
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา  ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และข้อจาํกดั 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรม
ในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในเขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 200 คน  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
  ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 200 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายไุม่เกิน 30 ปี มี
สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  มีรายไดไ้ม่เกิน 
15,000 บาท  และรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทางทนัตกรรมดว้ยตนเองหรือครอบครัว  
 
     ส่วนที ่ 2 ข้อมูลการใช้บริการทางทนัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการทนัตกรรมเฉล่ียปีละ 1 - 2 คร้ัง  เคยรับ
บริการทนัตกรรมโดยการขดูหินปูน รักษาโรคเหงือกมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามสะดวกไป
พบทนัตแพทยช่์วงเยน็เวลา 17.01–20.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์มากท่ีสุด  ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานบริการทนัตกรรมโดยมีคนแนะนาํ  เคยเปล่ียนสถานบริการทนัตกรรม 1 -2 คร้ังมากท่ีสุด  
ความรู้สึกต่อการรับบริการทนัตกรรมล่าสุด  ส่วนใหญ่มีความรู้สึกตรงกบัท่ีคาดหวงั   เหตุผลท่ี
เลือกใชบ้ริการทนัตกรรมท่ีผา่นมา คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง และ เลือกรับ
บริการจากคลินิกทนัตกรรมมากท่ีสุด 
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  ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมี่ผลต่อการเลอืก 
                                     สถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
ตาราง 74 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
               ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็น  
               อนัดบัแรก 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความสําคัญ 

(ค่าเฉลีย่รวม) 
ปัจจัยย่อยทีใ่ห้ความสําคญัสามลาํดบัแรก 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.13 
(มาก) 

คุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์  (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
ความสะอาดของบริการ  (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
การรักษาโดยทนัตแพทยเ์ฉพาะสาขา (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

ปัจจยัดา้นราคา 3.64 
(มาก) 

อตัราค่ารักษา (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ป้ายแสดงค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
ความสามารถในการแบ่งชาํระค่ารักษาเป็นงวดๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 3.68 
(มาก) 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) 
ความสะดวกในการจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
ความสามารถในการติดต่อสถานบริการไดห้ลาย
ช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.38 
(ปานกลาง) 

การติดตามคนไข ้ หรือ โทรเตือนนดั (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
การไดรั้บคาํแนะนาํจากบุคคลอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
การใหส่้วนลดพิเศษแก่คนไขท่ี้รักษาประจาํ  
(ค่าเฉล่ีย 3.47) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.17 
(มาก) 

ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) 
อธัยาศยัของทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.26) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 3.95 
(มาก) 

การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้ารรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
การแจง้ขอ้มูลการรักษาและค่ารักษา (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
ความรวดเร็วในการรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.94) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.82 
(มาก) 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
สถานบริการดูสบาย ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
สถานบริการมีภมิูสถาปัตยส์วยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
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         ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์  พบวา่   ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของปัจจยัดา้น 
                    ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.13 ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญั  3 ลาํดบัแรกคือ คุณภาพ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ราคาสินคา้  ความสะอาดของบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.24 และการรักษา
โดยทนัตแพทยเ์ฉพาะสาขา  มีค่าเฉล่ีย 4.17  
  ปัจจัยด้านราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.64  ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญั 3 ลาํดบัแรกคือ  อตัราค่ารักษา  มีค่าเฉล่ีย 3.86  
ป้ายแสดงค่าบริการท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.70 และ ความสามารถในการแบ่งชาํระค่ารักษาเป็นงวดๆ 
มีค่าเฉล่ีย 3.44 
  ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของ
ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบาง
แค  กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68 ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญั 3 ลาํดบั
แรกคือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ีย 4.16 ความสะดวกในการจอดรถ  
มีค่าเฉล่ีย 3.91  และความสามารถในการติดต่อสถานบริการไดห้ลายช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 3.48 
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   พบวา่   ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบาง
แค  กรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญั 3 
ลาํดบัแรกคือ  การติดตามคนไข ้หรือ โทรเตือนนดั  มีค่าเฉล่ีย 3.77 การไดรั้บคาํแนะนาํจากบุคคล
อ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.58 และ การใหส่้วนลดพิเศษแก่คนไขท่ี้รักษาประจาํ มีค่าเฉล่ีย 3.47 
           ปัจจัยด้านบุคลากร   พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของปัจจยัดา้น     
บุคลากร ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค     กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.17  ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญั 3 ลาํดบัแรกคือ  ทนัตแพทยมี์ 
ประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย  4.34 ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษา มีค่าเฉล่ีย 4.31 
และอธัยาศยัของทนัตแพทย ์มีค่าเฉล่ีย 4.26 

                          ปัจจัยด้านกระบวนการ  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของปัจจยัดา้น 
กระบวนการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย   3.95  ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญั 3 ลาํดบัแรกคือ  การมี      
ทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้ารรักษา มีค่าเฉล่ีย 4.10   การแจง้ขอ้มูลการรักษาและค่ารักษา มีค่าเฉล่ีย 3.97 
และความรวดเร็วในการรักษา มีค่าเฉล่ีย 3.94 



129 
 

    ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั 
ของปัจจยัดา้น ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขต 
บางแค  กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย   3.82  ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัเป็น 
ลาํดบัแรกคือ  ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.93  สถานบริการดูสบาย ทนัสมยั 
มีค่าเฉล่ีย 3.86  และสถานบริการมีภูมิสถาปัตยส์วยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.67 
   
      ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้บริการทางทนัตกรรม 
                      ผลการศึกษาดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาจากการใชบ้ริการทางทนัตกรรมพบวา่  ผูต้อบ
แบบสอบ ถามพบปัญหามากจากการใชบ้ริการทนัตกรรมมาก 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีจอดรถไม่
สะดวก  จาํนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 นดัเวลาลาํบาก  จาํนวน 13 ราย  คิดเป็นร้อยละ  6.5  และ
ความล่าชา้ในการรอรับบริการ จาํนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.5  ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหา
บางคร้ัง  3 อนัดบัแรกไดแ้ก่  ความล่าชา้ในการรอรับบริการ  จาํนวน  120  ราย  คิดเป็นร้อยละ 60.0 
ท่ีจอดรถไม่สะดวก จาํนวน 110  ราย  คิดเป็นร้อยละ 55.0 และ ทนัตแพทยใ์ชเ้วลารักษาแต่ละคร้ัง
นานเกินไป  จาํนวน  7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 48.5 ผูต้อบแบบสอบถามไม่พบปัญหา  3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่  การใหบ้ริการของพนกังานไม่ดี   จาํนวน 138 ราย  คิดเป็นร้อยละ  69  การรักษาไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ  จาํนวน  69  คิดเป็นร้อยละ 34.5   และ นดัเวลาลาํบาก  จาํนวน 109 ราย  คิดเป็นร้อยละ  54.5
  
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทยใ์นสถานบริการของรัฐ   
 - ควรจดัหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและอุปกรณ์ใหพ้ร้อม   
 - หอ้งรักษาควรไม่มีเสียงการรักษาออกมาขา้งนอก 
 - การออกแบบคลินิก  ควรคาํนึงถึงผูสู้งอายท่ีุมาใชบ้ริการ 
 - ทนัตแพทยค์วรใชภ้าษาท่ีผูรั้บบริการเขา้ใจไดง่้ายและเป็นกนัเอง 
 - ควรเอาผา้ปิดปากออกก่อนท่ีจะอธิบาย  เพื่อใหฟั้งเสียงไดช้ดัเจน 
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ส่วนที ่ 5   ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมี่ผลต่อผู้บริโภคในการ เลอืกสถาน  
                 บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค   กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ตาราง 75  แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
               ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็น 
              ลาํดบัแรกจาํแนกตามเพศ   
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ 

ชาย หญิง 

ด้านผลติภัณฑ์ 
 

ความสะอาดของบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.15) 

คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ  (ค่าเฉล่ีย 4.23) 

ด้านราคา 
 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการ
เดินทาง   (ค่าเฉล่ีย 4.06) 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกใน
การเดินทาง   (ค่าเฉล่ีย 4.21) 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
 

การติดตามคนไข ้ หรือ  โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.79) 

การติดตามคนไข ้ หรือ  โทรเตือน
นดั    (ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ด้านบุคลากร 
 

ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบาย
ขั้นตอนการรักษา   (ค่าเฉล่ีย 4.27) 

ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.44) 

ด้านกระบวนการบริการ 
 

การมีทนัตแพยพ์ร้อมใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) 

การมีทนัตแพยพ์ร้อมใหก้ารรักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 4.18) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

สถานบริการดูสบาย  ทนัสมยั 
 (ค่าเฉล่ีย 4.27) 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  
สวยงาม    (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

  
 จากตาราง 75 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย  ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ความสะอาดของบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.15  เพศ
หญิง  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ  มีค่าเฉล่ีย 4.23  
 ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และ เพศหญิง  ใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อตัราค่ารักษา มีค่าเฉล่ีย 3.77 และ 3.90  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และ เพศหญิง   
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ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง   
มีค่าเฉล่ีย 4.06 และ 4.21 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และ เพศหญิง  ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การติดตามคนไขห้รือโทรเตือนนดั   มีค่าเฉล่ีย 
3.79 และ 3.61 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษา มีค่าเฉล่ีย 4.27 เพศ
หญิง  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย 
4.44  
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และ เพศหญิง  ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้ารรักษา มีค่าเฉล่ีย 
3.93 และ 4.18 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการดูสบาย  ทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย 4.27 เพศหญิง  ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม มี
ค่าเฉล่ีย 4.10  
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ตาราง 76 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
               ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็น 
              ลาํดบัแรกจาํแนกตามอาย ุ  
 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

อายุ 

ไม่เกนิ  30 ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี มากกว่า 50 ปีขึน้ไป 

ด้านผลติภณัฑ์ 
 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง
บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) 

ความสะอาดของบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

ด้านราคา 
 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

ด้านช่องทางการ
ให้บริการ 
 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ี
สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ี
สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวก
ในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

สถานบริการตั้งอยูใ่น
ท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) 

ด้ า น ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด 
 

การติดตามคนไข ้ หรือ  
โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

การติดตามคนไข ้ หรือ  
โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.70) 

การติดตามคนไข ้ หรือโทร
เตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) 

กา ร ติ ดต ามคนไข ้ 
หรือ โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) 

ด้านบุคลากร 
 

อธัยาศยัของทนัตแพทย ์
(ค่าเฉล่ีย 4.27) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) 

-ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์ 
-ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและ
อธิบายขั้นตอนการรักษา 
(ค่าเฉล่ีย เท่ากนั 4.49) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

ด้านกระบวนการ
บริการ 
 

การมีทนัตแพทยพ์ร้อม
ใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) 

การมีทนัตแพทยพ์ร้อม
ใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) 

การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้าร
รักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) 

-การมีระบบเตือน
ก่อนถึงเวลานดั 
-การมีทนัตแพย์
พร้อมใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย เท่ากนั 
3.95) 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 
 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.99) 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  
สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) 

สถานบริการดูสบาย  
ทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 
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 จากตาราง 76  พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี  
ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ มี
ค่าเฉล่ีย  4.20  อาย ุ31 – 40 ปี   และ  อาย ุ41 – 50  ปี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบั
แรก  คือ  ความสะอาดของบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.15  และ 4.38 ตามลาํดบั  ส่วนอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึน
ไป  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
มีค่าเฉล่ีย 4.50   

ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี      อาย ุ41 – 
50 ปี  และ อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อตัราค่า
รักษา  มีค่าเฉล่ีย  3.85  3.75  3.94 และ 3.80  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี  อาย ุ31 – 
40 ปี อาย ุ41 – 50 ปี  และ อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบั
แรก  คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ีย 4.13   4.07  4.30  และ 4.05 
ตามลาํดบั  
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี 
อาย ุ41 – 50 ปี  และ อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  
การติดตามคนไขห้รือโทรเตือนนดั   มีค่าเฉล่ีย 3.80  3.70  3.74 และ 3.85 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปีใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อธัยาศยัของทนัตแพทย ์ มีค่าเฉล่ีย 4.27  อาย ุ31 – 40 ปี   และอาย ุ
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย 4.23 และ 4.40  ตามลาํดบั อาย ุ41 – 50  ปี ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์ และทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอน
การรักษา  มีค่าเฉล่ีย เท่ากนั 4.49   
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี    อาย ุ31 – 
40 ปี   และอาย ุ41 – 50 ปี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีทนัตแพทย์
พร้อมใหก้ารรักษา มีค่าเฉล่ีย 4.07 4.09 และ 4.19 ตามลาํดบั  อาย ุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีระบบเตือนก่อนถึงเวลานดัและการมีทนัต
แพยพ์ร้อมใหก้ารรักษา  มีค่าเฉล่ีย 3.95 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี อาย ุ31 – 40 ปี   
และอาย ุ41 – 50 ปี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ
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สะอาด  สวยงาม มีค่าเฉล่ีย  3.99  3.81 และ 3.91  อาย ุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการดูสบาย  ทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย 4.00  
 
ตาราง 77  แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
               ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็น 
              ลาํดบัแรกจาํแนกตามสถานภาพสมรส 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ค่าเฉลีย่จําแนกตามสถานภาพสมรส 

โสด  สมรส หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) 

-คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
-ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง
บริการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากนั4.24) 

-คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
-ความสะอาดของ
บริการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.29) 

ด้านราคา 
 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

สถานบริการตั้งอยูใ่น
ท่ีสะดวกในการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 
4.11) 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ี
สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) 

 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ี
สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) 

การติดตามคนไข ้ หรือ 
โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) 

การติดตามคนไข ้ หรือ 
โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ด้านบุคลากร 
 

 อธัยาศยัของ 
ทนัตแพทย ์
 (ค่าเฉล่ีย 4.30 ) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.39 ) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.50 ) 

ด้านกระบวนการบริการ 
 

การมีทนัตแพยพ์ร้อม
ใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.05 ) 

การมีทนัตแพยพ์ร้อม
ใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.13 ) 

การมีทนัตแพยพ์ร้อมให้
การรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.14 ) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.97) ) 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) ) 

สถานบริการดูสบาย  
ทนัสมยั 

(ค่าเฉล่ีย 4.14) 
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  จากตาราง 77 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโสด  ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ความสะอาดของบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.22   ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส และ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ลาํดบัแรก  คือคุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ และ ความสะอาดของบริการ  มีค่าเฉล่ีย  
4.24  และ  4.29  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโสด  สมรส และ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อตัราค่ารักษา  มีค่าเฉล่ีย  3.80   3.85 และ  4.21  
ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโสด  สมรส และ หยา่
ร้าง/แยกกนัอยู ่ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ี
สะดวกในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ีย 4.11  4.18  และ 4.29 ตามลาํดบั   
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโสด  สมรส และ หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การติดตามคนไขห้รือโทรเตือน
นดั   มีค่าเฉล่ีย 3.85  3.71  และ 3.64 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโสด  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อธัยาศยัของทนัตแพทย ์ มีค่าเฉล่ีย 4. 25  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ
สมรส และหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย 4.39 และ 4.50  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโสด  สมรส และ หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้าร
รักษา มีค่าเฉล่ีย 4.05   4.13 และ 4.14 ตามลาํดบั   
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโสด และสมรส ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม มีค่าเฉล่ีย  
3.97 และ 3.87  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการดูสบาย  ทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย 4.14  
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ตาราง 78 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
               ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็น 
               ลาํดบัแรกจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัการศึกษา 

ตํา่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ด้านผลติภัณฑ์ 
 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง
บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
ความสะอาดของบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) 

ด้านราคา 
 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.68) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ี
สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) 

สถานบริการตั้งอยูใ่น
ท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ี
สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
 

การไดรั้บการแนะนาํ
จากบุคคลอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) 

ก า ร ติ ด ต า ม ค น ไ ข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) 

การติดตามคนไข  ้ หรือ  
โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ด้านบุคลากร 
 

ทนัตแพทยใ์ห้
คาํแนะนาํและอธิบาย
ขั้นตอนการรักษา
(ค่าเฉล่ีย 3.95) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.68) 

ด้านกระบวนการบริการ 
 

การมีทนัตแพทยพ์ร้อม
ใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.97) 

ก า รแจ้ ง ข้อ มู ล ก า ร
รักษาและค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

-ระยะเวลาในการรอรับ
บริการ 
-การมีทนัตแพทยพ์ร้อม
ใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.40) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) 

สถานบริการดูสบาย  
ทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) 

 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) 
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 จากตาราง 78 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า
กวา่ปริญญาตรี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  คุณภาพของเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ  มีค่าเฉล่ีย 4.10   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญั
ต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือและ ความสะอาดของบริการ  มีค่าเฉล่ีย  4.37   ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบั
แรก  คือคุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ และ ความสะอาดของบริการ  มีค่าเฉล่ีย  4.52 
 ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
และสูงกวา่ปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อตัราค่ารักษา  มี
ค่าเฉล่ีย  3.68  4.03 และ  4.12  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่
ปริญญาตรี  ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  
คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ีย 3.95  4.29  และ 4.64 ตามลาํดบั   
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา
ตรี  ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การ
ติดตามคนไขห้รือโทรเตือนนดั   มีค่าเฉล่ีย 3.66  3.89   และ 3.88 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี   ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํ มีค่าเฉล่ีย 4.09  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  และสูงกวา่ปริญญาตรี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย 4.64  และ 4.68  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่
ปริญญาตรี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้าร
รักษา มีค่าเฉล่ีย 3.97   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้ารรักษา  มีค่าเฉล่ีย  4.17   ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ 
ระยะเวลาในการรอรับบริการ และ การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้ารรักษา  มีค่าเฉล่ีย  4.40    
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา
ตรีและปริญญาตรี  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม มีค่าเฉล่ีย  3.78 และ 4.06  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการดูสบาย  ทนัสมยั  มีค่าเฉล่ีย 
4.04  
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ตาราง 79  แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง  
                 ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็น  
                 ลาํดบัแรกจาํแนกตามอาชีพ 
ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ค่าเฉลีย่จําแนกตามอาชีพ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงานบริษทัฯ พนักงานรัฐวสิาหกจิ/
รับราชการ 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพ
อสิระ/ธุรกจิ 

ด้าน
ผลติภณัฑ์ 
 

คุณภาพของ
เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) 

-การรักษาโดยทนัต 
 แพทยเ์ฉพาะสาขา 
-ความสะอาดของ 
 บริการ 
 (ค่าเฉล่ีย 4.34) 

ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง
บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) 

-คุณภาพของ 
 เคร่ืองมือ และ 
 อุปกรณ์ต่างๆ 
-ความสะอาดของ 
 บริการ 
 (ค่าเฉล่ีย 4.26) 

ด้านราคา 
 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) 

ด้านช่องทาง
การให้บริการ 
 

สถานบริการ
ตั้งอยูใ่นท่ีสะดวก
ในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) 

สถานบริการตั้งอยูใ่น
ท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

สถานบริการตั้งอยูใ่น
ท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) 

สถานบริการตั้งอยูใ่น
ท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) 

สถานบริการตั้งอยู่
ในท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 

 (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ด้านส่งเสริม
การตลาด 
 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือน
นดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 

-การไดรั้บการแนะนาํ 
 จากบุคคลอ่ืน 
-การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.74 ) 

การไดรั้บการแนะนาํ
จากบุคคลอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.70) 

ด้านบุคลากร 
 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) 

ทนัตแพทยใ์ห้
คาํแนะนาํและอธิบาย
ขั้นตอนการรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) 

-ทนัตแพทยมี์ 
  ประสบการณ์ 
-อธัยาศยัของทนัต  
 แพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.34) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.26) 

ด้าน
กระบวนการ
บริการ 
 

การมีทนัตแพทย ์
พร้อมใหก้าร
รักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

-การมีทนัตแพทย ์
พร้อมใหก้ารรักษา 
-การแจง้ล่วงหนา้ถึง  
  ระยะเวลาท่ีตอ้งรอ 
 คอยเพื่อรับบริการ 
-การแจง้ขอ้มูลการ 
 รักษาและค่ารักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 3.96) 

การมีทนัตแพทย ์
พร้อมใหก้ารรักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

การมีทนัตแพทย ์
พร้อมใหก้ารรักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 4.04) 

การมีทนัตแพทย ์
พร้อมใหก้ารรักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 4.28) 

ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ 
 

ตึกอาคารดู
น่าเช่ือถือ  สะอาด  
สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) 

ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) 

 ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ 
 สะอาด  สวยงาม 
 (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

 ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
 สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) 

ตึกอาคารดู
น่าเช่ือถือ  สะอาด  
สวยงาม 
 (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
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 จากตาราง 79 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียนและ
พนกังานบริษทัฯ  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  คุณภาพของเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  4.29  พนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การรักษาโดยทนัตแพทยเ์ฉพาะสาขา และ ความสะอาดของบริการ มี
ค่าเฉล่ีย 4.34  พอ่บา้น/แม่บา้น ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือความสะอาด
ของบริการ  มีค่าเฉล่ีย  3.96   ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ลาํดบัแรก  คือ  คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ และ ความสะอาดของบริการ  มีค่าเฉล่ีย  
4.26   
 ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน  พนกังานบริษทัฯ  พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ  พอ่บา้น/แม่บา้น และ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ  หค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อตัราค่ารักษา  มีค่าเฉล่ีย  4.00  3.86  3.93  และ  3.78  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน  พนกังานบริษทั
ฯ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ และ  พอ่บา้น/แม่บา้น และ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ  ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง  
มีค่าเฉล่ีย 4.21  4.20  และ 4.21  ตามลาํดบั   ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ความสะดวกในการจอดรถ มีค่าเฉล่ีย  4.40  
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน พอ่บา้น/แม่บา้น  
และ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การติดตามคนไข้
หรือโทรเตือนนดั   มีค่าเฉล่ีย 3.88 3.78 และ 3.70 ตามลาํดบั  พนกังานบริษทั  ใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การไดรั้บการแนะนาํจากบุคคลอ่ืน และ การติดตามคนไขห้รือ
โทรเตือนนดั   มีค่าเฉล่ีย 3.74  พนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การไดรั้บการแนะนาํจากบุคคลอ่ืน  มีค่าเฉล่ีย 3.74 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน   พอ่บา้น/แม่บา้น  และ ผู ้
ประกอบอาชีพอิสระ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย 4.27   4.09  และ 4.50  ตามลาํดบั  พนกังานบริษทัฯ   ใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อธัยาศยัของทนัตแพทย ์ มีค่าเฉล่ีย 4. 36  พนกังานรัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์  มี
ค่าเฉล่ีย 4.34 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน  พนกังาน
รัฐวิหสาหกิจ/รับราชการ  พอ่บา้น/แม่บา้น และผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย
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ท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ การมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้ารรักษา    มีค่าเฉล่ีย 4.02   4.10  4.04 และ 
4.28  พนกังานบริษทัฯใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีทนัตแพทย์
พร้อมใหก้ารรักษา  การแจง้ล่วงหนา้ถึงระยะเวลาท่ีตอ้งรอคอยเพ่ือรับบริการ  และการแจง้ขอ้มูล
การรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.96 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน พนกังานบริษทั
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/รับราชการ    พอ่บา้น/แม่บา้น  และ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม มีค่าเฉล่ีย  3.96 3.86 
3.93 และ 3.98  
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ตาราง 80  แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกสถานบริการทาง 
                ทนัตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็น 
                ลาํดบัแรกจาํแนกตามรายได ้
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ค่าเฉลีย่จําแนกตามรายได้ 

น้อยกว่า 15,000 
บาท 

15,001 – 30,000 
บาท 

30,001 – 60,000 
บาท 

มากกว่า 60,000 
บาท  

ด้านผลติภณัฑ์ 
 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) 

คุณภาพของ
เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) 

-คุณภาพของ
เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
-ความสะอาดของ
บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) 

คว ามสะอ า ดขอ ง
บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

ด้านราคา 
 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

อตัราค่ารักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

-อตัราค่ารักษา 
-ป้ายแสดงค่าบริการ
ท่ีชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

สถานบริการตั้งอยูใ่น
ท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) 

สถานบริการตั้งอยู่
ในท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

สถานบริการตั้งอยู่
ในท่ีสะดวกในการ
เดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) 

ความสะดวกในการ
จอดรถ 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั
(ค่าเฉล่ีย 3.66) 
 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั
(ค่าเฉล่ีย 3.78) 
 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั
(ค่าเฉล่ีย 3.74) 
 

การติดตามคนไข ้ 
หรือ  โทรเตือนนดั
(ค่าเฉล่ีย 4.21) 

ด้านบุคลากร 
 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) 

ทนัตแพทยใ์ห้
คาํแนะนาํและ
อธิบายขั้นตอนการ
รักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) 

ด้านกระบวนการบริการ 
 

การมีทนัตแพทย์
พร้อมใหก้ารรักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 3.96) 

 การมีทนัตแพทย์
พร้อมใหก้ารรักษา 
 (ค่าเฉล่ีย 4.14) 

-ระยะเวลาในการ 
  รอรับบริการ 
-การมีทนัตแพทย ์
 พร้อมใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.35) 

-ระยะเวลาในการ 
  รอรับบริการ 
-การมีทนัตแพทย ์
 พร้อมใหก้ารรักษา 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

 ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) 

 ตึกอาคารดู
น่าเช่ือถือ  สะอาด  
สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 

 ตึกอาคารดู
น่าเช่ือถือ  สะอาด  
สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

 ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  
สะอาด  สวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) 
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 จากตาราง 5.7  พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
15,000 บาท  และ 15,001 – 30,000 บาท  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  
คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  4.11 และ 4.27   รายได ้ 30,001 – 60,000  บาท  
ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
และ ความสะอาดของบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.43  รายไดม้ากกวา่ 60,000  บาท  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ความสะอาดของบริการ  มีค่าเฉล่ีย 4.54   
 ปัจจยัดา้นราคา   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท  15,001 – 
30,000 บาท  30,001 – 60,000  บาท  และมากกวา่ 60,000  บาท  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อตัราค่ารักษา มีค่าเฉล่ีย  3.79   3.80   4.13 และ 4.00  ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 
บาท  15,001 – 30,000 บาท  30,001 – 60,000  บาท  และมากกวา่ 60,000  บาท  ใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง  มีค่าเฉล่ีย 3.98   
4.33  4.48  และ 4.25 ตามลาํดบั   
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท  
15,001 – 30,000 บาท  30,001 – 60,000  บาท  และมากกวา่ 60,000  บาท  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การติดตามคนไขห้รือโทรเตือนนดั   มีค่าเฉล่ีย 3.66  3.78  3.74 และ 
4.21 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท  ใหค้วาม 
สาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  อธัยาศยัของทนัตแพทย ์ มีค่าเฉล่ีย 4.18  รายได ้
15,001 – 30,000  บาท ใหค้วาม สาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยใ์ห้
คาํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษา  มีค่าเฉล่ีย  4.53  รายได ้ 30,001 – 60,000  บาท  และ
มากกวา่ 60,000  บาท ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ทนัตแพทยมี์
ประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย 4.57 และ 4.71  ตามลาํดบั  
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ     ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท 
และ 15,001 – 30,000  บาท ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  การมีทนัตแพทย์
พร้อมใหก้ารรักษา มีค่าเฉล่ีย  3.96 และ 3.95 ตามลาํดบั  รายได ้ 30,001 – 60,000  บาท  และ
มากกวา่ 60,000  บาท ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ  ระยะเวลาในการรอรับ
บริการ  และการมีทนัตแพยพ์ร้อมใหก้ารรักษา  มีค่าเฉล่ีย  4.33  
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 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ แบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท 15,001 – 
30,000  บาท  30,001 – 60,000  บาท  และมากกวา่ 60,000  บาทใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียลาํดบัแรก  คือ ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม มีค่าเฉล่ีย  3.89  3.88  4.00 และ 4.08   
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  
 จากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ผูศึ้กษาไดน้าํ
ประเดน็สาํคญัท่ีพบมาอภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมี่ผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกสถานบริการ 
ทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
 
 ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากเป็นลาํดบัแรกคือ คุณภาพของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  และความสะอาดของบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สิรวิชญ ์ บริพนัธกลุ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของบริการ และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุปผวรรณ  กองมณี (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
รับบริการทนัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถาม  ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก โดยให้
ความสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุดเป็นลาํดบัแรก คือความสะอาดของบริการ เน่ืองจาก
บริการทางทนัตกรรมเนน้บริการทางการแพทย ์ จึงตอ้งเนน้เร่ืองความสะอาดของการใหบ้ริการ
อยา่งมาก   แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธญัธรณ์  ศุภธนาทรัพย ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณของผูบ้ริโภคในอาํเภอ
เมืองนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์
ค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก  คือ การ
รักษาท่ีไดผ้ลอยา่งรวดเร็ว  อาจเน่ืองมาจากลกัษณะการรักษาท่ีแตกต่างกนั  โดยคลินิกรักษาผวิพรรณ
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นั้น  ความสามารถในการรักษาใหไ้ดร้วดเร็วจะสาํคญักวา่คลินิกทนัตกรรมท่ีการรักษาบางอยา่งตอ้งใช้
เวลาเช่น  โรคเหงือก   รักษารากฟัน   
เป็นตน้ 
 ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเป็น
ลาํดบัแรก คือ  อตัราค่ารักษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุปผวรรณ  กองมณี (2541) ท่ีศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทนัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ อตัราค่า
รักษาพยาบาล  ในขณะท่ีการศึกษาของ สิรวิชญ ์ บริพนัธกลุ (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในอาํเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวม
ในระดบัมาก ใน ปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ  
ค่าบริการเหมาะสม  และการศึกษาของธญัธรณ์  ศุภธนาทรัพย ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณของผูบ้ริโภคในอาํเภอ
เมืองนครปฐม    ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัแรกคือ ราคามีความเหมาะสมกบัยา
และการรักษา 
 ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ สถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ ธญัธรณ์  ศุภธนาทรัพย ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองนครปฐม  ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายให ้ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ สถานท่ีจาํหน่ายใกลบ้า้น/
ใกลท่ี้ทาํงาน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิรวิชญ ์ บริพนัธกลุ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในอาํเภอ
เมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก 
คือ ความสะอาด  และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุปผวรรณ  กองมณี (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยั
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ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทนัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ  สถานบริการเปิดบริการวนัหยดุ 
วนัเสาร์และอาทิตย ์ อาจเป็นเพราะแต่ก่อนคือ 10 กวา่ปีท่ีผา่นมา  สถานบริการมากแห่ง  ไม่ไดเ้ปิด
ใหบ้ริการในวนัหยดุหรือวนัเสาร์และอาทิตย ์ ปัจจยัขอ้น้ีจึงมีอยูแ่ละใหค้วามสาํคญัมากเป็นลาํดบั
แรก 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัมากเป็นลาํดบัแรกคือ การติดตามคนไข ้ หรือ โทรเตือนนดั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ บุปผวรรณ  กองมณี (2541)   ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการ 
ทนัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรกคือ  การมีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและการใหค้าํแนะนาํ
ฟรี  และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธญัธรณ์  ศุภธนาทรัพย ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณของผูบ้ริโภคในอาํเภอ
เมืองนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ
การมีส่วนลดพิเศษ/ของแถมในเทศกาลต่างๆ   และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิรวิชญ ์ 
บริพนัธกลุ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อชาวต่างชาติในการ
เลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ การไดรั้บคาํแนะนาํให ้มาจากเพื่อน คนรู้จกั  ทั้งน้ี
เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั ชาวต่างชาติท่ีเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรม ตอ้งการไดรั้บ
คาํแนะนาํมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงคุน้เคยและรู้จกัสถานบริการทางทนัตกรรม
เป็นอยา่งดี 
 ปัจจัยด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก
ไดแ้ก่ ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุปผวรรณ  กองมณี (2541) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทนัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร
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โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเป็น
ลาํดบัแรกคือ อธัยาศยัไมตรีของทนัตแพทย ์เช่นการพดูจา การเอาใจใส่  เน่ืองจากแต่ก่อนคือ 10 
กวา่ ปีท่ีผา่นมา  มีทนัตแพทยท่ี์ไดรั้บการอบรมในสาขาต่างๆไม่มากเหมือนในปัจจุบนั ท่ีมีจาํนวน
ทนัตแพทยเ์ฉพาะสาขาและมีประสบการณ์เพิ่มข้ึนอยา่งมาก ผูบ้ริโภคจึงเห็นความสาํคญัของปัจจยั
ดา้นน้ีเป็นลาํดบัแรกและไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิรวิชญ ์ บริพนัธกลุ (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรม
ในอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรกคือ ความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศของ
ทนัตแพทย ์ นอกจากน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธญัธรณ์  ศุภธนาทรัพย ์(2552) ท่ีศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบั
แรก คือ พนกังานมีความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ   
 ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากเป็น
ลาํดบัแรก คือ  การมีทนัตแพทยพ์ร้อมให้การรักษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธญัธรณ์  
ศุภธนาทรัพย ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
คลินิกรักษาผวิพรรณของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองนครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ ไม่ตอ้งรอรับบริการนาน และไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สิรวิชญ ์ บริพนัธกลุ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
รวมในระดบัมาก และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือการใหผู้รั้บบริการ
เป็นผูต้ดัสินใจรับบริการ นอกจากน้ี  ยงัไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุปผวรรณ  กองมณี (2541) 
ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทนัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง  
จงัหวดั ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการบริการโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากโดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุดเป็นลาํดบัแรก คือ  ความ
ถูกตอ้งและปลอดภยัในกระบวนการรักษา 
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 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัระหวา่ง
บุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ธญัธรณ์  ศุภธนาทรัพย ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองนครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก คือ อุปกรณ์การรักษาสะอาด  ทนัสมยั 
และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิรวิชญ ์ บริพนัธกลุ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในอาํเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากเป็น
ลาํดบัแรกคือ ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ 
 
ข้อค้นพบ 
                          1. ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายไุม่เกิน 30 ปี มีระดบัการศึกษา
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  และมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน  มาใชบ้ริการทนัตกรรมโดยเฉล่ีย
เพียง ปีละ 1 - 2 คร้ัง  ซ่ึงสะทอ้นถึงการขาดความเอาใจใส่ในทนัตสุขภาพโดยบริการทนัตกรรมท่ีใช้
มากท่ีสุดคือ ขดูหินปูน  รักษาโรคเหงือก  และสะดวกพบทนัตแพทยใ์น วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์  ช่วง
เยน็ เวลา 17.01 – 20.00 น.  เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีเลิกเรียนและเลิกงานแลว้  
     2.  โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยในปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบาง
แค  กรุงเทพมหานคร เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย  5  อนัดบัแรกไดด้งัน้ี 
 อนัดบัท่ี  1  ทนัตแพทยมี์ประสบการณ์  (ค่าเฉล่ีย 4.34)  
 อนัดบัท่ี  2  ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
 อนัดบัท่ี  3  อธัยาศยัของทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.26) 
 อนัดบัท่ี  4  คุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และ  ความสะอาดของบริการ  
                                          (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
 อนัดบัท่ี  5  การรักษาโดยทนัตแพทยเ์ฉพาะสาขา (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัยอ่ยในปัจจยัดา้นบุคลากร
มากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆเป็นอนัดบัแรก ๆถึง 3 อนัดบั   เน่ืองจาก  การรักษาทางทนัตกรรมเป็นการ
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ใหบ้ริการท่ีผลการรักษาข้ึนอยูก่บัทนัตแพทยเ์ป็นหลกั  ดงันั้น  ผูบ้ริโภคจึงคาํนึงถึงปัจจยัดา้น
บุคลากรมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ  และยงัพบอีกวา่  การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ  เช่นวิทย ุ โทรทศัน์  เป็น
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นลาํดบันอ้ยท่ีสุด  อาจเป็นเพราะวา่  
ผูบ้ริโภคคิดวา่การโฆษณาผา่นส่ือ ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัผลการรักษาท่ีดีทางทนัตกรรมมากนกั  
ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงผลการรักษามากกวา่อยา่งอ่ืน 
 3.  เม่ือจาํแนกตามอาย ุ พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี  ใหค้วามสาํคญักบั อธัยาศยั
ของทนัตแพทยม์ากกวา่กลุ่มอ่ืน และ  กลุ่มอาย ุ41 - 50 ปี  ใหค้วามสาํคญักบัทนัตแพทยใ์ห้
คาํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษามากกวา่กลุ่มอ่ืน 
 4.  เม่ือจาํแนกระดบัการศึกษา  พบวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ให้
ความสาํคญักบัทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษามากกวา่กลุ่มอ่ืน   อาจจะ
เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  อาจไม่ทราบวิธีการรักษาทางทนัตกรรมต่างๆจึง
ตอ้งการคาํอธิบายใหเ้ขา้ใจ  กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญักบัการแจง้ขอ้มูลการ
รักษาและค่ารักษามากกวา่กลุ่มอ่ืน และกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญักบั
ระยะเวลาในการรอรับบริการมากกวา่กลุ่มอ่ืน 
 5. เม่ือจาํแนกตามอาชีพ พบวา่  กลุ่มพนกังานบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการไดรั้บการ
แนะนาํจากบุคคลอ่ืน  ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษา  การแจง้ล่วงหนา้ถึง
ระยะเวลาท่ีตอ้งรอคอยเพ่ือรับบริการ  การแจง้ขอ้มูลการรักษาและค่ารักษา มากกวา่กลุ่มอ่ืน  และ
กลุ่มพนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ  ใหค้วามสาํคญักบัอธัยาศยัของทนัตแพทยม์ากกวา่กลุ่มอ่ืน 
 6. เม่ือจาํแนกตามรายได ้ พบวา่ กลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท ใหค้วามสาํคญั
กบัทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษามากกวา่กลุ่มอ่ืน   กลุ่มรายได ้30,001 – 
60,000 บาทและมากกวา่ 60,000 บาทข้ึนไป ใหค้วามสาํคญักบัระยะเวลาในการรอรับบริการ
มากกวา่กลุ่มอ่ืน  และ กลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 60,000 บาท ข้ึนไป  ใหค้วามสาํคญักบั ความสะดวก
ในการจอดรถมากกวา่กลุ่มอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกสถานบริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลทัว่ไป 
ขอ้มูลการใชบ้ริการทางทนัตกรรม  ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีและขอ้มูลปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูบ้ริหารสถานบริการทางทนัตกรรม  ควรมีการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลของสถานบริการ  คนไขท่ี้มารับบริการ สถานบริการใกลเ้คียง สภาพเศรษฐกิจ และขอ้มูล
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ดา้นอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัสถานบริการทนัตกรรมบริการ วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆ เพื่อ
การวางแผน การปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการและดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูม้ารับบริการ  สร้างความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนั และเพือ่ผล
ประกอบการท่ีดี โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัมากเป็นลาํดบั
แรก  โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อทนัตแพทยมี์ประสบการณ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ ทนัตแพทยใ์หค้าํแนะนาํและอธิบายขั้นตอนการรักษา   ดงันั้น  
สถานบริการทนัตกรรมจึงควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด  โดยการจดัหาทนัต
แพทยท่ี์มีประสบการณ์เป็นสาํคญั   เนน้ใหท้นัตแพทยมี์อธัยาศยัไมตรีโดยเฉพาะในกลุ่มโสด กลุ่มท่ี
มีอาย ุไม่เกิน 30 ปี และกลุ่มอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ  เนน้การใหค้าํแนะนาํและ
อธิบายขั้นตอนการรักษาแก่ผูม้าใชบ้ริการ โดยเฉพาะในกลุ่มอาย ุ41 – 50 ปี  กลุ่มพนกังานบริษทัฯ  
กลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  และกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากโดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อความสะอาดของบริการ  และ  คุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
เป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือการรักษาโดยทนัตแพทยเ์ฉพาะสาขา  ดงันั้น  สถานบริการทนัตกรรม  
ควรพิจารณาอุปกรณ์  เคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการทาํ
ความสะอาดเคร่ืองมือใหป้ราศจากเช้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ   และควรเตรียมใหมี้ทนัตแพทยเ์ฉพาะ
สาขา  เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ   
                      ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 
  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการมีทนัตแพทยพ์ร้อมใหก้ารรักษาเป็นลาํดบัแรก  รองลงมา  คือ  
การแจง้ขอ้มูลการรักษาและค่ารักษา  ดงันั้น สถานบริการทนัตกรรมควรจดัใหมี้ทนัตแพทยป์ระจาํ
สถานบริการและสามารถใหบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดทาํการ  แจง้ขอ้มูลการรักษาและค่ารักษา
โดยเฉพาะกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มพอ่บา้น/แม่บา้น  มีระบบเตือนนดัก่อนถึงเวลานดั
โดยเฉพาะในกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  มีการแจง้ล่วงหนา้ถึงระยะเวลาท่ีตอ้งรอคอยเพ่ือรอรับ
บริการหากตอ้งรอนานเกิน  20  นาที  โดยฉพาะกลุ่มพนกังานบริษทัฯ พอ่บา้น/แม่บา้น และผู ้
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ประกบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ   ควรมีการจดัการท่ีดีเพื่อใหมี้ระยะเวลารอรับบริการไม่นานโดยเฉพาะ
ในกลุ่มพนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ  กลุ่มรายได ้30,001 -60,000 บาท และ มากกวา่ 60,000 
บาทข้ึนไป    และควรทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มพนกังานรัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ 
 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อ  ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  สะอาด  สวยงาม  ดงันั้น  สถานบริการควร
ใหค้วามใส่ใจกบัตึกอาคารท่ีสถานบริการตั้งอยู ่ คอยดูแลใหมี้ความสะอาด สวยงาม  มีการตกแต่ง
ใหส้ถานบริการดูสบาย  ทนัสมยั 
 ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อสถานบริการตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทางเป็นอนัดบัแรก  
รองลงมาคือความสะดวกในการจอดรถ  ดงันั้น  สถานบริการทนัตกรรม ควรตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีมีการ
เดินทางสะดวก  หาไดง่้าย  และมีความสะดวกในการจอดรถ   
 ปัจจัยด้านราคา  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่ออตัราค่ารักษาเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ ป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน   
ดงันั้น  สถานบริการทนัตกรรมจึงควรกาํหนดราคาค่าบริการใหเ้หมาะสมและมีมาตรฐาน  
ตรวจสอบราคาค่าบริการของคู่แข่งประกอบการพิจารณา  มีป้ายแสดงค่าบริการท่ีชดัเจน    
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อการติดตามคนไข ้ หรือ  โทรเตือนนดัเป็นอนัดบัแรก ดงันั้น  สถาน
บริการจึงควรใหเ้จา้หนา้ท่ีมีการติดตามคนไขท่ี้ไดท้าํการรักษาเสร็จสมบูรณ์แลว้  กลบัมาตรวจเช็ค
สุขภาพช่องปากซํ้าทุกๆ 6 เดือน   มีการโทรเตือนนดั  ในระหวา่งท่ีมีการนดัมาทาํการรักษาต่อเน่ือง   
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ข้อจํากดั 
 การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่ขอ้มูลส่วนใหญ่ไดม้าจากกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ยและรายไดน้อ้ย  
เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุาก และกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง  ซ่ึงปกติมีจาํนวนนอ้ยอยูแ่ลว้  ร่วมกบัการ
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  จึงทาํใหไ้ดข้อ้มูลจากกลุ่มน้ีนอ้ยไปดว้ย 
 ดงันั้น   การนาํผลการศึกษาน้ีเพื่อไปใชอ้า้งอิง   จึงควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั   และ
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป  ควรมีการวางแผนหาวิธีการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 
   
  
 


