
 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามในคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลและแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 360ตวัอย่าง และน าขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์และแปลผล สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 7ส่วน
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมของผูรั้บบริการต่อการบริการทนัตกรรมจ าแนกตามเช้ือชาติ 
ส่วนท่ี 3: ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนก 

ทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
ส่วนท่ี 4: ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนก 
 ทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามเช้ือชาติ 
ส่วนท่ี 5: ความพึงพอใจของผูรั้บบริการแต่ละเช้ือชาติ ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
แผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอาย ุและรายได ้

5.1 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอาย ุ
และรายได ้
5.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอาย ุ
และรายได ้

ส่วนท่ี 6: ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 4.1จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

เช้ือชาติ จ านวน ร้อยละ 

ไทย  245 68.06 
ต่างชาติ 115 31.94 

รวม 360 100.00 
หมายเหตุ : ต่างชาติไดแ้ก่ อเมริกนั 40รายญ่ีปุ่น 9 รายออสเตรเลีย 8รายสวิสเซอร์แลนดอ์งักฤษเช้ือชาติละ 7ราย
ดตัชเ์ยอรมนัฝร่ังเศสเดนมาร์กแคนาดาเช้ือชาติละ 4รายเกาหลีลาวจีนอิตาลีเช้ือชาติละ 3รายมองโกเลียนิวซีแลนด์
เช้ือชาติละ 2รายสวเีดนรัสเซียสกอ็ตฟิลิปปินโครเอเชียนอร์เวยเ์นปาลอาหรับเช้ือชาติละ 1ราย 

 
จากตาราง 4.1พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเช้ือชาติเป็นชาวไทยคิดเป็นร้อยละ 

68.06และเป็นชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ31.94 
 
ตาราง4.2จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเช้ือชาติและเพศ 
 

เพศ 
ไทย ต่างชาต ิ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ชาย 93 37.96 71 61.74 165 45.83 
หญิง 152 62.04 44 38.26 195 54.17 

รวม 245 100.00 115 100.00 360 100.00 
 

จากตาราง4.2พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.17 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.83 

ชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.04และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.96 
ส่วนชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.74และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 38.26 
 

ตาราง4.3จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติและอาย ุ
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อายุ 
 

ไทย ต่างชาต ิ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
11-20 ปี 22 8.98 6 5.22 28 7.78 
21-30 ปี 44 17.96 10 8.70 54 15.00 
31-40 ปี 72 29.39 25 21.74 97 26.94 
41-50 ปี 67 27.35 19 16.52 86 23.89 
51-60 ปี 30 12.24 23 20.00 53 14.72 
มากกวา่ 60 ปี 10 4.08 32 27.83 42 11.67 

รวม 245 100.00 115 100.00 360 100.00 
 
 จากตาราง4.3พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.94
รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.89 อาย ุ21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 15.00 อาย ุ51-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 14.72 อาย ุมากกวา่ 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 11.67 และอาย ุ11-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 7.78 

ชาวไทยส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 29.39 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ41-50 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 27.35 อาย ุ21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 17.96 อาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.24 อาย ุ11-20 ปีคิด
เป็นร้อยละ 8.98 และอาย ุมากกวา่ 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 4.08 

และชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 27.83 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ
31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 21.74 อาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาย ุ41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.52 
อาย ุ21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 8.70 และอาย ุ11-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 5.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง4.4จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติและระดบัการศึกษา 
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ระดับการศึกษา 
ไทย ต่างชาต ิ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 13 5.31 2 1.74 15 4.17 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./ปวท. 30 12.24 15 13.04 45 12.50 
อนุปริญญา/ปวส. 17 6.94 15 13.04 32 8.89 
ปริญญาตรี 141 57.55 46 40.00 187 51.94 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 44 17.96 37 32.17 81 22.50 

รวม 245 100.00 115 100.00 360 100.00 
 
 

 จากตาราง 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 51.94รองลงมาไดแ้ก่ปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 22.50 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวท. คิดเป็นร้อยละ 12.50 อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 8.89และต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 
คิดเป็นร้อยละ 4.17 

ชาวไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.55 รองลงมาไดแ้ก่ 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 17.96 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวท. คิดเป็นร้อยละ 
12.24 อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 6.94 และต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 5.31 

และชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา
ไดแ้ก่ ปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 32.17 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวท. และ
อนุปริญญา/ปวส. มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 13.04 และต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 1.74 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติและอาชีพ 
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อาชีพ 
ไทย ต่างชาต ิ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 31 12.65 9 7.83 40 11.11 
พอ่บา้น/แม่บา้น 22 8.98 5 4.35 27 7.50 
พนกังานรัฐ/บริษทั/
ร้านคา้ 83 33.88 15 13.04 98 27.22 
ขา้ราชการ 7 2.86 7 6.09 14 3.89 
ธุรกิจส่วนตวั/เอกชน  73 29.80 22 19.13 95 26.39 
ครู/อาจารย ์ 2 0.82 10 8.70 12 3.33 
อาชีพอิสระ เช่น แพทย ์
สถาปนิก 16 6.53 13 11.30 29 8.06 
อ่ืนๆ 11 4.49 34 29.57 45 12.50 

รวม 245 100.00 115 100.00 360 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณ 17ราย  ช่างเทคนิค 4 ราย  นกัวทิยาศาสตร์ 3 ราย พยาบาล 3 ราย นกัจิตอายรุเวท 2 
ราย นกับ าบดัโรค 2 ราย เกษตรกร 2 ราย นกัการตลาด 4 ราย มคัคุเทศกอิ์สระ 3 ราย นกับวช 2 ราย รับจา้ง 3 ราย 

 
 จากตาราง 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานรัฐ/บริษทั/ร้านคา้คิด
เป็นร้อยละ 27.22 รองลงมาไดแ้ก่ธุรกิจส่วนตวั/เอกชน คิดเป็นร้อยละ26.39 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ
12.50 นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ11.11 อาชีพอิสระ เช่น แพทย ์สถาปนิก คิดเป็นร้อยละ8.06 
พ่อบา้น/แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 7.50 ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ3.89และครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 
3.33 

ชาวไทยส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานรัฐ/บริษทั/ร้านคา้คิดเป็นร้อยละ 33.88 รองลงมาไดแ้ก่ 
ธุรกิจส่วนตวั/เอกชน คิดเป็นร้อยละ29.80 นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ12.65 พ่อบา้น/แม่บา้น 
คิดเป็นร้อยละ 8.98 อาชีพอิสระ เช่น แพทย ์สถาปนิก คิดเป็นร้อยละ6.53 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ4.49 
ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ2.86 และครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 0.82 

และชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ29.57 รองลงมาไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/
เอกชน คิดเป็นร้อยละ19.13 พนกังานรัฐ/บริษทั/ร้านคา้คิดเป็นร้อยละ 13.04 อาชีพอิสระ เช่น แพทย ์
สถาปนิก คิดเป็นร้อยละ11.30 ครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 8.70 นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ
7.83 ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ6.09 และพอ่บา้น/แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 4.35 
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ตาราง 4.6  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ไทย ต่างชาต ิ รวม 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 49 20.00 8 6.96 57 15.83 
10,001-30,000 บาท 81 33.06 17 14.78 98 27.22 
30,001-50,000บาท  48 19.59 34 29.57 82 22.78 
50,001-70,000บาท 29 11.84 15 13.04 44 12.23 
มากกวา่ 70,000 บาท 38 15.51 41 35.65 79 21.94 

รวม 245 100.00 115 100.00 360 100.00 
 

จากตาราง 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.22รองลงมา30,001-50,000บาท คิดเป็นร้อยละ 22.78 มากกว่า 70,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 21.94 ต ่ากวา่ 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ15.83และ50,001-70,000บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.23 

ชาวไทยส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน10,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.06 
รองลงมา ต ่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ20.00 รายได3้0,001-50,000บาท คิดเป็นร้อยละ 19.59 
มากกวา่ 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.51 และ50,001-70,000บาท คิดเป็นร้อยละ 11.84 

และชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.65 
รองลงมา30,001-50,000บาท คิดเป็นร้อยละ 29.57 รายได1้0,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.78  
รายได5้0,001-70,000บาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 และต ่ากวา่ 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ6.96 

 
 
 
 
 

ตาราง 4.7จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติและภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา ไทย ต่างชาต ิ รวม 
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จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
เชียงใหม่ 178 72.65 78 67.83 256 71.11 
อ่ืนๆ 67 27.35 37 32.17 104 28.89 

รวม 245 100.00 115 100.00 360 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆไดแ้ก่ เชียงราย 10 ราย แพร่ แม่ฮ่องสอน กรุงเทพ อยา่งละ 4 ราย  ชุมพรตากนครปฐมนนทบุรี
นราธิวาสพะเยาพทัลุงพิษณุโลกสุโขทยั อยา่งละ 1 ราย น่าน 2 ราย ล าปาง 7 ราย ล  าพนู 15 ราย หลวงพระบาง2 
ราย สวสิเซอร์แลนด7์รายอเมริกา 20รายญ่ีปุ่น 9 รายออสเตรเลีย 8รายอิตาลี3ราย 
 

จากตาราง4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อย
ละ 71.11และจงัหวดัอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 28.89 

ชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 72.65  และจงัหวดัอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 27.35 

และชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อย67.83 และจงัหวดัอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 32.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมของผู้รับบริการต่อการบริการทนัตกรรมจ าแนกตามเช้ือชาต ิ
ตาราง 4.8  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติและตามการรับการ
บริการก่อนการมาท่ีแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
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ก่อนการมารับบริการที่ทนัตกรรมโรงพยาบาล 
เชียงใหม่รามเคยได้รับการบริการทันตกรรม 

จากทีใ่ดมาก่อน 

เช้ือชาติ 
รวม ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

คณะทนัตแพทยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
39 9 48 

15.92 7.83 13.33 

รพ.มหาราช (สวนดอก) 
5 1 6 

2.04 0.87 1.67 

คลินิกเอกชน 
139 88 227 

56.73 76.52 63.06 

ยงัไม่เคยรับบริการเลย 
62 17 79 

25.31 14.78 21.94 

รวม 
245 115 360 

100.00 100.00 100.00 
 

จากตาราง 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก่อนการมารับบริการท่ีทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เคยไดรั้บการบริการทนัตกรรมจากคลินิกเอกชนคิดเป็นร้อยละ 63.06
รองลงมายงัไม่เคยรับบริการทนัตกรรมเลย คิดเป็นร้อยละ21.94 คณะทนัตแพทย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ13.33 และรพ.มหาราช (สวนดอก) คิดเป็นร้อยละ 1.67 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย เคยไดรั้บการบริการทนัตกรรมจากคลินิกเอกชนคิดเป็นร้อย
ละ 56.73 รองลงมายงัไม่เคยรับบริการทนัตกรรมเลย คิดเป็นร้อยละ25.31 คณะทนัตแพทย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ15.92 และรพ.มหาราชคิดเป็นร้อยละ2.04 
 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ เคยไดรั้บการบริการทนัตกรรมจากคลินิกเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 76.52 รองลงมายงัไม่เคยรับบริการทนัตกรรมเลย คิดเป็นร้อยละ 14.78 คณะทนัตแพทย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ7.83 และรพ.มหาราชคิดเป็นร้อยละ 0.87 
ตาราง 4.9  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และการเปล่ียนสถานท่ี
หรือคลินิกบริการทนัตกรรม 
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เคยเปลีย่นสถานทีห่รือคลนิิกบริการทันตกรรม 
มาแล้วกีแ่ห่ง 

เช้ือชาติ 
รวม ไทย 

N=183 
ต่างชาต ิ
N=98 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

1 แห่ง 
60 18 78 

32.78 18.37 27.75 

2-3 แห่ง 
88 51 139 

48.09 52.04 49.47 

มากกวา่3 แห่ง 
35 29 64 

19.13 29.59 22.78 

รวม 
183 98 281 

100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: จ านวนผูต้อบแบบสอบถามเคยเปล่ียนสถานท่ีบริการทนัตกรรม 281 (ไทย 183 รายและต่างชาติ 98 
ราย) จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 360 ราย (ไทย 245 รายและต่างชาติ 115 ราย) 

 
จากตาราง 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเปล่ียนสถานท่ีหรือคลินิกบริการทนั

ตกรรมมาแลว้ 2-3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.47 รองลงมา 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ27.76 และมากกวา่ 3 
แห่งคิดเป็นร้อยละ 22.78 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยเคยเปล่ียนสถานท่ีหรือคลินิกบริการทนัตกรรม 2-3 แห่งคิด
เป็นร้อยละ 48.09 รองลงมา 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.79 และมากกวา่ 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 19.13  

ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ เคยเปล่ียนสถานท่ีหรือคลินิกบริการทนัตกรรม 2-3 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 52.04 รองลงมา มากกวา่ 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 29.59  และ1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
18.37 
 
 
 
ตาราง 4.10  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และสาเหตุท่ีท าให้
เปล่ียนสถานท่ีหรือคลินิกทนัตกรรม 
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สาเหตุทีท่ าให้เปลีย่นสถานทีห่รือคลนิิกทนัตกรรม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=281 
ไทย 

N=183 
ต่างชาต ิ
N=98 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 
33 15 48 

18.03 15.31 17.08 

ไม่พอใจความล่าชา้ของการบริการ 
31 15 46 

16.94 15.31 16.37 

คลินิกไม่มีช่ือเสียงท่ีดี   
6 - 6 

3.28 - 2.14 

ไม่พอใจทนัตแพทย ์
12 10 22 

6.56 10.20 7.83 

ไม่พอใจพนกังานใหบ้ริการ 
23 6 29 

12.57 6.12 10.32 

ไม่มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ 
17 98 17 

9.29 100.00 6.05 

มีบริการไม่ครบหรือไม่มีตามท่ีตอ้งการ 
27 7 34 

14.75 7.14 12.10 

ญาติ/เพื่อนแนะน าใหเ้ปล่ียน 
28 11 43 

15.30 11.22 15.30 

ทนัตแพทยน่์าเช่ือถือ 
33 7 28 

18.03 7.14 9.96 

ค่ารักษาบริการเหมาะสม 
31 7 35 

16.94 7.14 12.46 
 

 

 

ตาราง 4.10(ต่อ) 
 

สาเหตุทีท่ าให้เปลีย่นสถานทีห่รือคลนิิกทนัตกรรม เช้ือชาติ รวม 
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ไทย 
N=183 

ต่างชาต ิ
N=98 

N=281 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

เบิกประกนัได ้
18 1 19 

9.84 1.02 6.76 

บรรยากาศทัว่ไปดึงดูดน่าใชบ้ริการ 
23 7 30 

12.64 7.14 10.68 

ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 
59 29 88 

32.42 29.59 31.32 

อ่ืนๆ 
23 16 39 

12.57 16.33 13.88 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ และจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 281 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยา้ยถ่ินฐาน  20 ราย ปิดกิจการ  9 ราย ความช านาญเฉพาะทางของคลินิก 10 ราย 
 

จากตาราง 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุท่ีท าให้เปล่ียนสถานท่ีหรือ
คลินิกทนัตกรรม ไดแ้ก่ ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 31.32 รองลงมาได้แก่ มีเหตุฉุกเฉิน
เร่งด่วนคิดเป็นร้อยละ17.08 ไม่พอใจความล่าชา้ของการบริการ คิดเป็นร้อยละ16.37ญาติ/เพื่อน
แนะน าใหเ้ปล่ียน คิดเป็นร้อยละ 15.03 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 13.88 ค่ารักษาบริการเหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ12.46มีบริการไม่ครบหรือไม่มีตามท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ12.10 บรรยากาศทัว่ไปดึงดูดน่า
ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 10.68 ไม่พอใจพนักงานให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 10.32 ทนัตแพทย์
น่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ9.96 ไม่พอใจทนัตแพทย ์คิดเป็นร้อยละ7.83 เบิกประกนัได ้คิดเป็นร้อยละ
6.76 ไม่มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ 6.05 และคลินิกไม่มีช่ือเสียงท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 2.14 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีสาเหตุท่ีท าให้เปล่ียนสถานท่ีหรือคลินิกทนัตกรรม ไดแ้ก่ 
ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 32.42 รองลงมา มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน และทนัตแพทยน่์าเช่ือถือ มี
จ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 18.03 ญาติ/เพื่อนแนะน าใหเ้ปล่ียนคิดเป็นร้อยละ15.30ไม่พอใจความ
ล่าชา้ของการบริการ และ ค่ารักษาบริการเหมาะสม มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ16.94 มีบริการ
ไม่ครบหรือไม่มีตามท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ14.75 บรรยากาศทัว่ไปดึงดูดน่าใชบ้ริการ คิดเป็นร้อย
ละ12.64ไม่พอใจพนกังานใหบ้ริการ  และอ่ืนๆ มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ12.57 เบิกประกนัได ้
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คิดเป็นร้อยละ9.84 ไม่มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆคิดเป็นร้อยละ 9.29ไม่พอใจทนัตแพทย ์
คิดเป็นร้อยละ 6.56 และคลินิกไม่มีช่ือเสียงท่ีดีคิดเป็นร้อยละ3.28 
 ชาวต่างชาติ มีสาเหตุท่ีท าใหเ้ปล่ียนสถานท่ีหรือคลินิกทนัตกรรม ไดแ้ก่ ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 29.59 รองลงมา อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 16.33 มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนและไม่พอใจความ
ล่าชา้ของการบริการ มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 15.31 ไม่พอใจทนัตแพทย ์คิดเป็นร้อยละ10.20 
ญาติ/เพื่อนแนะน าให้เปล่ียนคิดเป็นร้อยละ11.22 ทนัตแพทยน่์าเช่ือถือค่ารักษาบริการเหมาะสม 
และบรรยากาศทัว่ไปดึงดูดน่าใชบ้ริการ มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ7.14 มีบริการไม่ครบหรือไม่
มีตามท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ7.14 ไม่พอใจพนกังานใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ6.12และเบิกประกนั
ได ้คิดเป็นร้อยละ1.02 
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ตาราง 4.11  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และความรู้สึกกบัการ
บริการทนัตกรรมคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บ ก่อนยา้ยมาใชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

ความรู้สึกกบัการบริการทนัตกรรมคร้ังสุดท้ายทีไ่ด้รับ 
ก่อนย้ายมาใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

เช้ือชาต ิ
รวม 

N=281 
ไทย 

N=183 
ต่างชาต ิ
N=98 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

พอใจมาก 
43 39 82 

23.50 39.80 29.18 

รู้สึกสบาย/เฉยๆ 
118 45 163 

64.48 45.92 58.01 

ไม่พอใจเลย 
22 14 36 

12.02 14.29 12.81 

รวม 
183 98 281 

100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 281 คน 
 
 จากตาราง 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกกบัการบริการทนัตกรรม
คร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บ ก่อนยา้ยมาใชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่ รู้สึกสบายๆ 
หรือเฉยๆคิดเป็นร้อยละ 58.01 รองลงมาไดแ้ก่ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 29.18และไม่พอใจเลย คิด
เป็นร้อยละ 12.81 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยรู้สึกสบาย/เฉยๆกบัการบริการทนัตกรรมคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บ 
ก่อนยา้ยมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม คิดเป็นร้อยละ 64.48 รองลงมา รู้สึกพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 23.50และรู้สึกไม่พอใจเลย คิดเป็นร้อยละ 12.02 

 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ รู้สึกสบาย/เฉยๆกบัการบริการทนัตกรรมคร้ังสุดทา้ยท่ี
ไดรั้บ ก่อนยา้ยมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม คิดเป็นร้อยละ 45.92 รองลงมา รู้สึกพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 39.80และรู้สึกไม่พอใจเลย คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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ตาราง 4.12  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และเวลาท่ีสะดวก มา
รับบริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

เวลาทีท่่านสะดวก มารับบริการทันตกรรม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

09:00-12:00 น. 
76 46 122 

20.61 36.97 33.89 

13:00-16:30 น. 
107 51 158 

28.26 36.32 43.89 

17:00-20:00 น. 
70 10 80 

23.99 11.50 22.22 
 หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ และจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 360 ราย  

 
 จากตาราง 4.12 พบวา่เวลาท่ีสะดวก มารับบริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ของ
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 13:00-16:30 น. คิดเป็นร้อยละ 43.89 รองลงมา 09:00-12:00 น.คิดเป็น
ร้อยละ 33.89  และ17:00-20:00 น. คิดเป็นร้อยละ 22.22 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มารับบริการเวลา 13.00-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 28.26 
รองลงมาเวลา 09.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.61 และเวลา 17.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.99 
 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มารับบริการเวลา 09.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 36.97 
รองลงมาเวลา 13.00-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 36.32 และเวลา 17.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 11.50 
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ตาราง 4.13  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และวนัไหนของ
สปัดาห์ท่ีสะดวกท านดัเพื่อรับบริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

วนัไหนของสัปดาห์ที่สะดวกท านัด 
เพือ่รับบริการทันตกรรม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จนัทร์-ศุกร์ 
122 74 195 

27.61 47.70 54.17 

เสาร์-อาทิตย ์หรือ วนัหยดุราชการ 
126 40 165 

33.41 22.30 45.83 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ และจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 360 ราย  

 
 จากตาราง 4.13 พบวา่วนัท่ีสะดวกท านดั เพื่อรับบริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ จนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 54.17 และเสาร์-อาทิตย ์
หรือ วนัหยดุราชการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย สะดวกท านดัเพื่อรับบริการทนัต กรรม วนัเสาร์-อาทิตย ์หรือ 
วนัหยดุราชการ คิดเป็นร้อยละ 33.41 รองลงมา วนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 27.61 

 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ สะดวกท านดัเพื่อรับบริการทนัตกรรมวนัจนัทร์-ศุกร์ คิด
เป็นร้อยละ 47.70 รองลงมาวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือ วนัหยดุราชการ คิดเป็นร้อยละ 22.30 
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ตาราง 4.14  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตามเช้ือชาติ และผูรั้บผิดชอบ
จ่ายค่ารักษาบริการทนัตกรรม 
 

ผู้รับผดิชอบจ่ายค่ารักษาบริการทนัตกรรม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ท่านเอง/สมาชิกในครอบครัว 
157 85 242 

64.08 73.91 67.2 

เบิกไดจ้ากสวสัดิการต่างๆ 
65 13 78 

26.53 11.30 21.68 

นายจา้งหรือบริษทั 
9 3 12 

3.67 2.61 3.33 

ประกนัสงัคม 
13 3 16 

5.31 2.61 4.44 

บริษทัประกนัสุขภาพ 
1 11 12 

0.41 9.57 3.33 
รวม 245 115 360 

100.00 100.00 100.00 
 
 จากตาราง 4.14 พบวา่ผูรั้บผดิชอบจ่ายค่ารักษาบริการทนัตกรรม ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ท่านเอง/สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 67.22 รองลงมา ไดแ้ก่ เบิกไดจ้าก
สวสัดิการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ21.67  ประกนัสงัคมคิดเป็นร้อยละ 4.44 นายจา้งหรือบริษทั และ
บริษทัประกนัสุขภาพ มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.33 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีผูรั้บผดิชอบจ่ายค่ารักษาบริการทนัตกรรมคือ ตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64.08 รองลงมา เบิกไดจ้ากสวสัดิการต่างๆคิดเป็นร้อยละ 26.53 
ประกนัสงัคม คิดเป็นร้อยละ5.31 นายจา้งหรือบริษทั คิดเป็นร้อยละ3.67และบริษทัประกนัสุขภาพ
คิดเป็นร้อยละ0.41 
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 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีผูรั้บผดิชอบจ่ายค่ารักษาบริการทนัตกรรมคือ ตนเอง/
สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 73.91 รองลงมา เบิกไดจ้ากสวสัดิการต่างๆคิดเป็นร้อยละ 11.30 
บริษทัประกนัสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ9.57  นายจา้งหรือบริษทั และประกนัสงัคม มีจ านวนเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ2.61 
 
 
ตาราง 4.15  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และจ านวนคร้ังของ
การมาใชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

มาใช้บริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  
บ่อยแค่ไหน 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

คร้ังแรก 
49 36 85 

20.01 31.31 23.60 

1-2 คร้ัง 
43 22 65 

17.55 19.13 18.06 

3-4 คร้ัง 
30 17 47 

12.24 14.78 13.06 

มากกวา่ 4 คร้ัง 
123 40 163 

50.20 34.78 45.28 
รวม 245 115 360 

100.00 100.00 100.00 
 

จากตาราง 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม มากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.28 รองลงมาเคยใชค้ร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 23.61เคย
ใช้บริการมาแลว้ 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ18.06และเคยใช้บริการมาแลว้ 3-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
13.06 
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ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มาใชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มากกว่า 4 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมา มาใชบ้ริการคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 20.01มาใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง  
คิดเป็นร้อยละ 17.55 และมาใชบ้ริการ 3-4 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 12.24 

 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มาใชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มากกว่า 
4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมา มาใชบ้ริการคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 31.31 มาใชบ้ริการ 1-2 
คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 19.13 และมาใชบ้ริการ 3-4 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 14.78 
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ตาราง 4.16  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และปัจจยัท่ีพิจารณาใน
การเลือกใชส้ถานบริการทนัตกรรมของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

ปัจจัยที่พจิารณาในการเลอืกใช้สถานบริการทันตกรรม
ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

เป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 
27 16 43 

11.02 13.91 11.94 

ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 
75 21 96 

30.61 18.26 26.67 

มีช่ือเสียง 
81 46 127 

33.06 40.00 35.28 

มีทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง 
115 42 157 

46.94 36.52 43.61 

ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ 
95 18 113 

38.78 15.65 31.39 

มีญาติพี่นอ้งท างานท่ีน่ี 
13 8 21 

5.31 6.96 5.83 

มีบริการครบวงจร 
77 23 100 

31.56 20.00 27.86 

ญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการแนะน ามา 
26 32 58 

10.61 27.83 16.11 

ทนัตแพทยน่์าเช่ือถือ 
123 36 159 

50.20 31.30 44.17 

ค่ารักษาบริการเหมาะสม 
26 20 46 

10.61 17.39 12.78 
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ตาราง 4.16(ต่อ) 

ปัจจัยทีพ่จิารณาในการเลอืกใช้สถานบริการทันตกรรม
ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

เบิกประกนัได ้
48 9 57 

19.59 7.83 15.83 

สถานท่ีสวยงามน่าใชบ้ริการ 
39 6 45 

15.92 5.22 12.50 

ดูสะอาดปลอดภยั 
129 29 158 

52.65 25.22 43.89 

ตอ้นรับอบอุ่นดว้ยความสุภาพ 
96 25 121 

39.18 21.74 33.61 

ส่ือสารตอบสนองไดดี้ตามความตอ้งการ 
39 25 64 

15.92 21.74 17.78 

อ่ืนๆ 
12 9 21 

4.90 7.83 5.83 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ และจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 360 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไดรั้บความแนะน าจากส านกังานสถานกงสุล 12 ราย อยากมาลองใชบ้ริการ 3 ราย มีท่ี
จอดรถสะดวก 3 ราย ไดรั้บค าแนะน าจากโรงพยาบาลลานนา 1 ราย  เป็นพนกังานของโรงพยาบาล 2 ราย  

 
 จากตาราง 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีพิจารณาในการเลือกใชส้ถาน
บริการทนัตกรรมของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่ ทนัตแพทยน่์าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ44.17 
รองลงมา ดูสะอาดปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 43.89 มีทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง คิดเป็นร้อยละ43.61 มี
ช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ35.28 ตอ้นรับอบอุ่นดว้ยความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ33.61 ไดรั้บการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ31.39 มีบริการครบวงจร คิดเป็นร้อยละ27.78 ใกลบ้า้น/ท่ี
ท างาน คิดเป็นร้อยละ26.67 ส่ือสารตอบสนองไดดี้ตามความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ17.78 ญาติ/
เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการแนะน ามา คิดเป็นร้อยละ16.11 เบิกประกนัได ้คิดเป็นร้อยละ15.83 ค่ารักษา
บริการเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ12.78 สถานท่ีสวยงามน่าใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ12.50 เป็นเหตุ
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ฉุกเฉินเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ11.94 มีญาติพี่นอ้งท างานท่ีน่ี และอ่ืนๆ มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อย
ละ 5.83 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีปัจจยัท่ีพิจารณาในการเลือกใช้สถานบริการทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ได้แก่ดูสะอาดปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ 52.65 รองลงมา ทนัตแพทย์
น่าเช่ือถือคิดเป็นร้อยละ 50.20มีทนัตแพทยเ์ฉพาะทางคิดเป็นร้อยละ46.94ตอ้นรับอบอุ่นดว้ยความ
สุภาพคิดเป็นร้อยละ39.18ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆคิดเป็นร้อยละ38.78มีช่ือเสียงคิด
เป็นร้อยละ33.06มีบริการครบวงจรคิดเป็นร้อยละ31.56ใกลบ้า้น/ท่ีท างานคิดเป็นร้อยละ30.61เบิก
ประกันได้คิดเป็นร้อยละ19.59สถานท่ีสวยงามน่าใช้บริการส่ือสารตอบสนองได้ดีตามความ
ตอ้งการคิดเป็นร้อยละ15.92เป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนคิดเป็นร้อยละ11.02ญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการ
แนะน ามาค่ารักษาบริการเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ10.61มีญาติพี่นอ้งท างานท่ีน่ีคิดเป็นร้อยละ5.31 
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ4.90 

 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีปัจจยัท่ีพิจารณาในการเลือกใชส้ถานบริการทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่มีช่ือเสียงคิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา มีทนัตแพทยเ์ฉพาะทางคิด
เป็นร้อยละ 36.52 มีทนัตแพทยน่์าเช่ือถือคิดเป็นร้อยละ31.30ญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการแนะน ามา
คิดเป็นร้อยละ27.83ดูสะอาดปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ25.22  ตอ้นรับอบอุ่นดว้ยความสุภาพและ
ส่ือสารตอบสนองไดดี้ตามความตอ้งการมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ21.74 มีบริการครบวงจรคิด
เป็นร้อยละ20.00 ใกลบ้า้น/ท่ีท างานคิดเป็นร้อยละ18.26 ค่ารักษาบริการเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ
17.39 ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆคิดเป็นร้อยละ15.65 เป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนคิดเป็น
ร้อยละ13.91เบิกประกนัไดแ้ละอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ7.83 มีญาติพี่นอ้งท างานท่ีน่ีคิด
เป็นร้อยละ 6.96 และสถานท่ีสวยงามน่าใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ5.22 
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ตาราง 4.17  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และบริการทนัตกรรม
ท่ีไดรั้บจากทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

บริการทันตกรรมทีไ่ด้รับบริการจาก 
ทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ปรึกษาปัญหาช่องปาก/ฟัน 
89 43 132 

36.33 37.39 36.67 

ตรวจและเอกซ์เรย ์
87 46 133 

35.51 40.00 36.94 

ฟันปลอม/ใส่ฟัน  
21 8 29 

8.57 6.96 8.06 

ครอบฟัน/สะพานฟัน 
35 22 57 

14.29 19.13 15.83 

อุดฟัน  
128 48 176 

52.24 41.74 48.89 

รักษารากฟัน 
50 20 70 

20.41 17.39 19.44 

ถอนฟัน 
70 16 86 

28.57 13.91 23.89 

จดัฟัน 
26 2 28 

10.61 1.74 7.78 

ขดูหินปูน/ขดัฟัน 
164 62 226 

66.94 53.91 62.78 

ผา่ตดัเหงือก/รักษาปริทนัต ์
10 3 13 

4.08 2.61 3.61 
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ตาราง 4.17(ต่อ) 
 

บริการทันตกรรมทีไ่ด้รับบริการจาก 
ทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ฟอกฟันขาว 
8 9 17 

3.27 7.83 4.72 

ใส่ฟันรากเทียม 
9 2 11 

3.67 1.74 3.06 

อ่ืนๆ 
4 3 7 

1.63 2.61 1.94 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ และจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 360 ราย  
 อ่ืนๆหมายถึง เคลือบฟลอูอไรด ์7 ราย 
 

จากตาราง 4.17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บบริการจากทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่ ขดูหินปูน/ขดัฟัน คิดเป็นร้อยละ 62.78 รองลงมาไดแ้ก่ อุดฟัน คิด
เป็นร้อยละ48.89 ตรวจและเอกซ์เรย ์คิดเป็นร้อยละ36.94 ปรึกษาปัญหาช่องปาก/ฟัน คิดเป็นร้อยละ
36.67 ถอนฟัน คิดเป็นร้อยละ23.89  รักษารากฟัน คิดเป็นร้อยละ19.44 ครอบฟัน/สะพานฟัน คิด
เป็นร้อยละ15.83 ฟันปลอม/ใส่ฟันคิดเป็นร้อยละ8.06 จดัฟัน คิดเป็นร้อยละ7.78 ฟอกฟันขาว คิด
เป็นร้อยละ4.72 ผา่ตดัเหงือก/รักษาปริทนัต ์คิดเป็นร้อยละ3.61 ใส่ฟันรากเทียม คิดเป็นร้อยละ3.06
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.94 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ได้รับบริการทนัตกรรม ขูดหินปูน/ขดัฟันคิดเป็นร้อยละ 
66.94 รองลงมา อุดฟันคิดเป็นร้อยละ52.24ปรึกษาปัญหาช่องปาก/ฟันคิดเป็นร้อยละ 36.33ตรวจ
และเอกซ์เรยคิ์ดเป็นร้อยละ35.51 ถอนฟันคิดเป็นร้อยละ28.57 รักษารากฟันคิดเป็นร้อยละ20.41 
ครอบฟัน/สะพานฟันคิดเป็นร้อยละ15.83 ฟันปลอม/ใส่ฟันคิดเป็นร้อยละ8.06 จดัฟันคิดเป็นร้อยละ
7.78 ฟอกฟันขาวคิดเป็นร้อยละ4.72 ผา่ตดัเหงือก/รักษาปริทนัตคิ์ดเป็นร้อยละ3.61 ใส่ฟันรากเทียม
คิดเป็นร้อยละ3.06 และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ1.94 
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 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ ไดรั้บบริการทนัตกรรม ขดูหินปูน/ขดัฟันคิดเป็นร้อยละ 
53.91 รองลงมา อุดฟันคิดเป็นร้อยละ41.74 ตรวจและเอกซ์เรยคิ์ดเป็นร้อยละ 40.00ปรึกษาปัญหา
ช่องปาก/ฟันคิดเป็นร้อยละ37.39 ครอบฟัน/สะพานฟันคิดเป็นร้อยละ19.13รักษารากฟันคิดเป็นร้อย
ละ17.39 ถอนฟันคิดเป็นร้อยละ13.91 ฟอกฟันขาวคิดเป็นร้อยละ7.83 ฟันปลอม/ใส่ฟันคิดเป็นร้อย
ละ6.96ผา่ตดัเหงือก/รักษาปริทนัต ์และอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ2.61 จดัฟัน และใส่ฟัน
รากเทียมมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ1.74  

 
 

ตาราง 4.18 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเช้ือชาติ และความรู้สึกกบัการ
บริการทนัตกรรมคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

ความรู้สึกกบัการบริการทนัตกรรมคร้ังสุดท้าย 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

พอใจมาก 
187 96 283 

76.33 83.48 78.61 

รู้สึกเฉยๆ 
56 17 73 

22.85 14.78 20.28 

ไม่พอใจเลย 
2 2 4 

0.82 1.74 1.11 

รวม 
245 115 360 

100.00 100.00 100.00 
 

จากตาราง 4.18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกกบัการบริการทนัตกรรม
คร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 78.61 รองลงมา
ไดแ้ก่ รู้สึกสบายๆ หรือเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ20.28และไม่พอใจเลย คิดเป็นร้อยละ 1.11 



 

 
 

44 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีความรู้สึกกบัการบริการทนัตกรรมคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บจาก
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 76.33 รองลงมารู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ22.85 
และไม่พอใจเลยคิดเป็นร้อยละ 0.82 
 ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีความรู้สึกกบัการบริการทนัตกรรมคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บ
จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.48รองลงมารู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ
14.78และไม่พอใจเลยคิดเป็นร้อยละ 1.74 
 
ตาราง 4.19 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเช้ือชาติ และแหล่งท่ีท าให้รู้จกั/
ทราบขอ้มูลแผนกทนัตกรรมของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

แหล่งทีรู้่จัก/ทราบข้อมูลแผนกทนัตกรรมของ 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการแนะน า 
132 62 194 

53.88 53.91 53.89 

โฆษณาตามวทิย ุส่ือส่ิงพิมพ ์  
7 - 7 

2.86 - 1.94 

มีช่ือเสียงมานานแลว้  
99 38 137 

40.41 33.04 38.06 

สถานกงสุล/ท่ีปรึกษาต่างๆ 
4 16 20 

1.63 13.91 5.56 

อินเตอร์เนตเวปไซต ์
27 9 36 

11.02 7.83 10.00 

จากบุคลากรของโรงพยาบาลฯ 
71 23 94 

28.98 20.00 26.11 

อ่ืนๆ 
21 5 26 

8.57 4.35 7.22 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ และจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 360 ราย 
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อ่ืนๆ แผน่พบัของโรงพยาบาล 10 ราย จากโรงพยาบาลลานนา  1 ราย ทราบดว้ยตวัเอง เพราะคิดวา่
น่าจะมีบริการ 5 ราย จากบริษทัตนเอง 10 ราย 

 
จากตาราง 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั/ทราบขอ้มูลแผนกทนัตกรรม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จากญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการแนะน า คิดเป็นร้อยละ 53.89 รองลงมา
ไดแ้ก่ มีช่ือเสียงมานานแลว้ คิดเป็นร้อยละ 38.06 จากบุคลากรของโรงพยาบาลฯ คิดเป็นร้อยละ
26.11 อินเตอร์เนตเวปไซตคิ์ดเป็นร้อยละ10.00 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ7.22 สถานกงสุล/ท่ีปรึกษาต่างๆ 
คิดเป็นร้อยละ5.56 และโฆษณาตามวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 1.94 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย รู้จกั/ทราบขอ้มูลแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
จากญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการแนะน าคิดเป็นร้อยละ 53.88 รองลงมามีช่ือเสียงมานานแลว้คิดเป็น
ร้อยละ40.41 จากบุคลากรของโรงพยาบาลฯคิดเป็นร้อยละ28.98 อินเตอร์เนตเวปไซตคิ์ดเป็นร้อยละ
11.02 อ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ8.57 โฆษณาตามวิทย ุส่ือส่ิงพิมพคิ์ดเป็นร้อยละ2.86 และสถานกงสุล/ท่ี
ปรึกษาต่างๆคิดเป็นร้อยละ1.63 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ รู้จกั/ทราบขอ้มูลแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่
รามจากญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการแนะน าคิดเป็นร้อยละ 53.91 รองลงมามีช่ือเสียงมานานแลว้คิด
เป็นร้อยละ33.04 จากบุคลากรของโรงพยาบาลฯคิดเป็นร้อยละ20.00 สถานกงสุล/ท่ีปรึกษาต่างๆคิด
เป็นร้อยละ 13.91อินเตอร์เนตเวปไซตคิ์ดเป็นร้อยละ7.83 และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ4.35 
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ส่วนที่ 3: ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
ตาราง 4.20จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

ด้านผลติภณัฑ์  

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ 

167 175 18 - - 4.41 1 

46.39 48.61 5.00 - - มากท่ีสุด 
การบูรณาการรักษา หรือให้
การรักษาแบบองคร์วม 

117 206 37 - - 4.22 6 

32.50 57.22 10.28 - - มากท่ีสุด 
ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการทนัตกรรม 

139 189 31 1 - 4.29 3 

38.61 52.50 8.61 0.28 - มากท่ีสุด 
บริการตรวจวินิจฉยัโรค
และการรักษาทางทนัต 
กรรม 

144 175 41 - - 4.29 3 

40.00 48.61 11.39 - - มากท่ีสุด 
การใหค้  าปรึกษาและการ
วางแผนการรักษาท่ี
เหมาะสม 

171 145 43 1 - 4.35 2 

47.50 40.28 11.94 0.28 - มากท่ีสุด 
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ตาราง 4.20(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดับ 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น 
เอกซเรย.์ ตรวจช้ินเน้ือ
ตวัอยา่ง 

124 177 55 3 1 4.17 9 

34.44 49.17 15.28 0.83 0.28 มาก 
การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ 
เพื่อช่วยในการรักษา 

136 159 56 9 - 4.17 9 
37.78 44.17 15.56 2.50 - มาก 

คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุ
ทนัตกรรม 

128 189 43 - - 4.24 5 
35.56 52.50 11.94 - - มากท่ีสุด 

การดูแลหลงัการรักษา เช่น 
ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตาม
ผลหลงัรักษา 

127 174 55 3 1 4.18 8 

35.28 48.33 15.28 0.83 0.28 มาก 
การควบคุมอาการขา้งเคียง 
ควบคุมความเส่ียงจากโรค
และการรักษา 

112 182 65 1 - 4.13 11 

31.11 50.56 18.06 0.28 - มาก 
การบริการออกใบรับรอง
แพทย ์

134 167 57 1 1 4.20 7 
37.22 46.39 15.83 0.28 0.28 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.24 

 
มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.20พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.24ซ่ึงในปัจจยัย่อย พบว่า ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.41) รองลงมา ไดแ้ก่ การใหค้  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.35) ความหลากหลายของการ
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ให้บริการทนัตกรรม และบริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทางทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.29) คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24) การบูรณาการรักษา หรือให้การรักษาแบบองคร์วม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.22)การบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20)
การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใช้งาน ติดตามผลหลงัรักษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.18)บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่ง และการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อ
ช่วยในการรักษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) และการควบคุมอาการขา้งเคียง ควบคุม
ความเส่ียงจากโรคและการรักษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
49 

ตาราง 4.21จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา 
 

ด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ความเหมาะสมของอตัรา
ค่ารักษาทนัตกรรม 

60 181 104 14 1 3.79 3 

16.67 50.28 28.89 3.89 0.28 มาก 
อตัราค่าบริการแลป 
ทนัตกรรม 

64 164 124 7 1 3.79 3 

17.78 45.56 34.44 1.94 0.28 มาก 
ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์
การวิเคราะห์ช้ินเน้ือ
ตวัอยา่ง 

67 163 121 9 - 3.80 2 

18.61 45.28 33.61 2.50 - มาก 
ค่ายา และวสัดุทางทนัตก
รรมอ่ืนๆ 

62 160 123 15 - 3.75 5 

17.22 44.44 34.17 4.17 - มาก 
ความถูกตอ้งของการคิด
ค่าบริการ 

76 180 96 8 - 3.90 1 

21.11 50.00 26.67 2.22 - มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 
มาก  

 

 
 จากตาราง 4.21พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.81ซ่ึงในปัจจยั
ย่อย พบว่าความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย3.90) รองลงมา
ไดแ้ก่ ตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.80)ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมและอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.79) และค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
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ตาราง 4.22 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ 
 

ด้านสถานทีแ่ละการจัด
จ าหน่ายบริการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการ
สะดวกต่อการเดินทางมา
รับการบริการ 

142 174 36 8 - 4.25 1 

39.44 48.33 10.00 2.22 - มากท่ีสุด 
ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง 72 121 99 43 25 3.48 6 

20.00 33.61 27.50 11.94 6.94 มาก 
ป้ายบอกทิศทางและ
ต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน 

84 178 86 12 - 3.93 3 

23.33 49.44 23.89 3.33 - มาก 
ความเหมาะสมของเวลาท า
การคลินิก เพื่อการบริการ 
ทนัตกรรม 

117 193 44 6 - 4.17 2 

32.50 53.61 12.22 1.67 - มาก 
ไดรั้บความสะดวกในการ
ส่งต่อการรักษาระหวา่ง
คลินิกในเครือฯ 

85 179 83 12 1 3.93 3 

23.61 49.72 23.06 3.33 0.28 มาก 
การเขา้ร่วมเครือข่าย
รักษาพยาบาลกบับริษทั
ประกนั สวสัดิการต่างๆ 

83 173 89 15 - 3.90 5 

23.06 48.06 24.72 4.17 - มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.94 
มาก  

 

 
 จากตารางท่ี 4.22พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.94ซ่ึงในปัจจยัยอ่ย พบว่าท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ
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การบริการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.25) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท า
การคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 4.17) ป้ายบอกทิศทางและ
ต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.93) การเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั 
สวสัดิการต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) และท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
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ตาราง 4.23 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/
คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการ
รักษาบริการ 

99 173 81 4 3 4.00 1 

27.50 48.06 22.50 1.11 0.83 มาก 
การประชาสมัพนัธ์ผา่น
วิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปร
ชวัร์ 

42 156 134 22 6 3.57 4 

11.67 43.33 37.22 6.11 1.67 มาก 
การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่น
ทางเวปไซต ์

45 162 125 22 6 3.61 3 

12.50 45.00 34.72 6.11 1.67 มาก 
การแนะน าจาทนัตแพทย/์
บุคลากรอ่ืนๆ 

82 164 104 7 3 3.88 2 

22.78 45.56 28.89 1.94 0.83 มาก 
การติดต่อทางจดหมาย
อิเลคโทรนิคส์ 

40 138 145 25 12 3.47 6 

11.11 38.33 40.28 6.94 3.33 มาก 
การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นทางกิจกรรมใน
ชุมชนต่างๆ 

35 129 149 36 11 3.39 8 

9.72 35.83 41.39 10.00 3.06 ปานกลาง 
การแนะน าการบริการทนั
ตกรรมผา่นทางส่ือวีดี
ทศัน์ 

38 131 148 32 11 3.43 7 

10.56 36.39 41.11 8.89 3.06 มาก 
การแจง้และการแนะน า
ผา่น Call Center 

52 131 129 34 14 3.48 5 

14.44 36.39 35.83 9.44 3.89 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 
มาก  
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 จากตาราง 4.23พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.60ซ่ึงในปัจจยัย่อย พบว่าการแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย4.00) รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 3.88) การแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซต์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.61)  การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.57)  การแจง้และการแนะน าผา่น Call Center มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) การแนะน าการ
บริการทนัตกรรมผ่านทางส่ือวีดีทศัน์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43)และการแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นทางกิจกรรมในชุมชนต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
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ตาราง 4.24จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ 
 

ด้านบุคลากรและ
พนักงาน(ทันตแพทย์) 

 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชาทนัตกรรม 

189 150 21 - - 4.47 1 

52.50 41.67 5.83 - - มากท่ีสุด 
ใส่ใจ/รับฟังและค านึง
ประโยชน์ผูรั้บบริการเป็น
ส าคญั 

165 161 31 3 - 4.36 5 

45.83 44.72 8.61 0.83 - มากท่ีสุด 
ความรู้ ความช านาญใน
การตรวจวินิจฉยัโรคทนั
ตกรรม 

186 139 34 1 - 4.42 2 

51.67 38.61 9.44 0.28 
- 

มากท่ีสุด 
ใหบ้ริการโดยค านึงถึง
การป้องกนัและรักษา
สุขภาพช่องปาก/ฟัน 

182 149 27 2 - 4.42 2 

50.56 41.39 7.50 0.56 - มากท่ีสุด 
ในดา้นการรักษาโรคทาง
ทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหา
หลกัของท่าน 

174 151 33 2 - 4.38 4 

48.33 41.94 9.17 0.56 - มากท่ีสุด 
ความสามารถแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

156 161 39 4 - 4.30 6 

43.33 44.72 10.83 1.11 - มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.39 

มากทีสุ่ด  
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จากตาราง 4.24พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน (ทนัตแพทย)์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.39ซ่ึงในปัจจยัยอ่ย พบว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.47) รองลงมา ไดแ้ก่ความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉัยโรคทนัตกรรม และให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.42) ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็น
ปัญหาหลกัของท่านมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.38) ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.36) และความสามารถแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
 
ตาราง 4.25 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) 
 

ด้านบุคลากรและ
พนักงาน(พยาบาล - 
เจ้าหน้าทีท่ันตกรรม) 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ย
อธัยาศยัไมตรี 

190 143 25 2 - 4.45 1 

52.78 39.72 6.94 0.56 - มากท่ีสุด 
บุคลิกภาพ และแต่งกาย
เหมาะสม 

181 138 36 5 - 4.38 2 

50.28 38.33 10.00 1.39 - มากท่ีสุด 
ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจา
สุภาพเขา้ใจง่าย 

177 138 42 3 - 4.36 4 

49.17 38.33 11.67 0.83 - มากท่ีสุด 
บริการดว้ยใจและความ
เสมอภาค 

174 151 33 2 - 4.38 2 

48.33 41.94 9.17 0.56 - มากท่ีสุด 
ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

151 166 42 1 - 4.30 5 

41.94 46.11 11.67 0.28 - มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.37 

มากทีสุ่ด  
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 จากตาราง 4.25 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.37ซ่ึงในปัจจยัย่อย พบว่า กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.45) รองลงมา ได้แก่บุคลิกภาพ และแต่งกาย
เหมาะสมและบริการดว้ยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย
4.38) ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.36) และ
ค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
 
ตาราง 4.26ค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน 
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ทนัตแพทย ์ 4.39 
มากท่ีสุด 

พยาบาล –เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 4.37 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.38 

มากทีสุ่ด 

 
 จากตาราง 4.26พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากรและพนักงาน ของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาล
เชียงใหม่รามโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.38)ซ่ึงในปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.39)และมีความพึงพอใจต่อ พยาบาล 
เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.37) 
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ตาราง 4.27จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ความสะอาดของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
ทนัตกรรม 

170 155 32 3 - 4.37 1 

47.22 43.06 8.89 0.83 - มากท่ีสุด 
ระบบถ่ายเทอากาศและ
พื้นท่ีใหบ้ริการ 

138 174 46 2 - 4.24 2 

38.33 48.33 12.78 0.56 - มากท่ีสุด 
ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ให้
ความรู้ดา้นการบริการทนั
ตกรรม 

96 159 91 12 2 3.93 4 

26.67 44.17 25.28 3.33 0.56 มาก 
สถานท่ีไดรั้บการตกแต่ง
เรียบร้อย เหมาะแก่การ
บริการ 

114 162 67 17 - 4.04 3 

31.67 45.00 18.61 4.72 - มาก 
แสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน 

96 155 80 22 7 3.86 5 

26.67 43.06 22.22 6.11 1.94 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.09 
มาก  

 

 

 จากตาราง 4.27พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.09ซ่ึงในปัจจยัย่อย พบว่าความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตก
รรมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.37) รองลงมาได้แก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ให้บริการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24) สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะ
แก่การบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ให้ความรู้ด้านการ
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บริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) และแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณ
ไวช้ดัเจน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
 
ตาราง 4.28จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ระบบแจง้เตือนเพื่อรับ
การตรวจรักษาทนัตกรรม
ตามระยะ 

146 156 54 3 1 4.23 2 

40.56 43.33 15.00 0.83 0.28 มากท่ีสุด 
ระบบนดัหมายล่วงหนา้ 
อ านวยความสะดวกใน
การเขา้รับบริการ 

162 154 39 5 - 4.31 1 

45.00 42.78 10.83 1.39 - มากท่ีสุด 
การไดรั้บการบริการอยา่ง
ทนัท่วงที 

124 166 66 3 1 4.14 3 

34.44 46.11 18.33 0.83 0.28 มาก 
ระยะเวลารอรับการตรวจ
รักษาเหมาะสม 

97 184 71 8 - 4.03 7 

26.94 51.11 19.72 2.22 - มาก 
การแจง้ผูรั้บบริการทราบ 
กรณีก าหนดการรักษา
ล่าชา้เกินคาดการณ์ 

92 169 89 10 - 3.95 9 

25.56 46.94 24.72 2.78 - มาก 
ความชดัเจนของแผนการ
รักษาและค่าใชจ่้าย
โดยประมาณ 

98 165 82 13 2 3.96 8 

27.22 45.83 22.78 3.61 0.56 มาก 
การมีส่วนร่วมของ
ผูรั้บบริการในการ
ตดัสินใจและวางแผนการ

102 177 74 7 - 4.04 6 

28.33 49.17 20.56 1.94 - มาก 
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รักษา 
ตาราง 4.28 (ต่อ) 
 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดบั 
 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

ระบบการบนัทึกประวติั
การรักษาท่ีเหมาะสม 

114 162 77 7 - 4.06 5 

31.67 45.00 21.39 1.94 - มาก 
ความสะดวกของ
กระบวนการช าระเงิน 

127 152 71 6 4 4.09 4 

35.28 42.22 19.72 1.67 1.11 มาก 
ระยะเวลารอรับยาและ
ใบสัง่ยา 

97 151 100 9 3 3.92 10 

26.94 41.94 27.78 2.50 0.83 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.07 
มาก  

 

 
 จากตาราง 4.28พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.07ซ่ึงในปัจจยัย่อย พบว่าระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.31) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษา
ทนัตกรรมตามระยะ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.23)การไดรั้บการบริการอย่าง
ทนัท่วงที มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ความชดัเจนของแผนการรักษาและค่าใชจ่้ายโดยประมาณ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) การแจง้ผูรั้บบริการทราบ กรณีก าหนดการรักษาล่าชา้เกินคาดการณ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) และระยะเวลารอรับยาและใบสั่งยา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
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ตาราง4.29ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
แผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ล าดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม 

4.24 
2 

มากท่ีสุด 

ดา้นราคา  
3.81 

6 
มาก 

ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ 
3.94 

5 
มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.60 

7 
มาก 

ดา้นบุคลากรและพนกังาน  
 

4.38 
1 

มากท่ีสุด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 
4.09 

3 
มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
4.07 

4 
มาก 

 
 จากตาราง 4.29พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.38)ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย 4.24)และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นการสร้าง
และน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.09)ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย4.07)ดา้นสถานท่ีและ
การจดัจ าหน่ายบริการ(ค่าเฉล่ีย3.94)ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.81)และดา้นการส่งเสริมการตลาด(ค่าเฉล่ีย
3.60) 
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ส่วนที่ 4: ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามเช้ือชาติ 
ตาราง 4.30ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามเช้ือ
ชาติ 
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดบัความพงึพอใจ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 4.40 4.43 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การบูรณาการรักษา หรือใหก้ารรักษาแบบองคร์วม 4.16 4.35 
มาก มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรม 4.29 4.30 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม 4.27 4.33 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม 4.31 4.43 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่ง 4.13 4.25 
มาก มากท่ีสุด 

การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วยในการรักษา 4.21 4.10 
มากท่ีสุด มาก 

คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรม 4.24 4.22 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผล
หลงัรักษา 

4.16 4.20 
มาก มาก 
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ตาราง 4.30(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดบัความพงึพอใจ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การควบคุมอาการขา้งเคียง ควบคุมความเส่ียงจากโรคและ
การรักษา 

4.07 4.24 
มาก มากท่ีสุด 

การบริการออกใบรับรองแพทย ์ 4.17 4.27 
มาก มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.22 4.28 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 
 

จากตาราง 4.30พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทาง
ทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชาวต่างชาติ (ค่าเฉล่ีย  4.28)และชาวไทย (ค่าเฉล่ีย 4.22) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย 4.40) 
รองลงมา ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.31) และความ
หลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ และการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ี
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมา ไดแ้ก่ การบูรณาการรักษา หรือให้การรักษา
แบบองคร์วม(ค่าเฉล่ีย 4.35) และบริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.33) 
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ตาราง 4.31ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นราคาจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม 3.64 4.11 
มาก มาก 

อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม 3.67 4.04 
มาก มาก 

ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง 3.68 4.05 
มาก มาก 

ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ 3.63 3.99 
มาก มาก 

ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 3.82 4.06 
มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 4.05 

มาก มาก 

 
จากตาราง 4.31พบว่า  ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ชาวต่างชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และ
ชาวไทย(ค่าเฉล่ีย 3.69)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.82) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง (ค่าเฉล่ีย3.68) และอตัราค่าบริการ
แลปทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ได้แก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมา ได้แก่ ความ
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ถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย4.06) และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือ
ตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย 4.05) 
 
ตาราง 4.32ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านสถานทีแ่ละการจัดจ าหน่ายบริการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ 
การบริการ 

4.17 4.43 
มาก มากท่ีสุด 

ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง 3.36 3.74 
มาก มาก 

ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน 3.89 4.02 
มาก มาก 

ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการ 
ทนัตกรรม 

4.12 4.27 
มาก มากท่ีสุด 

ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิก 
ในเครือฯ 

3.98 3.83 
มาก มาก 

การเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั 
สวสัดิการต่างๆ 

3.91 3.88 
มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90 4.03 

มาก มาก 

 
จากตาราง 4.32พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสถานท่ีและการจัด

จ าหน่ายบริการผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 
ชาวต่างชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และชาวไทย(ค่าเฉล่ีย 3.90)  
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ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตก
รรม(ค่าเฉล่ีย 4.12) และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 
3.98) 

ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.43) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.27) และ
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.02) 
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ตาราง 4.33ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

ระดบัความพงึพอใจ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ 

3.91 4.20 
มาก มาก 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ 3.57 3.57 
มาก มาก 

การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต ์ 3.62 3.58 
มาก มาก 

การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ 3.89 3.85 
มาก มาก 

การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ 3.44 3.53 
มาก มาก 

การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางกิจกรรมในชุมชนต่างๆ 3.42 3.34 
มาก ปานกลาง 

การแนะน าการบริการทนัตกรรมผา่นทางส่ือวีดีทศัน ์ 3.46 3.35 
มาก ปานกลาง 

การแจง้และการแนะน าผา่น Call Center 3.48 3.49 
มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 3.61 

มาก มาก 
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จากตาราง 4.33พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ชาวต่างชาติ (ค่าเฉล่ีย 
3.61) และชาวไทย(ค่าเฉล่ีย 3.60)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมา ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย 3.89) และ
การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.62) 

ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมา 
ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.85) และการแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทาง
เวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.58) 
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ตาราง 4.34ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ จ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
(ทนัตแพทย์) 

 

ระดับความพงึพอใจ 

ไทย 
N=245 

ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม 4.45 4.50 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั 4.36 4.36 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความรู้ ความช านาญในการตรวจวนิิจฉยัโรคทนัตกรรม 4.41 4.43 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่อง
ปาก/ฟัน 

4.40 4.45 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของ
ท่าน 

4.34 4.47 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.29 4.34 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.37 4.42 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 
 
จากตาราง 4.34พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 

(ทันตแพทย์) ผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
ชาวต่างชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.42) และชาวไทย(ค่าเฉล่ีย 4.37)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมา ไดแ้ก่ ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.41) และใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.40) 
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ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน(ค่าเฉล่ีย 4.47) และให้บริการโดย
ค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
 
ตาราง 4.35ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) จ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
(พยาบาล -เจ้าหน้าทีท่ันตกรรม) 

ระดบัความพงึพอใจ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี 4.45 4.44 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม 4.39 4.35 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย 4.42 4.22 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 4.40 4.33 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม 4.31 4.28 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.39 4.32 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 
 
จากตาราง 4.35พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 

(พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) ผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ชาวไทย (ค่าเฉล่ีย 4.39) และชาวต่างชาติ(ค่าเฉล่ีย 4.32)  
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ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.45) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.42) และบริการดว้ยใจและ
ความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ 
และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.35) และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.33) 
 
ตาราง 4.36ค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังานจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ทนัตแพทย ์
 

4.37 4.42 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

พยาบาล –เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 4.39 4.32 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.38 4.37 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.36 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน 

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชาวไทย (ค่าเฉล่ีย 
4.38) และชาวต่างชาติ(ค่าเฉล่ีย 4.37)  

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.37)รองลงมา ไดแ้ก่ พยาบาล 
เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
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ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.42)รองลงมา ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.32) 
 
ตาราง 4.37ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดับความพงึพอใจ 

ไทย 
N=245 

ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม 4.39 4.32 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ 4.24 4.26 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม 3.95 3.90 
มาก มาก 

สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ 4.09 3.92 
มาก มาก 

แสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน 3.93 3.71 
มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12 4.02 

มาก มาก 
 
จากตาราง 4.37พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ชาว
ไทย (ค่าเฉล่ีย 4.12)  และชาวต่างชาติ (ค่าเฉล่ีย  4.02) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม
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(ค่าเฉล่ีย 4.39) รองลงมา ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.24) และมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 

ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.32) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.26) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.92) 

 
ตาราง 4.38ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดับความพงึพอใจ 

ไทย 
N=245 

ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ 4.27 4.15 
มากท่ีสุด มาก 

ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ 

4.34 4.25 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที 4.10 4.21 
มาก มากท่ีสุด 

ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาเหมาะสม 4.00 4.09 
มาก มาก 

การแจง้ผูรั้บบริการทราบ กรณีก าหนดการรักษาล่าชา้เกิน
คาดการณ์ 

3.95 3.97 
มาก มาก 

ความชดัเจนของแผนการรักษาและค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 3.93 4.01 
มาก มาก 

การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวาง
แผนการรักษา 

4.04 4.03 
มาก มาก 

ตาราง 4.38(ต่อ) 
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ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดับความพงึพอใจ 

ไทย 
N=245 

ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม 4.13 3.92 
มาก มาก 

ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน 4.10 4.07 
มาก มาก 

ระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา 3.90 3.96 
มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.08 4.06 

มาก มาก 
 

จากตาราง 4.38พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ชาวไทย (ค่าเฉล่ีย 4.08) 
และชาวต่างชาติ(ค่าเฉล่ีย 4.06) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้
รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมา ไดแ้ก่ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตาม
ระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.27) และ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ี
เหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.13)  

ชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.25) 
รองลงมา ไดแ้ก่ การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย 4.21) และ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.15) 
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ตาราง4.39ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
แผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

ไทย 
N=245 

ต่างชาต ิ
N=115 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม 

4.22 4.28 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นราคา  
3.69 4.05 
มาก มาก 

ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ 
3.90 4.03 
มาก มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.60 3.61 
มาก มาก 

ดา้นบุคลากรและพนกังาน  
 

4.38 4.37 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 
4.12 4.02 
มาก มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
4.08 4.06 
มาก มาก 

 
 จากตาราง 4.39พบว่าผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.38) ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย 4.22) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและ
น าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.12) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย4.08) ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย3.90) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.69) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย
3.60) 
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 ชาวต่างชาติ มีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด
ด้านบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.37) ด้านผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย 4.28) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย4.06) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.05)ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.02) ดา้น
สถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.03) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.61) 
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ส่วนที่ 5: ความพงึพอใจของผู้รับบริการแต่ละเช้ือชาติ ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนก
ทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอายุ และรายได้ 
 5.1 ความพงึพอใจของผู้รับบริการชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอายุ และรายได้ 
ตาราง4.40ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตาม
อาย ุ
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
4.59 4.36 4.35 4.45 4.38 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การบูรณาการรักษา หรือใหก้าร
รักษาแบบองคร์วม 

4.32 4.02 4.15 4.16 4.25 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการทนัตกรรม 

4.55 4.25 4.19 4.27 4.40 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการ
รักษาทางทนัตกรรม 

4.36 4.16 4.24 4.27 4.38 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การใหค้  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

4.50 4.25 4.24 4.30 4.45 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ 
ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

4.32 4.02 4.07 4.18 4.15 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วย
ในการรักษา 

4.59 3.98 4.22 4.27 4.13 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตก
รรม 

4.32 4.14 4.26 4.27 4.25 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
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ตาราง4.40(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึก
ปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงั
รักษา 

4.32 4.00 4.13 4.28 4.13 
มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

การควบคุมอาการขา้งเคียง 
ควบคุมความเส่ียงจากโรคและ
การรักษา 

4.32 3.86 4.07 4.10 4.10 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

การบริการออกใบรับรองแพทย ์ 4.32 4.07 4.17 4.21 4.13 
มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.41 4.10 4.19 4.25 4.25 

มากทีสุ่ด มาก มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.40พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทาง

ทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่อาย ุ11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.41) อายมุากกว่า 50 ปีและอาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.25) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่อาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.19) และอาย ุ21-30 
ปี (ค่าเฉล่ีย  4.10) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจและ
การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการรักษามีค่าฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.59) รองลงมา ไดแ้ก่ความ
หลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.55) และการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการ
รักษาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.36) รองลงมา ไดแ้ก่ความหลากหลาย
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ของการให้บริการทนัตกรรมและการให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 
4.25) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทางทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.16) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.35) รองลงมา ไดแ้ก่ คุณภาพยาและ
คุณภาพวสัดุทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.26) บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทางทนัตกรรม และ
การใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.24) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ (ค่าเฉล่ีย4.45) รองลงมา ไดแ้ก่การให้ค  าปรึกษา
และการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.30) และการดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใช้
งาน ติดตามผลหลงัรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.28) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย4.45) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความหลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.40)ความมีช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ  และบริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.38) 
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ตาราง4.41ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นราคาจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านราคา 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษา
ทนัตกรรม 

3.77 3.52 3.53 3.69 3.83 
มาก มาก มาก มาก มาก 

อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม 3.91 3.55 3.61 3.67 3.75 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การ
วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

3.86 3.59 3.57 3.76 3.75 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ 

3.86 3.64 3.50 3.64 3.73 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 4.00 3.73 3.78 3.84 3.90 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.88 3.60 3.60 3.72 3.79 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.41พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถาม

ชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่อายุ 11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.88) อายุ
มากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย 3.79) อายุ 41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย 3.72) อายุ 21-30 ปี และอาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.60)  

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 
(ค่าเฉล่ีย4.00) รองลงมา ไดแ้ก่อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย3.91)ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น 
เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง และค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
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อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.73) รองลงมา ไดแ้ก่ค่ายา และวสัดุทางทนั
ตกรรมอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.64) และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง (ค่าเฉล่ีย 
3.59) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย3.78) รองลงมา ไดแ้ก่อตัราค่าบริการแลปทนั
ตกรรม(ค่าเฉล่ีย3.61) และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.57) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย3.84) รองลงมา ไดแ้ก่ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น 
เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง(ค่าเฉล่ีย3.76) และความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตก
รรม(ค่าเฉล่ีย 3.69) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย3.90) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสม
ของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย3.83)อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น 
เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง มีคา้เฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
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ตาราง4.42ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านสถานทีแ่ละการจัดจ าหน่าย
บริการ 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อ
การเดินทางมารับการบริการ 

4.32 4.09 3.99 4.25 4.35 
มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง 3.91 3.18 3.10 3.33 3.75 
มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่ง
คลินิกท่ีชดัเจน 

4.41 3.82 3.78 3.82 3.98 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ความเหมาะสมของเวลาท าการ
คลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม 

4.23 4.11 3.99 4.13 4.30 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อ
การรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ 

4.23 3.84 3.90 3.96 4.18 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

การเขา้ร่วมเครือข่าย
รักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั 
สวสัดิการต่างๆ 

4.14 3.82 3.92 3.85 3.98 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.20 3.81 3.78 3.89 4.09 

มากทีสุ่ด มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.42พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสถานท่ีและการจัด

จ าหน่ายบริการผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่อายุ 11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.20) มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่อายุมากกว่า 50 ปี
(ค่าเฉล่ีย 4.09) อาย ุ41-50 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.89) อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย  3.81) และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 
3.78)  
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ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิก
ท่ีชัดเจน(ค่าเฉล่ีย4.41) รองลงมา ได้แก่ท าเลท่ีตั้ งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.32)ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม และไดรั้บ
ความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.23) 

อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.11) รองลงมา 
ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.09) และไดรั้บความ
สะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.84) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ และความเหมาะสมของ
เวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.99) รองลงมา ไดแ้ก่การเขา้
ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย3.92) และไดรั้บความสะดวก
ในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ (ค่าเฉล่ีย 3.90) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ (ค่าเฉล่ีย4.25) 
รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนั
ตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.13) และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯ
(ค่าเฉล่ีย 3.96) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย4.35) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.30) และ
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชัดเจน และการเขา้ร่วม
เครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
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ตาราง4.43ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

4.05 4.02 3.86 3.78 4.03 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ 

3.68 3.50 3.60 3.52 3.63 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวป
ไซต ์

3.86 3.57 3.68 3.48 3.65 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแนะน าจากทนัตแพทย/์
บุคลากรอ่ืนๆ 

4.23 3.84 3.76 3.87 4.00 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทร
นิคส์ 

3.86 3.34 3.25 3.55 3.48 
มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
กิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

3.73 3.30 3.31 3.43 3.55 
มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

การแนะน าการบริการทนัตกรรม
ผา่นทางส่ือวีดีทศัน ์

3.68 3.36 3.43 3.42 3.58 
มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

การแจง้และการแนะน าผา่น Call 
Center 

3.86 3.36 3.36 3.51 3.55 
มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.87 3.54 3.53 3.57 3.68 

มาก มาก มาก มาก มาก 
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จากตาราง 4.43พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด
ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่อายุ 11-20 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) อายมุากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย 3.68) อาย ุ41-50 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.57) อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย  
3.54) และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 3.53)  

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากร
อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย4.23) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ี
เคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.05)การแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซต ์ การติดต่อทาง
จดหมายอิเลคโทรนิคส์ และการแจง้และการแนะน าผ่าน Call Center มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
3.86) 

อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ (ค่าเฉล่ีย4.02) รองลงมา 
ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.84) และการแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวป
ไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.57) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ (ค่าเฉล่ีย3.86) รองลงมา 
ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.76) และการแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทาง
เวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.68) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.87) รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าผา่น
ทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย3.78) และการติดต่อทางจดหมายอิเลคโทร
นิคส์(ค่าเฉล่ีย 3.55) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ (ค่าเฉล่ีย4.03) 
รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.00)และการแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.65) 
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ตาราง4.44ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
(ทนัตแพทย์) 

 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม 

4.50 4.50 4.38 4.43 4.55 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

4.45 4.39 4.22 4.34 4.53 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉยัโรคทนัตกรรม 

4.41 4.39 4.38 4.39 4.53 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนั
และรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน 

4.50 4.41 4.33 4.40 4.48 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตก
รรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน 

4.36 4.36 4.22 4.34 4.50 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.27 4.23 4.25 4.27 4.45 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.42 4.38 4.30 4.36 4.50 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.44พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 

(ทนัตแพทย)์ ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อายุมากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.50) อาย ุ11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.42) อายุ 21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย  4.38) 
อาย ุ41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.36) และ อาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.30)  

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม และใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าฉล่ีย
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เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย4.50) รองลงมา ได้แก่ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั
(ค่าเฉล่ีย 4.45) และความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.41) 

อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.50) รองลงมา ไดแ้ก่
ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.41)ใส่ใจ/รับฟังและ
ค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั และความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.39) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม และความรู้ ความช านาญในการ
ตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.38) รองลงมา ไดแ้ก่ให้บริการโดยค านึงถึง
การป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.33) และความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.25) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.43) รองลงมา ไดแ้ก่
ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.40) และความรู้ ความ
ช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.39) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.55) รองลงมา 
ไดแ้ก่ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัและความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉยัโรคทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.53)ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็น
ปัญหาหลกัของท่าน(ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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ตาราง4.45ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน
(พยาบาล - 

เจ้าหน้าทีท่ันตกรรม) 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี 

4.55 4.43 4.36 4.45 4.58 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม 4.55 4.32 4.33 4.37 4.50 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 

4.64 4.45 4.33 4.40 4.48 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 4.59 4.34 4.36 4.39 4.48 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

4.32 4.27 4.28 4.30 4.40 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.53 4.36 4.33 4.38 4.49 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.45พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 

(พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่อายุ 11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.53) อายุมากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.49) อายุ 41-50 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย  4.36) และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.33)  

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจ
ง่าย(ค่าเฉล่ีย4.64) รองลงมา ไดแ้ก่บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.59)กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี บุคลิกภาพและแต่งกายเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
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อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ได้แก่ ส่ือสาร /แนะน าด้วยวาจาสุภาพเข้าใจง่าย(ค่าเฉล่ีย4.45) รองลงมาได้แก่ 
กระตือรือร้นดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.43) และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 
4.34) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้นดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรีบริการดว้ยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.36) รองลงมา ไดแ้ก่บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม และส่ือสาร/แนะน าดว้ย
วาจาสุภาพเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) และค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี (ค่าเฉล่ีย4.45) รองลงมา ไดแ้ก่ส่ือสาร/แนะน า
ดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.40) และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.39) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ กระตือรือร้น ดูแลด้วยอัธยาศัยไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.58) รองลงมา ได้แก่
บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.50)ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่ายและบริการ
ดว้ยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
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ตาราง4.46ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านบุคลากรและพนักงาน 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ทนัตแพทย ์
 

4.42 4.38 4.30 4.36 4.50 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

พยาบาล –เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 
4.53 4.36 4.33 4.38 4.49 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.48 4.37 4.32 4.37 4.50 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.46พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อายมุากกว่า 
50 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.50) อายุ 11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.48) อายุ 41-50 ปีและอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
(ค่าเฉล่ีย  4.37) และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.32)  

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.53)รองลงมา 
ไดแ้ก่ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.42) 

อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัต
แพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.38)รองลงมา ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.36) 

อายุ 31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.33)รองลงมา ไดแ้ก่ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

อายุ 41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.38)รองลงมา ไดแ้ก่ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.36) 

อายมุากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.50)รองลงมา ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.49) 
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ตาราง4.47ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามอาย ุ

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

4.55 4.32 4.44 4.31 4.40 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ใหบ้ริการ 

4.68 4.07 4.19 4.24 4.25 
มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้น
การบริการทนัตกรรม 

4.41 3.75 3.89 3.99 3.95 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย 
เหมาะแก่การบริการ 

4.50 3.91 4.06 4.12 4.08 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

แสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน 

4.45 3.75 3.89 3.84 4.10 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.52 3.96 4.09 4.10 4.16 

มากทีสุ่ด มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.47พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด ได้แก่อายุ 11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.52)  และมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่อายุมากกว่า 50 ปี
(ค่าเฉล่ีย 4.16) อาย ุ41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.10) อาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.09) และอาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย  
3.96) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ให้บริการ(ค่าเฉล่ีย4.68) รองลงมา ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.55) และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.32) รองลงมา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.07) และสถานท่ี
ไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.44) รองลงมา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.19) และสถานท่ี
ไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.06) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย4.31) รองลงมา 
ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.24) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม (ค่าเฉล่ีย4.40) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.25) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ แสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.10) 
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ตาราง4.48ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการจ าแนกตามอาย ุ

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจ
รักษาทนัตกรรมตามระยะ 

4.27 4.14 4.22 4.36 4.35 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวย
ความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

4.27 4.16 4.32 4.42 4.50 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การไดรั้บการบริการอยา่ง
ทนัท่วงที 

4.27 4.02 3.93 4.19 4.25 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

ระยะเวลารอรับการตรวจรักษา
เหมาะสม 

4.14 3.91 3.83 4.12 4.13 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแจง้ผูรั้บบริการทราบ กรณี
ก าหนดการรักษาล่าชา้เกิน
คาดการณ์ 

4.14 3.95 3.86 3.93 4.03 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความชดัเจนของแผนการรักษา
และค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 

4.18 3.98 3.82 3.82 4.13 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการใน
การตดัสินใจและวางแผนการ
รักษา 

4.23 4.05 3.88 4.07 4.20 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

ระบบการบนัทึกประวติัการ
รักษาท่ีเหมาะสม 

4.41 4.09 4.08 4.04 4.25 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

ความสะดวกของกระบวนการ
ช าระเงิน 

4.18 4.00 4.00 4.13 4.28 
มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

ระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา 4.14 3.86 3.76 3.93 4.00 
มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตาราง4.48(ต่อ) 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.22 4.02 3.97 4.10 4.21 

มากทีสุ่ด มาก มาก มาก มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.48พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการ

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่อาย ุ11-20 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) อายุมากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.21) และมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่อายุ 41-50 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.02) และ อาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 3.97) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอายุ 11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ี
เหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.41)รองลงมา ไดแ้ก่ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ 
ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ และการไดรั้บการบริการอย่าง
ทนัท่วงทีมีค่าฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.27) และการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวาง
แผนการรักษา(ค่าเฉล่ีย 4.23) 

อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ได้แก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.16) 
รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.14) และ
ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.09) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.32) 
รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.22) และมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.08) 
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อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.42) 
รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.36) และมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย 4.19) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย
4.50) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.35)และ
ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย 4.28) 



 

 

 

 
95 

ตาราง4.49ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการชาวไทยต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=40 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

4.41 4.10 4.19 4.25 4.25 
มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นราคา  
3.88 3.60 3.60 3.72 3.79 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย
บริการ 

4.20 3.81 3.78 3.89 4.09 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.87 3.54 3.53 3.57 3.68 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นบุคลากรและพนกังาน  
 

4.48 4.37 4.32 4.37 4.50 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ 

4.52 3.96 4.09 4.10 4.16 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
4.22 4.02 3.97 4.10 4.21 

มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 4.49พบว่าผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีอาย ุ11-20 ปีมีระดบัระดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่
รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ(ค่าเฉล่ีย
4.52)ดา้นบุคลากรและพนักงาน(ค่าเฉล่ีย4.48)ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย 4.41) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ดา้นสถานท่ีและการจดั
จ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20)และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.88) และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.87) 
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อาย ุ21-30 ปี มีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้น
บุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.37)และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ
ทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.10)ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.02)
ด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย3.96) ด้านสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ 
(ค่าเฉล่ีย3.81) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.60) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.54) 

อาย ุ31-40 ปีมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้น
บุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.32)และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ
ทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.19) ด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 
(ค่าเฉล่ีย4.09) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย3.97) ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ 
(ค่าเฉล่ีย3.78) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.60) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.53) 

อาย ุ41-50 ปีมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้น
บุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.38) ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม(ค่าเฉล่ีย 4.22) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 
(ค่าเฉล่ีย4.12) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย4.08) ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ 
(ค่าเฉล่ีย3.90) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.69) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.60) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.50) ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.25) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.16) ดา้นสถานท่ีและการจดั
จ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.09) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.79) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย
3.68) 
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ตาราง 4.50ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตาม
รายได ้
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
4.47 4.35 4.40 4.55 4.37 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
การบูรณาการรักษา หรือใหก้าร
รักษาแบบองคร์วม 

4.10 4.07 4.21 4.34 4.26 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการทนัตกรรม 

4.33 4.23 4.25 4.48 4.29 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการ
รักษาทางทนัตกรรม 

4.33 4.16 4.33 4.41 4.21 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การใหค้  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

4.37 4.22 4.38 4.41 4.28 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ 
ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

4.12 4.05 4.25 4.10 4.18 
มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก 

การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วย
ในการรักษา 

4.37 4.10 4.35 4.03 4.21 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด 

คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตก
รรม 

4.22 4.21 4.25 4.38 4.21 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
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ตาราง 4.50(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึก
ปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงั
รักษา 

4.16 4.09 4.27 4.17 4.18 
มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก 

การควบคุมอาการขา้งเคียง 
ควบคุมความเส่ียงจากโรคและ
การรักษา 

4.14 3.93 4.15 4.14 4.13 

มาก มาก มาก มาก มาก 
การบริการออกใบรับรองแพทย ์ 4.16 4.10 4.31 4.17 4.18 

มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.25 4.14 4.29 4.29 4.23 

มากทีสุ่ด มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.50พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้30,001-50,000บาทและรายได ้50,001-70,000บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.29) รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.25) รายได ้มากกว่า 70,000 
บาท(ค่าเฉล่ีย 4.23) และรายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.14) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.47) รองลงมา การใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมและการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.37)ความหลากหลายของการ
ให้บริการทนัตกรรมและบริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทางทนัตกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) 
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รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.35) รองลงมา ไดแ้ก่
ความหลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.23)และการให้ค  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.22) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่
ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.40) รองลงมา ได้แก่การให้ค  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.38) และการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วยในการรักษา(ค่าเฉล่ีย 
4.35) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.55) รองลงมา ไดแ้ก่
ความหลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.48)บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษา
ทางทนัตกรรมและการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.41) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.37) รองลงมา ความ
หลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.29) และการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการ
รักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.28) 
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ตาราง 4.51ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นราคาจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านราคา 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษา
ทนัตกรรม 

3.69 3.56 3.60 3.66 3.74 
มาก มาก มาก มาก มาก 

อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม 3.73 3.58 3.65 3.69 3.79 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การ
วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

3.82 3.56 3.67 3.72 3.79 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ 

3.73 3.56 3.54 3.62 3.74 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 3.90 3.62 3.88 3.97 3.79 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.78 3.57 3.67 3.73 3.81 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.51พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี รายได ้มากกว่า 70,000 
บาท(ค่าเฉล่ีย 3.81) รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 3.78) รายได ้50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 
3.73) รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.73) และรายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  3.67) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิด
ค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.90) รองลงมา ไดแ้ก่ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง
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(ค่าเฉล่ีย3.82)อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรมและค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.62) รองลงมา ไดแ้ก่
อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย3.58)ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมค่าตรวจ
อ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่างและค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.88) รองลงมา ไดแ้ก่ค่า
ตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย3.67) และอตัราค่าบริการแลปทนัตก
รรม(ค่าเฉล่ีย 3.65) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.97) รองลงมา ไดแ้ก่ค่า
ตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย3.72) และอตัราค่าบริการแลปทนัตก
รรม(ค่าเฉล่ีย 3.69) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การ
วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง  และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.79) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมและค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย3.78) และอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.74) 
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ตาราง 4.52ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านสถานทีแ่ละ 
การจัดจ าหน่ายบริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อ
การเดินทางมารับการบริการ 

4.24 4.01 4.17 4.34 4.24 
มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง 3.73 3.14 3.25 3.34 3.45 
มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่ง
คลินิกท่ีชดัเจน 

4.20 3.75 3.75 3.86 3.95 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความเหมาะสมของเวลาท าการ
คลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม 

4.12 4.12 4.04 4.24 4.16 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อ
การรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ 

4.06 3.94 3.94 3.93 4.05 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การเขา้ร่วมเครือข่าย
รักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั 
สวสัดิการต่างๆ 

3.92 3.90 4.00 3.72 3.97 

มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.05 3.81 3.86 3.91 3.97 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.52พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ดงัน้ี รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.05) รายได ้มากกว่า 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 3.97) รายได ้
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50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.91) รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.86) และรายได ้10,001-
30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  3.81) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการ
สะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย4.24) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ป้าย
บอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.20) และความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก 
เพือ่การบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.12) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.12) รองลงมา ได้แก่ท าเลท่ีตั้ งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย 4.01)ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.94) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.17) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.04) และการเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย 
4.00) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.34) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.24) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษา
ระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.93) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.24) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อ
การบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.16) และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิก
ในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 4.05) 
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ตาราง 4.53ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

3.98 3.90 4.00 3.97 3.68 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ 

3.69 3.52 3.69 3.55 3.42 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวป
ไซต ์

3.76 3.64 3.73 3.41 3.42 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแนะน าจากทนัตแพทย/์
บุคลากรอ่ืนๆ 

4.08 3.70 3.96 4.14 3.76 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทร
นิคส์ 

3.73 3.31 3.44 3.52 3.32 
มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
กิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

3.55 3.30 3.56 3.41 3.37 
มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

การแนะน าการบริการทนัตกรรม
ผา่นทางส่ือวีดีทศัน ์

3.57 3.44 3.56 3.28 3.42 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแจง้และการแนะน าผา่น Call 
Center 

3.76 3.40 3.42 3.38 3.50 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 3.53 3.67 3.58 3.49 

มาก มาก มาก มาก มาก 
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จากตาราง 4.53พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี รายได ้
ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 3.77) รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.67) รายได ้50,001-70,000
บาท(ค่าเฉล่ีย 3.58) รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  3.53)และรายได ้มากกว่า 70,000 บาท
(ค่าเฉล่ีย 3.49)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย /์
บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย4.08) รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย3.98)การแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซตแ์ละการแจง้และการแนะน าผ่าน Call 
Centerมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ
(ค่าเฉล่ีย3.90) รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.70) และการ
แนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.64) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.00) รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.96) และการ
แนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.73) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย4.14) รองลงมา 
ได้แก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย3.97) และการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์(ค่าเฉล่ีย 3.55) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.76) รองลงมา 
ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย3.68) และการแจง้และ
การแนะน าผา่น Call Center(ค่าเฉล่ีย 3.50) 
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ตาราง 4.54ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ จ าแนกตามรายได ้
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
(ทนัตแพทย์) 

 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม 

4.41 4.47 4.46 4.48 4.47 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

4.33 4.30 4.42 4.45 4.39 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉยัโรคทนัตกรรม 

4.35 4.42 4.46 4.41 4.39 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนั
และรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน 

4.35 4.40 4.46 4.48 4.39 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตก
รรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน 

4.20 4.37 4.38 4.45 4.29 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.12 4.30 4.33 4.41 4.29 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.29 4.37 4.42 4.45 4.37 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.54พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.54)รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.42) 
รายได ้10,001-30,000บาทและรายได ้มากกว่า 70,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.37)และ
รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.29)  
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ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.41) รองลงมา ไดแ้ก่ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรค
ทนัตกรรม และให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.35) และใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.47) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.42) และ
ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรมความรู้ ความ
ช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม  และให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกันและรักษา
สุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย4.46) รองลงมา ได้แก่ใส่ใจ/รับฟังและค านึง
ประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.42)และในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็น
ปัญหาหลกัของท่าน(ค่าเฉล่ีย 4.38) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในสาขาวิชาทันตกรรม และ
ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.48) 
รองลงมา ไดแ้ก่ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั และในดา้นการรักษาโรค
ทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.45)ความรู้ ความช านาญใน
การตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม และความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.47) 
รองลงมา ไดแ้ก่ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัความรู้ ความช านาญในการ
ตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรมและใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.39)ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่านและ
ความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
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ตาราง 4.55ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) จ าแนกตามรายได ้
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน
(พยาบาล - 

เจ้าหน้าทีท่ันตกรรม) 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี 

4.39 4.46 4.44 4.59 4.42 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม 4.45 4.37 4.29 4.48 4.39 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 

4.49 4.37 4.44 4.52 4.37 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 4.45 4.38 4.27 4.55 4.45 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

4.20 4.32 4.33 4.45 4.29 

มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.40 4.38 4.35 4.52 4.38 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.55พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.52)รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท
(ค่าเฉล่ีย 4.40) รายได ้10,001-30,000บาทและ รายได ้มากกวา่ 70,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 
4.38) และรายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.35) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจา
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สุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย4.49) รองลงมา ไดแ้ก่บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม และบริการดว้ยใจ
และความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.45) และกระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี
(ค่าเฉล่ีย 4.39) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.46) รองลงมา 
ไดแ้ก่บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.38)บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม และ
ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.37) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรีและส่ือสาร/แนะน าดว้ย
วาจาสุภาพเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.44) รองลงมา ไดแ้ก่ค  านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม(ค่าเฉล่ีย 4.33)บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.59) รองลงมา 
ไดแ้ก่บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.55) และส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย
(ค่าเฉล่ีย 4.52) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย4.45) รองลงมา ไดแ้ก่
กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.42)และบุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 
4.39) 
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ตาราง4.56ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน จ าแนกตามรายได ้
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านบุคลากรและพนักงาน 

 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ทนัตแพทย ์
 

4.29 4.37 4.42 4.45 4.37 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

พยาบาล -เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 
4.40 4.38 4.35 4.52 4.38 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.35 4.38 4.39 4.49 4.38 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.56พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ รายได ้
50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.49)รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.35) รายได ้10,001-30,000
บาทและ รายได ้มากกว่า 70,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.38) และรายได ้30,001-50,000
บาท(ค่าเฉล่ีย  4.39) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 
4.40)รองลงมา ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.38)รองลงมา ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.42)รองลงมา ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.35) 
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รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.52)รองลงมา ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์
(ค่าเฉล่ีย 4.45) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.38)รองลงมา ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 
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ตาราง 4.57ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านการสร้างและ 
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

4.43 4.42 4.42 4.48 4.16 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ใหบ้ริการ 

4.43 4.23 4.25 4.31 3.92 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้น
การบริการทนัตกรรม 

4.12 4.01 3.92 3.90 3.68 
มาก มาก มาก มาก มาก 

สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย 
เหมาะแก่การบริการ 

4.31 4.16 4.02 4.00 3.82 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

แสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน 

4.24 3.88 3.90 3.79 3.79 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.31 4.14 4.10 4.10 3.87 

มากทีสุ่ด มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.57พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย  4.31) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี 
รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.14) รายได ้30,001-50,000บาทและรายได ้50,001-70,000บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.10) และรายได ้มากกวา่ 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 3.87)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางทนัตกรรม และระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย
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4.43) รองลงมา ไดแ้ก่สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.31) และ
แสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.24) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.42) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.23) และมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.16) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.42) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.25)และมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.02) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.48) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.31) และมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.16) 
รองลงมา ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย3.92)และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่ง
เรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.82) 
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ตาราง 4.58ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจ
รักษาทนัตกรรมตามระยะ 

4.33 4.21 4.35 4.45 4.08 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวย
ความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

4.27 4.35 4.35 4.52 4.32 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การไดรั้บการบริการอยา่ง
ทนัท่วงที 

4.18 4.01 4.19 4.14 4.05 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ระยะเวลารอรับการตรวจรักษา
เหมาะสม 

4.04 3.91 4.06 4.03 4.03 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแจง้ผูรั้บบริการทราบ กรณี
ก าหนดการรักษาล่าชา้เกิน
คาดการณ์ 

4.00 3.99 4.04 3.69 3.87 

มาก มาก มาก มาก มาก 
ความชดัเจนของแผนการรักษา
และค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 

4.08 3.90 4.00 3.72 3.87 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการใน
การตดัสินใจและวางแผนการ
รักษา 

4.08 4.00 4.17 3.90 4.08 

มาก มาก มาก มาก มาก 
ระบบการบนัทึกประวติัการรักษา
ท่ีเหมาะสม 

4.20 4.10 4.19 4.03 4.11 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความสะดวกของกระบวนการ
ช าระเงิน 

4.18 3.93 4.29 4.14 4.08 
มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก 
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ตาราง 4.58(ต่อ) 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา 4.00 3.86 4.00 3.86 3.74 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 4.03 4.16 4.05 4.02 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.58พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี รายได ้
30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.16) รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.14) รายได ้50,001-70,000
บาท(ค่าเฉล่ีย 4.05) รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.03)และรายได ้มากกว่า 70,000 บาท
(ค่าเฉล่ีย 4.02)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการ
ตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย4.33) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความ
สะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.27) และระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม
(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.35) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ
(ค่าเฉล่ีย 4.21) และระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ และ
ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.35) 
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รองลงมา ไดแ้ก่ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย 4.29) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ได้แก่การได้รับการบริการอย่างทนัท่วงทีและระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.52) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ
(ค่าเฉล่ีย 4.45)การไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงทีและความสะดวกของกระบวนการช าระเงินมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.14) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.32) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ี
เหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.11)ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะการมีส่วนร่วม
ของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษาและความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน  
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.08) 
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ตาราง4.59ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจ าแนกตามรายได ้
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=49 

10,001-
30,000 
N=81 

30,001-
50,000 
N=48 

50,001-
70,000 
N=29 

70,000 
N=38 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

4.25 4.14 4.29 4.29 4.23 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นราคา  
3.78 3.57 3.67 3.73 3.81 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย
บริการ 

4.05 3.81 3.86 3.91 3.97 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.77 3.53 3.67 3.58 3.49 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นบุคลากรและพนกังาน  
 

4.35 4.38 4.39 4.49 4.38 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ 

4.31 4.14 4.10 4.10 3.87 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
4.14 4.03 4.16 4.05 4.02 
มาก มาก มาก มาก มาก 

 
 จากตาราง 4.59พบว่าผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาทมีระดบั
ระดับความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทันตกรรม 
โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดับ ได้แก่  ค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดด้านบุคลากรและ
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.35)ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.31) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.25)ดา้น
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กระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย4.14) ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.05) ดา้น
ราคา (ค่าเฉล่ีย3.78) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.77) 

รายได ้10,001-30,000บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.38)และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ / บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.14) ด้านการสร้างและ
น าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.14) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย4.03) ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย3.81) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.57) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย
3.53) 

รายได ้30,001-50,000บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.39) ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.29) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.16)ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.10) ดา้นสถานท่ีและการ
จัดจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย3.86) ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย3.67) 

รายได ้50,001-70,000บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.49) ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.29) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและ
น าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.10) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย4.05) ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย3.91) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.73) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย
3.58) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.38) ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.23) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและ
น าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย3.87) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย4.02) ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย3.97) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.81) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย
3.49) 
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5.2 ความพงึพอใจของผู้รับบริการชาวต่างชาตต่ิอส่วนประสมการตลาดบริการของแผนก
ทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอายุ และรายได้ 
ตาราง 4.60ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนก
ตามอาย ุ
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
4.50 4.50 4.20 4.63 4.45 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
การบูรณาการรักษา หรือใหก้าร
รักษาแบบองคร์วม 

4.50 4.10 4.32 4.47 4.35 
มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการทนัตกรรม 

4.67 4.50 4.00 4.42 4.33 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการ
รักษาทางทนัตกรรม 

4.17 4.20 4.24 4.37 4.40 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การใหค้  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

4.17 4.20 4.24 4.42 4.58 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ 
ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

4.17 4.50 4.16 4.26 4.25 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วย
ในการรักษา 

4.33 4.50 3.60 4.00 4.25 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 
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ตาราง 4.60(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตก
รรม 

4.33 4.40 3.80 4.21 4.36 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึก
ปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงั
รักษา 

4.50 4.60 4.00 4.00 4.25 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

การควบคุมอาการขา้งเคียง 
ควบคุมความเส่ียงจากโรคและ
การรักษา 

4.33 4.40 4.08 4.11 4.33 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

การบริการออกใบรับรองแพทย ์ 4.50 4.50 4.24 4.26 4.22 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.38 4.40 4.08 4.29 4.34 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 
 

จากตาราง 4.60พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี โดยเฉล่ีย อายุ 21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.40) อายุ 11-20 ปี(ค่าเฉล่ีย 
4.38) อายมุากกวา่ 50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.34)อาย ุ41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.29)และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.08) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความหลากหลายของการใหบ้ริการ
ทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.67) รองลงมา ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจการบูรณาการรักษา หรือ
ให้การรักษาแบบองคร์วมการดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงัรักษา และ
การบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วยใน
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การรักษาคุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรมและการควบคุมอาการขา้งเคียง ควบคุมความเส่ียง
จากโรคและการรักษามีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงัรักษา(ค่าเฉล่ีย
4.60) รองลงมา ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจความหลากหลายของการให้บริการทนัตก
รรมบริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ ตรวจช้ินเน้ือตวัอย่างการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการ
รักษา และการบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)คุณภาพยาและคุณภาพ
วสัดุทนัตกรรมและการควบคุมอาการขา้งเคียง ควบคุมความเส่ียงจากโรคและการรักษามีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.40) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบูรณาการรักษา หรือให้การรักษาแบบองคร์วม(ค่าเฉล่ีย4.32) รองลงมา 
ไดแ้ก่บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทางทนัตกรรมการให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการ
รักษาท่ีเหมาะสมและการบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.24) และมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.63) รองลงมา ไดแ้ก่การบูรณาการ
รักษา หรือใหก้ารรักษาแบบองคร์วม(ค่าเฉล่ีย 4.47)และความหลากหลายของการใหบ้ริการทนัตก
รรม(ค่าเฉล่ีย 4.42) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย4.58) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย 4.45)และบริการตรวจวินิจฉยัโรคและ
การรักษาทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.40) 



 

 

 

 
122 

ตาราง 4.61ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษา
ทนัตกรรม 

3.50 4.20 3.88 4.21 4.24 
มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม 3.50 4.20 3.76 4.16 4.16 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การ
วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

3.67 4.20 3.76 4.05 4.20 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ 

3.83 4.20 3.52 4.05 4.16 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 3.83 4.10 3.72 4.16 4.20 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 4.18 3.73 4.13 4.19 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.61พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี โดยเฉล่ีย อายุมากกว่า 
50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.19)อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.18) อาย ุ41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.13)อาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  
3.73)และอาย ุ11-20 ปี(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ และ
ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.83) รองลงมา ไดแ้ก่ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น 
เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง(ค่าเฉล่ีย3.67)ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม
และอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
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อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรมค่า
ตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง และค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.20) รองลงมา ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย3.88) รองลงมา ไดแ้ก่อตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรม และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั(ค่าเฉล่ีย3.76) และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.72) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.21) รองลงมา ไดแ้ก่อตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรม และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.16)ค่า
ตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่างและค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.05) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.24) รองลงมา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง และ
ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20)อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม
และค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
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ตาราง 4.62ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านสถานทีแ่ละการจัดจ าหน่าย
บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อ
การเดินทางมารับการบริการ 

4.17 4.40 4.44 4.37 4.47 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง 3.67 3.70 3.40 3.63 3.95 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่ง
คลินิกท่ีชดัเจน 

4.17 4.30 3.92 4.00 4.00 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

ความเหมาะสมของเวลาท าการ
คลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม 

4.17 4.40 4.04 4.32 4.35 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อ
การรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ 

4.17 4.00 3.72 3.89 3.78 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การเขา้ร่วมเครือข่าย
รักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั 
สวสัดิการต่างๆ 

3.83 4.00 3.80 3.84 3.91 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 4.13 3.89 4.01 4.08 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.62พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ดงัน้ี โดยเฉล่ีย อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.13) อายมุากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.08)อาย ุ11-20 ปี(ค่าเฉล่ีย 
4.03) อาย ุ41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.01)และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  3.89) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการ
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เดินทางมารับการบริการป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจนความเหมาะสมของเวลาท า
การคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิก
ในเครือฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย4.17) รองลงมา ไดแ้ก่การเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบั
บริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย3.83)และท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ และความ
เหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.40) รองลงมา 
ไดแ้ก่ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.30)ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อ
การรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯและการเข้าร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกับบริษัทประกัน 
สวสัดิการต่างๆมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย4.44) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.04) และ
ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.92) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย4.37) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.32)และ
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย
4.47) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.35)และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 
4.00) 
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ตาราง 4.63ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

3.83 4.40 4.08 4.16 4.27 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ 

3.33 4.20 3.24 3.68 3.60 
ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวป
ไซต ์

3.67 4.10 3.24 3.58 3.64 
มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

การแนะน าจากทนัตแพทย/์
บุคลากรอ่ืนๆ 

3.67 4.20 4.04 3.74 3.76 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทร
นิคส์ 

3.33 4.00 3.16 3.79 3.55 
ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
กิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

3.67 4.00 2.80 3.37 3.42 
มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

การแนะน าการบริการทนัตกรรม
ผา่นทางส่ือวีดีทศัน ์

3.50 3.90 2.88 3.47 3.40 
มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

การแจง้และการแนะน าผา่น Call 
Center 

3.33 4.10 3.04 3.63 3.55 
ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 4.11 3.31 3.68 3.65 

มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

 
จากตาราง 4.63พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี โดย
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เฉล่ีย อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.11) อายมุากกวา่ 50 ปี(ค่าเฉล่ีย  3.65)อาย ุ11-20 ปี(ค่าเฉล่ีย 3.54) อาย ุ
41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย  3.68)และมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ดงัน้ีอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  3.31) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคย
ไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย3.83) รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซตก์าร
แนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางกิจกรรมในชุมชนต่างๆ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.67)และการแนะน าการบริการทนัตกรรมผ่านทางส่ือวีดีทศัน์(ค่าเฉล่ีย 
3.50) 

อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย4.40) 
รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ 
และการแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20)การแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผา่นทางเวปไซตแ์ละการแจง้และการแนะน าผา่น Call Centerมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก ได้แก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย4.08) 
รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.04)และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ผา่นวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์และการแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผา่นทางเวปไซตมี์ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.24) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก ได้แก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย4.16) 
รองลงมา ไดแ้ก่การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์(ค่าเฉล่ีย3.79)และการแนะน าจากทนัตแพทย/์
บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.74) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย
4.27) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย
3.76) และการแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.64) 
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ตาราง 4.64ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
(ทนัตแพทย์) 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม 

4.67 4.40 4.24 4.58 4.58 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

4.33 4.50 4.04 4.47 4.44 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉยัโรคทนัตกรรม 

4.33 4.30 4.40 4.42 4.49 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนั
และรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน 

4.50 4.50 4.40 4.47 4.45 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตก
รรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน 

4.67 4.50 4.44 4.58 4.42 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.17 4.20 4.08 4.42 4.47 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.44 4.40 4.27 4.49 4.48 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.64พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มากท่ีสุด ดงัน้ี โดยเฉล่ีย อาย ุ41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.49)อายมุากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.48)อาย ุ11-20 ปี
(ค่าเฉล่ีย 4.44) อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.40) และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.27) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรมและในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.67) รองลงมา ไดแ้ก่ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/
ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.50)ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัและความรู้ ความช านาญ
ในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัใหบ้ริการโดยค านึงถึง
การป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันและในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหา
หลักของท่านมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย4.50) รองลงมา ได้แก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.40) และความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน(ค่าเฉล่ีย4.44) 
รองลงมา ไดแ้ก่ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม และใหบ้ริการโดยค านึงถึง
การป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.40) และเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.24) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรมและในดา้นการรักษาโรค
ทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่านมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.58) รองลงมา ไดแ้ก่ใส่ใจ/รับ
ฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัและให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษา
สุขภาพช่องปาก/ฟันมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.47)ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรค
ทนัตกรรมและความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.42) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.58) รองลงมา 
ไดแ้ก่ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.49) และความสามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.47) 
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ตาราง 4.65ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) จ าแนกตาม
อาย ุ

ด้านบุคลากรและพนักงาน
(พยาบาล - 

เจ้าหน้าทีท่ันตกรรม) 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี 

4.67 4.60 4.20 4.42 4.51 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม 4.50 4.40 4.16 4.32 4.42 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 

4.17 4.70 3.76 4.32 4.31 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 4.50 4.40 3.88 4.42 4.47 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

4.00 4.40 4.00 4.37 4.38 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.37 4.50 4.00 4.37 4.42 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.65พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี โดยเฉล่ีย อายุ 21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.50) อายุมากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย  
4.42)อาย ุ11-20 ปีอาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย  4.37)และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี อาย ุ
31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.00) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี
(ค่าเฉล่ีย4.67) รองลงมา ไดแ้ก่บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม และบริการดว้ยใจและความเสมอ
ภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)และส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.17) 
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อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ส่ือสาร/แนะน าด้วยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย4.70) รองลงมา ได้แก่
กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.60)บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสมบริการดว้ยใจ
และความเสมอภาคและค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.40) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.20) รองลงมา ไดแ้ก่บุคลิกภาพ 
และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.16)และค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย4.42) รองลงมา ไดแ้ก่ค  านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม(ค่าเฉล่ีย 4.37)
บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสมและส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.51) รองลงมา ไดแ้ก่บริการ
ดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.47)และบุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.42) 
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ตาราง4.66ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านบุคลากรและพนักงาน 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ทนัตแพทย ์
 

4.44 4.40 4.27 4.49 4.48 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

พยาบาล -เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 
4.37 4.50 4.00 4.37 4.42 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.41 4.45 4.14 4.43 4.45 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 
 

จากตาราง 4.66พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติโดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อายุ
มากกว่า 50 ปีและอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย  4.45) อายุ 41-50 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.43) อาย ุ
11-20 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.41) และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.14)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติท่ีมีอาย ุ11-20 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึง
พอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.44)รองลงมา ไดแ้ก่พยาบาล 
เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.37) 

อายุ 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.50)รองลงมา ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

อาย ุ31-40 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัต
แพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.27)รองลงมา ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

อาย ุ41-50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัต
แพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.49)รองลงมา ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.37) 

อายมุากกว่า 50 ปีมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.48)รองลงมา ไดแ้ก่ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
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ตาราง 4.67ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

4.67 4.30 4.32 3.84 4.45 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด 

ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ใหบ้ริการ 

4.67 4.00 4.20 4.16 4.33 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้น
การบริการทนัตกรรม 

4.33 4.00 3.96 3.68 3.87 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย 
เหมาะแก่การบริการ 

4.17 4.00 3.84 3.63 4.02 
มาก มาก มาก มาก มาก 

แสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน 

4.33 3.80 3.24 3.68 3.85 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.43 4.02 3.91 3.80 4.11 

มากทีสุ่ด มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.67พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี โดยเฉล่ีย อายุ 11-20 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.43) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ีอายุ
มากกว่า 50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.11)อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.02) อาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  3.91)และอาย ุ41-
50 ปี(ค่าเฉล่ีย  3.80) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม และระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.67) 
รองลงมา ไดแ้ก่ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม และส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ให้
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ความรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33)และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.17) 

อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.30) 
รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการส่ือเอกสาร วีดี
ทศัน์ให้ความรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การ
บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) และแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 
3.80) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม( ค่าเฉล่ีย4.32)  
รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.20) 
และส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.96) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย4.16) รองลงมา ไดแ้ก่ความสะอาด
ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย3.84)ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการ
ทนัตกรรมและแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.45) 
รองลงมา ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.33)และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.02) 
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ตาราง 4.68ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการจ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจ
รักษาทนัตกรรมตามระยะ 

4.17 4.40 3.72 4.21 4.27 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวย
ความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

4.67 3.80 4.12 4.26 4.35 
มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การไดรั้บการบริการอยา่ง
ทนัท่วงที 

4.50 4.40 3.80 4.32 4.29 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ระยะเวลารอรับการตรวจรักษา
เหมาะสม 

4.00 4.40 3.88 4.00 4.16 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

การแจง้ผูรั้บบริการทราบ กรณี
ก าหนดการรักษาล่าชา้เกิน
คาดการณ์ 

4.17 4.10 3.72 3.79 4.09 

มาก มาก มาก มาก มาก 
ความชดัเจนของแผนการรักษา
และค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 

4.50 4.10 3.52 3.84 4.22 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด 

การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการใน
การตดัสินใจและวางแผนการ
รักษา 

4.17 4.20 3.88 3.89 4.09 

มาก มาก มาก มาก มาก 
ระบบการบนัทึกประวติัการรักษา
ท่ีเหมาะสม 

4.67 4.30 3.56 3.84 3.96 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

ความสะดวกของกระบวนการ
ช าระเงิน 

4.17 4.50 3.60 4.00 4.22 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

ระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา 4.17 4.20 3.68 3.95 4.02 
มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตาราง 4.68(ต่อ) 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=6 

21-30 ปี 
N=10 

31-40ปี 
N=25 

41-50 ปี 
N=19 

50ปี 
N=55 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่รวม 4.32 4.24 3.75 4.01 4.17 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.68พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 
โดยเฉล่ีย อาย ุ11-20 ปี(ค่าเฉล่ีย 4.32) อาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉล่ีย 4.24)มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี อายุ
มากกวา่ 50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.17)อาย ุ41-50 ปี(ค่าเฉล่ีย  4.01)และอาย ุ31-40 ปี(ค่าเฉล่ีย  3.75) 

ในปัจจยัย่อย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 11-20 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดับความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความ
สะดวกในการเขา้รับบริการ และระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย4.67) รองลงมา ไดแ้ก่การไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงที และความชดัเจนของแผนการ
รักษาและค่าใชจ่้ายโดยประมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจ
รักษาทนัตกรรมตามระยะการแจง้ผูรั้บบริการทราบ กรณีก าหนดการรักษาล่าชา้เกินคาดการณ์การมี
ส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษาความสะดวกของกระบวนการช าระ
เงินและระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยามีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

อาย ุ21-30 ปี พบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย4.50) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบ
แจ้งเตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทันตกรรมตามระยะการได้รับการบริการอย่างทนัท่วงทีและ
ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.40)และระบบการบนัทึก
ประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

อาย ุ31-40 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบนดัหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.12) 
รองลงมา ไดแ้ก่ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการ
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ตดัสินใจและวางแผนการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.88)และการไดรั้บการบริการอย่าง
ทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

อาย ุ41-50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย4.32) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบนดั
หมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.26) และระบบแจง้เตือนเพื่อรับ
การตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.21) 

อายมุากกว่า 50 ปีพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย4.35) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบ
นดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.29) และระบบแจง้เตือนเพื่อ
รับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.27) 
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ตาราง 4.69ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

11-20ปี 
N=22 

21-30 ปี 
N=44 

31-40ปี 
N=72 

41-50 ปี 
N=67 

50ปี 
N=39 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

4.38 4.40 4.08 4.29 4.34 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นราคา  
3.67 4.18 3.73 4.13 4.19 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย
บริการ 

4.03 4.13 3.89 4.01 4.08 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.54 4.11 3.31 3.68 3.65 
มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 

ดา้นบุคลากรและพนกังาน  
 

4.41 4.45 4.14 4.43 4.45 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ 

4.43 4.02 3.91 3.80 4.11 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
4.32 4.24 3.75 4.01 4.17 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก 
 
 จากตาราง 4.69พบว่าผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ ท่ีมี อายุ 11-20 ปีมีระดบัระดบั
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม เรียงตามล าดับ ได้แก่  ค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดด้านการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ดา้นบุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.41) ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.38) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.32) และมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.03) ดา้นราคา 
(ค่าเฉล่ีย3.67) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.54) 
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อาย ุ21-30 ปี มีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด
ด้านบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.45) ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.40) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.18) ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.13) และดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย4.11)ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.02) 

อาย ุ31-40 ปีมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของแผนกทนัตกรรมโงรพยาบาลเชียงใหม่ราม เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากดา้น
บุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.14) ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม(ค่าเฉล่ีย4.08) ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย3.91) ดา้นสถานท่ีและการจดั
จ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย3.89) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.73) 
และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.31) 

อาย ุ41-50 ปีมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด
ด้านบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.43) ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.29) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.13) ดา้น
สถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย3.80) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.68) 

อายุมากกว่า 50 ปีมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.45) ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.34) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.19) ดา้น
กระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย4.17) ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ดา้น
สถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.08) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.65) 
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ตาราง 4.70ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ/์ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนก
ตามรายได ้
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=8 

10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
4.25 4.65 4.26 4.47 4.51 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
การบูรณาการรักษา หรือใหก้าร
รักษาแบบองคร์วม 

4.25 4.35 4.24 4.47 4.41 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการทนัตกรรม 

4.38 4.47 4.18 4.33 4.32 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการ
รักษาทางทนัตกรรม 

3.88 4.41 4.44 4.33 4.29 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การใหค้  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

3.88 4.41 4.50 4.40 4.49 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ 
ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

3.75 4.53 4.29 4.33 4.17 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วย
ในการรักษา 

4.25 4.24 4.00 4.13 4.07 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตก
รรม 

4.13 4.18 4.26 4.33 4.17 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 
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ตาราง 4.70(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์  

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึก
ปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงั
รักษา 

4.25 4.41 4.15 3.93 4.24 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

การควบคุมอาการขา้งเคียง 
ควบคุมความเส่ียงจากโรคและ
การรักษา 

4.00 4.41 4.32 4.20 4.17 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก 

การบริการออกใบรับรองแพทย ์ 4.13 4.47 4.24 4.33 4.22 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 4.41 4.26 4.30 4.28 

มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.70พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.41)รายได ้50,001-
70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.30) รายได ้มากกว่า 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.28) รายได ้30,001-50,000บาท
(ค่าเฉล่ีย 4.26) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมากไดแ้ก่รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.10)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความหลากหลายของการ
ให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.38) รองลงมา ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจการบูรณาการ
รักษา หรือใหก้ารรักษาแบบองคร์วมการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วยในการรักษา และการดูแลหลงั
การรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงัรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.25) และมีค่าเฉล่ีย
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อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรม และการบริการออกใบรับรองแพทย ์
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.65) รองลงมา ไดแ้ก่
บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ ตรวจช้ินเน้ือตวัอย่าง(ค่าเฉล่ีย 4.53)ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการทนัตกรรมและการบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.47) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย
4.50) รองลงมา ไดแ้ก่บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.44) และการ
ควบคุมอาการขา้งเคียง ควบคุมความเส่ียงจากโรคและการรักษา(ค่าเฉล่ีย 4.32) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ และการบูรณาการรักษา หรือ
ใหก้ารรักษาแบบองคร์วม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย4.47) รองลงมา ไดแ้ก่การใหค้  าปรึกษาและการ
วางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.40)ความหลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรมบริการ
ตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรมคุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรมและการบริการ
ออกใบรับรองแพทยมี์ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.51) รองลงมา ไดแ้ก่
การใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.49) และการบูรณาการรักษา หรือ
ใหก้ารรักษาแบบองคร์วม(ค่าเฉล่ีย 4.41) 
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ตาราง 4.71ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษา
ทนัตกรรม 

3.63 4.18 4.15 4.40 4.05 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม 3.50 3.94 4.09 4.20 4.10 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การ
วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง 

3.63 4.12 4.09 4.27 4.00 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ 

3.88 3.94 4.09 4.07 3.93 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 3.75 3.94 4.03 4.20 4.15 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 4.02 4.09 4.23 4.04 

มาก มาก มาก มากทีสุ่ด มาก 

 
จากตาราง 4.71พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้50,001-
70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.23) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 
4.09) รายได ้มากกว่า 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.04) รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.02)และ
รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 3.68)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.88) รองลงมา ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.75)ความเหมาะสม
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ของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมและค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.18) รองลงมา 
ไดแ้ก่ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย 4.12)อตัราค่าบริการแลปทนั
ตกรรมค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆและความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.15) รองลงมา 
ไดแ้ก่อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรมค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง และ
ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.09) และความถูกตอ้งของการคิด
ค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.03) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.40) 
รองลงมา ไดแ้ก่ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง(ค่าเฉล่ีย 4.27)อตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรมและความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย4.15) รองลงมา อตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.10)และความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.05) 
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ตาราง 4.72ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านสถานทีแ่ละการจัดจ าหน่าย
บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อ
การเดินทางมารับการบริการ 

4.13 4.65 4.38 4.53 4.39 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง 3.75 3.76 3.76 3.53 3.78 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่ง
คลินิกท่ีชดัเจน 

4.25 4.00 4.06 3.73 4.05 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

ความเหมาะสมของเวลาท าการ
คลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม 

4.13 4.47 4.12 4.33 4.32 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อ
การรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ 

4.13 3.88 3.74 3.87 3.80 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การเขา้ร่วมเครือข่าย
รักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั 
สวสัดิการต่างๆ 

3.63 3.94 3.71 3.73 4.10 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 4.12 3.96 3.96 4.07 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.72พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ดงัน้ี รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.12)รายได ้มากกว่า 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.07) รายได ้
ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.00) รายได ้30,001-50,000บาทและ รายได ้50,001-70,000บาทมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.96)  
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ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ป้ายบอกทิศทางและ
ต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย4.25) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถาน
บริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการ
ทนัตกรรม และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) และท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง(ค่าเฉล่ีย 3.75) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.65) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.47) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.38) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อ
การบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.12) และป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 
4.06) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.53) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.33) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษา
ระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.87) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.39) รองลงมา ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.32)และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทั
ประกนั สวสัดิการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย 4.10) 
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ตาราง 4.73ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

3.63 4.18 4.44 4.33 4.07 
มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ 

3.50 3.82 3.62 3.40 3.51 
มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวป
ไซต ์

3.63 3.82 3.59 3.47 3.51 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การแนะน าจากทนัตแพทย/์
บุคลากรอ่ืนๆ 

3.63 3.76 3.88 4.00 3.85 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทร
นิคส์ 

3.25 3.82 3.32 3.60 3.61 
ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
กิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

3.50 3.65 3.12 3.40 3.34 
มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การแนะน าการบริการทนัตกรรม
ผา่นทางส่ือวีดีทศัน ์

3.38 3.59 3.18 3.33 3.39 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การแจง้และการแนะน าผา่น Call 
Center 

3.25 3.76 3.38 3.27 3.59 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47 3.80 3.57 3.60 3.61 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.73พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี รายได ้
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10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  3.80)รายได้ มากกว่า 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 3.61) รายได ้50,001-
70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.60) รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.57) และรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท
(ค่าเฉล่ีย 3.47)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการการแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต ์และการแนะน าจากทนัตแพทย /์
บุคลากรอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน(ค่าเฉล่ีย3.63) รองลงมา ได้แก่การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางกิจกรรมในชุมชนต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
(ค่าเฉล่ีย3.50) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ การแนะน าการบริการทนัตกรรมผา่นทาง
ส่ือวีดีทศัน์(ค่าเฉล่ีย 3.38) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.18) รองลงมา ไดแ้ก่การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์การแนะน า
แจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซต์ และการติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย
3.82)การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ และการแจง้และการแนะน าผ่าน Call Center มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.76) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.44) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ
(ค่าเฉล่ีย3.88) และการประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์(ค่าเฉล่ีย 3.62) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.33) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ
(ค่าเฉล่ีย 4.00) และการติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์(ค่าเฉล่ีย 3.60) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.07) รองลงมา ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.85) และการ
ติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์(ค่าเฉล่ีย 3.61) 
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ตาราง 4.74ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ จ าแนกตามรายได ้
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
(ทนัตแพทย์) 

 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม 

4.38 4.65 4.35 4.60 4.54 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

4.13 4.59 4.21 4.47 4.39 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉยัโรคทนัตกรรม 

4.00 4.65 4.44 4.47 4.41 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนั
และรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน 

4.25 4.65 4.38 4.40 4.49 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตก
รรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน 

4.38 4.76 4.26 4.33 4.59 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.00 4.65 4.18 4.40 4.39 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.19 4.66 4.30 4.44 4.47 

มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.74พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (ทนัตแพทย)์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.66)รายได ้มากกวา่ 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.47) 
รายได ้50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.44) รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.30) และมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก ดงัน้ีรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.19) 
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ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชาทนัตกรรม และในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.38) รองลงมา ไดแ้ก่ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพ
ช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.25) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน
(ค่าเฉล่ีย4.76) รองลงมา ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในสาขาวิชาทนัตกรรมความรู้ ความ
ช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรมใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่อง
ปาก/ฟัน และความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.65) และใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.59) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทันตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.44) รองลงมา ไดแ้ก่ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน
(ค่าเฉล่ีย 4.38) และเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.35) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.60) 
รองลงมา ไดแ้ก่ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั และความรู้ ความช านาญใน
การตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.47)ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนั
และรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันและความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน
(ค่าเฉล่ีย4.59) รองลงมา เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.54)และ
ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.49) 
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ตาราง 4.75ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) จ าแนกตาม
รายได ้
 

ด้านบุคลากรและพนักงาน
(พยาบาล - 

เจ้าหน้าทีท่ันตกรรม) 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี 

4.25 4.53 4.44 4.33 4.49 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม 4.25 4.53 4.12 4.20 4.54 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 

4.00 4.47 4.24 4.20 4.15 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก 

บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 4.13 4.65 4.06 4.33 4.46 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

3.88 4.65 4.15 4.27 4.32 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 4.56 4.20 4.27 4.39 

มาก มากทีสุ่ด มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.75พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังาน (พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม) โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.56)รายได ้มากกว่า 70,000 
บาท(ค่าเฉล่ีย 4.39) รายได ้50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.27) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี 
รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.20) และรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.10)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ย
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อธัยาศยัไมตรี และบุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.25) รองลงมา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.13) และส่ือสาร/แนะน า
ดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บริการดว้ยใจและความเสมอภาคและค านึงถึงความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.65) รองลงมา ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี
และบุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.53) และส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจา
สุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.47) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.44) รองลงมา 
ไดแ้ก่ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.24)และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ค  านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม(ค่าเฉล่ีย 4.15) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี และบริการดว้ยใจและ
ความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.33) รองลงมา ไดแ้ก่ค  านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.27)และ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสมและส่ือสาร/
แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย4.54) รองลงมา 
ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.49)  และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค
(ค่าเฉล่ีย 4.46) 
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ตาราง4.76ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนกังานจ าแนกตามรายได ้
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านบุคลากรและพนักงาน 

 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ทนัตแพทย ์
 

4.19 4.66 4.30 4.44 4.47 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

พยาบาล -เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 
4.10 4.56 4.20 4.27 4.39 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.15 4.61 4.25 4.36 4.43 

มาก มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.76พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรและพนักงาน 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติโดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รายได ้
10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.61)รายได้ มากกว่า 70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.43) รายได้ 50,001-
70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.36) รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.25) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ดงัน้ีรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.15) 

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาทมีค่าเฉล่ียและ
ระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.19)รองลงมา 
ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

รายได ้10,001-30,000บาทมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.66)รองลงมา ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.56) 

รายได ้30,001-50,000บาทมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.30)รองลงมา ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

รายได ้50,001-70,000บาทมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.44)รองลงมา ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
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รายได ้มากกว่า 70,000 บาทมีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.47)รองลงมา ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.39) 

 

ตาราง 4.77ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

4.38 4.53 4.32 4.13 4.29 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด 

ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ใหบ้ริการ 

4.25 4.59 4.24 4.13 4.20 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก 

ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้น
การบริการทนัตกรรม 

4.25 4.18 3.91 3.67 3.78 
มากท่ีสุด มาก มาก มาก มาก 

สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย 
เหมาะแก่การบริการ 

4.13 4.35 3.82 3.87 3.80 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

แสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน 

4.13 4.18 3.71 3.67 3.46 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.23 4.36 4.00 3.89 3.91 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.77พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.36)รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 
4.23) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ี รายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 4.00) รายได ้มากกว่า 
70,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 3.91) และรายได ้50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.89)  
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ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.38) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ 
และส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.25) และมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ และสถานท่ี
ไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.13) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย4.59) รองลงมา 
ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.53) และสถานท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.35) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.32) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.24) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.91) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม และระบบ
ถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.13) รองลงมา ไดแ้ก่สถานท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย3.87)ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนั
ตกรรมและแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.29) รองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 
4.20) และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.80) 
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ตาราง 4.78ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจ
รักษาทนัตกรรมตามระยะ 

4.00 4.35 4.09 4.27 4.10 
มาก มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มาก 

ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวย
ความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

4.50 4.35 4.00 4.40 4.32 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การไดรั้บการบริการอยา่ง
ทนัท่วงที 

4.25 4.41 4.03 4.00 4.34 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

ระยะเวลารอรับการตรวจรักษา
เหมาะสม 

3.88 4.35 3.85 4.00 4.24 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มากท่ีสุด 

การแจง้ผูรั้บบริการทราบ กรณี
ก าหนดการรักษาล่าชา้เกิน
คาดการณ์ 

3.88 4.18 3.88 3.67 4.07 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ความชดัเจนของแผนการรักษา
และค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 

4.25 4.41 3.79 3.93 4.00 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการใน
การตดัสินใจและวางแผนการ
รักษา 

3.88 4.29 3.88 4.13 4.02 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

ระบบการบนัทึกประวติัการรักษา
ท่ีเหมาะสม 

4.25 4.29 3.68 3.93 3.90 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

ความสะดวกของกระบวนการ
ช าระเงิน 

3.88 4.47 4.03 3.93 4.02 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 
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ตาราง 4.78(ต่อ) 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ระดบัความพงึพอใจ 
<10,000 

N=8 
10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา 4.00 4.41 3.76 3.80 3.98 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.08 4.35 3.90 4.01 4.10 

มาก มากทีสุ่ด มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.78พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 
รายได ้10,001-30,000บาท(ค่าเฉล่ีย  4.35) และมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดงัน้ีรายได ้มากกว่า 70,000 
บาท(ค่าเฉล่ีย 4.10) รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 4.08) รายได ้50,001-70,000บาท(ค่าเฉล่ีย 
4.01) และรายได ้30,001-50,000บาท(ค่าเฉล่ีย 3.90)  

ในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบั
ความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนดัหมายล่วงหนา้ 
อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.50) รองลงมา ไดแ้ก่การไดรั้บการบริการอย่าง
ทนัท่วงทีความชดัเจนของแผนการรักษาและค่าใชจ่้ายโดยประมาณ และระบบการบนัทึกประวติั
การรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.25) และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบ
แจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ และระยะเวลารอรับยาและใบสั่งยา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

รายได ้10,001-30,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย4.47) รองลงมา 
ไดแ้ก่การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงทีความชดัเจนของแผนการรักษาและค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 
และระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.41)ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจ
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รักษาทนัตกรรมตามระยะและระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.35) 

รายได ้30,001-50,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย
4.09) รองลงมา ไดแ้ก่การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที และ ความสะดวกของกระบวนการช าระ
เงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.03) และระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

รายได ้50,001-70,000บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.40) รองลงมา ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ
(ค่าเฉล่ีย 4.27) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจ
และวางแผนการรักษา(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทพบว่า มีค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย4.34) รองลงมา 
ไดแ้ก่ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.32) และ
ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.24) 
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ตาราง 4.79ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจ าแนกตามรายได ้
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

<10,000 
N=8 

10,001-
30,000 
N=17 

30,001-
50,000 
N=34 

50,001-
70,000 
N=15 

70,000 
N=41 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

4.10 4.41 4.26 4.30 4.28 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นราคา  
3.68 4.02 4.09 4.23 4.04 
มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย
บริการ 

4.00 4.12 3.96 3.96 4.07 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.47 3.80 3.57 3.60 3.61 
มาก มาก มาก มาก มาก 

ดา้นบุคลากรและพนกังาน  
 

4.15 4.61 4.25 4.36 4.43 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ 

4.23 4.36 4.00 3.89 3.91 
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
4.08 4.35 3.90 4.01 4.10 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

รวม 
3.96 4.24 4.00 4.05 4.06 
มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

 
จากตาราง 4.79พบว่าผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ ท่ีมี รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาทมี

ระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96)  เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย
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ในระดบัมากท่ีสุดดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.23) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ได้แก่ ด้านบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.15) ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการทางทันตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.10) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย4.08) ดา้นสถานท่ีและ
การจัดจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.00) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย3.68) และด้านการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉล่ีย3.47) 

รายได ้10,001-30,000บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.24)  เรียงตามล าดับ ได้แก่  ค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดด้านบุคลากรและพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย4.61) ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.41) ดา้น
การสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.36) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย4.35) และมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย4.12) ดา้นราคา 
(ค่าเฉล่ีย4.02) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.80) 

รายได ้30,001-50,000บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.00)  เรียงตามล าดับ ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
(ค่าเฉล่ีย 4.26) ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย4.25) และมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.09) ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.00) 
ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.96) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย3.90) 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.57) 

รายได ้50,001-70,000บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.05)  เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.36) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.30) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 
4.23) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.01) ดา้นการสร้าง
และน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย3.89) ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย3.96) และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.60) 

รายได ้มากกว่า 70,000 บาทมีระดบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.06)  เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดดา้นบุคลากรและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย4.43) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการทางทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย4.28) และมีค่าเฉล่ียอยูใ่น



 

 

 

 
161 

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย4.10) ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ 
(ค่าเฉล่ีย4.07) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย4.04) ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย3.61) 

 
ส่วนที่ 6 : ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ตาราง 4.80  จ  านวนและร้อยละของปัญหา ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเคยประสบพบกบัแผนกทนัตก
รรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามจ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

 

 

ปัญหา 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 ล าดับ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

การไม่ไดรั้บบริการในประเภทของการบริการ
ทนัตกรรมตามท่ีตอ้งการ 

15 5 20 
7 

6.12 4.35 5.56 
ระยะการรักษาต่อเน่ืองยาวนานเกินความ
จ าเป็น 

15 6 18 
8 

6.12 5.22 5.00 
การคิดค่ารักษาบริการไม่ตรงตามประเภทของ
บริการทนัตกรรมท่ีไดรั้บ 

7 3 9 
10 

2.86 2.61 2.50 
สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ 135 35 170 

1 
55.10 30.43 47.22 

ความล าบากในการหาต าแหน่งท่ีตั้งของคลินิก
ทนัตกรรม 

6  - 6 
15 

2.45 - 1.67 
การไม่ไดรั้บข่าวสารทนัตกรรม หรือการ
ประชาสัมพนัธ ์

52 20 72 
2 

21.22 17.39 20.00 
การไดรั้บบริการ ดว้ยกิริยามารยาทไม่
เหมาะสมจากบุคลากรทนัตกรรม 

8 3 11 
10 

3.27 2.61 3.06 
การส่ือสาร หรือการติดต่อกบัแผนก 
ทนัตกรรมเป็นไปดว้ยความล าบาก 

3 6 9 
11 

1.22 5.22 2.50 
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ตาราง 4.80 (ต่อ)  
 

หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ และจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 360 ราย  

 
จากตาราง 4.80พบวา่ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยประสบพบกบัแผนกทนัตก

รรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 47.22 การไม่ไดรั้บ
ข่าวสารทนัตกรรมหรือการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 20.00 การรอเพื่อรับการบริการทนัตก
รรมตามเวลานดันานเกินควร (เกิน 15 นาที) คิดเป็นร้อยละ15.56การไม่ไดรั้บการประเมินค่าใชจ่้าย
โดยประมาณก่อนรับบริการทนัตกรรม คิดเป็นร้อยละ9.72การท่ีไม่สามารถท านดัไดห้รือรอคิวนดั

ปัญหา 

เช้ือชาติ 
รวม 

N=360 ล าดับ 
ไทย 

N=245 
ต่างชาต ิ
N=115 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

การไม่ไดรั้บการรักษาบริการทนัตกรรมจาก
ทนัตแพทยท่ี์มีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

6 1 7 
13 

2.45 0.87 1.94 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้นัตกรรมไม่สะอาด  
ถูกหลกัอนามยั 

5 2 7 
13 

2.04 1.74 1.94 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการรักษาไม่ทนัสมยั 13 14 27 

6 
5.31 12.17 7.50 

สถานท่ี คลินิก สกปรก ดูไม่สะอาดเหมาะสม 10 7 17 
9 

4.08 6.09 4.72 
การรอเพื่อรับการบริการทนัตกรรมตามเวลา
นดั นานเกินควร (เกิน 15 นาที) 

41 15 56 
3 

16.73 13.04 15.56 
การท่ีไม่สามารถท านดัได ้หรือรอคิวนดั
ยาวนานเกิน 2 สปัดาห์ 

28 5 33 
5 

11.43 4.35 9.17 
การไม่ไดรั้บโอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
เพื่อเลือกรับบริการทนัตกรรม 

8  - 8 
12 

3.27  - 2.22 
การไม่ไดรั้บการประเมินค่าใชจ่้าย
โดยประมาณก่อนรับบริการทนัตกรรม 

24 11 35 
4 

9.80 9.57 9.72 
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ยาวนานเกิน 2 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 9.17เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการรักษาไม่ทนัสมยัคิดเป็นร้อยละ 
7.50การไม่ไดรั้บบริการในประเภทของการบริการทนัตกรรมตามท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 
ระยะการรักษาต่อเน่ืองยาวนานเกินความจ าเป็น  คิดเป็นร้อยละ5.00 สถานท่ีคลินิกสกปรกดูไม่
สะอาดเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ4.72การไดรั้บบริการดว้ยกิริยามารยาทไม่เหมาะสมจากบุคลากร
ทนัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.06 การคิดค่ารักษาบริการไม่ตรงตามประเภทของบริการทนัต กรรมท่ี
ไดรั้บ และการส่ือสารหรือการติดต่อกบัแผนกทนัตกรรมเป็นไปดว้ยความล าบาก คิดเป็นร้อยละ
เท่ากนั 2.50การไม่ไดรั้บโอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื่อเลือกรับบริการทนัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 2.22การไม่ไดรั้บการรักษาบริการทนัตกรรมจากทนัตแพทยท่ี์มีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัตกรรมไม่สะอาดถูกหลกัอนามยั คิดเป็นร้อยละ 1.94และความล าบากใน
การหาต าแหน่งท่ีตั้งของคลินิกทนัตกรรม คิดเป็นร้อยละ1.67 

ชาวไทย พบว่าปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยประสบพบกบัแผนกทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ55.10 การไม่ไดรั้บ
ข่าวสารทนัตกรรม หรือการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 21.22 การรอเพื่อรับการบริการทนัตก
รรมตามเวลานดันานเกินควร (เกิน 15 นาที) คิดเป็นร้อยละ 16.73การท่ีไม่สามารถท านดัได ้หรือรอ
คิวนดัยาวนานเกิน 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 11.43 การไม่ไดรั้บการประเมินค่าใชจ่้ายโดยประมาณ
ก่อนรับบริการทนัตกรรม คิดเป็นร้อยละ9.80 การไม่ไดรั้บบริการในประเภทของการบริการทนัตก
รรมตามท่ีตอ้งการและระยะการรักษาต่อเน่ืองยาวนานเกินความจ าเป็น คิดเป็นร้อยละเท่ากนั 6.12 
เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการรักษาไม่ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 5.31 สถานท่ี คลินิก สกปรก ดูไม่สะอาด
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ4.08 การไดรั้บบริการ ดว้ยกิริยามารยาทไม่เหมาะสมจากบุคลากรทนัตก
รรม และการไม่ไดรั้บโอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื่อเลือกรับบริการทนัตกรรม คิดเป็นร้อย
ละเท่ากนั 3.27 การคิดค่ารักษาบริการไม่ตรงตามประเภทของบริการทนัตกรรมท่ีไดรั้บ คิดเป็นร้อย
ละ 2.86 ความล าบากในการหาต าแหน่งท่ีตั้ งของคลินิกทนัตกรรม และการไม่ได้รับการรักษา
บริการทันตกรรมจากทันตแพทย์ท่ีมีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน คิดเป็นร้อยละเท่ากัน 2.45
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัตกรรมไม่สะอาดถูกหลกัอนามยั คิดเป็นร้อยละ2.04และการส่ือสารหรือการ
ติดต่อกบัแผนกทนัตกรรมเป็นไปดว้ยความล าบาก คิดเป็นร้อยละ 1.22 

ชาวต่างชาติพบว่าปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยประสบพบกบัแผนกทนัตก
รรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ30.43 การไม่ไดรั้บ
ข่าวสารทนัตกรรมหรือการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ17.39 การรอเพื่อรับการบริการทนัตกรรม
ตามเวลานัดนานเกินควร (เกิน 15 นาที) คิดเป็นร้อยละ13.04 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการรักษาไม่
ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ12.17 การไม่ไดรั้บการประเมินค่าใชจ่้ายโดยประมาณก่อนรับบริการทนัตก
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รรม คิดเป็นร้อยละ9.57 สถานท่ีคลินิกสกปรก ดูไม่สะอาดเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ6.09 ระยะการ
รักษาต่อเน่ืองยาวนานเกินความจ าเป็น และการส่ือสารหรือการติดต่อกบัแผนกทนัตกรรมเป็นไป
ดว้ยความล าบาก คิดเป็นร้อยละเท่ากนั 5.22 การไม่ไดรั้บบริการในประเภทของการบริการทนัตก
รรมตามท่ีตอ้งการ  และการท่ีไม่สามารถท านดัได ้หรือรอคิวนดัยาวนานเกิน 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อย
ละเท่ากนั 4.35 การคิดค่ารักษาบริการไม่ตรงตามประเภทของบริการทนัตกรรมท่ีไดรั้บ และการ
ไดรั้บบริการ ดว้ยกิริยามารยาทไม่เหมาะสมจากบุคลากรทนัตกรรม คิดเป็นร้อยละเท่ากนั 2.61 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้นัตกรรมไม่สะอาดถูกหลกัอนามยั คิดเป็นร้อยละ1.74และการไม่ไดรั้บการ
รักษาบริการทนัตกรรมจากทนัตแพทยท่ี์มีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้น คิดเป็นร้อยละ0.87 

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
-  ประทบัใจในการบริการของโรงพยาบาล (15ราย) 
- ขั้นตอนการช าระเงินใชเ้วลานาน (3 ราย) 
- ลิฟทร์อนาน ควรเพิ่มท่ีจอดรถ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไม่ค่อยดูแลลูกคา้เวลาจะจอดรถ

ออกรถ(1 ราย) 
- หนงัสือค่อนขา้งเก่า ขอหนงัสือใหม่ๆ(1 ราย) 
- ค่ารักษาและค่ายาสูงมากไม่วา่จะเป็นแผนกทนัตกรรมหรือแผนกอ่ืนๆ(3 ราย) 
- ไม่ไดมี้ภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่การรับนดัเพื่อมาตรวจรับการรักษาในคร้ังต่อๆไปในวนัท่ี

ไม่ไดต้รงกบัวนัหยดุท าใหค่้อนขา้งไม่สะดวกในการมารับการรักษา (1 ราย) 
- ท่ีจอดรถนอ้ย และไม่สะดวก(1 ราย) 
- นดัค่อนขา้งนาน ไม่มีหมอทนัตกรรมเฉพาะทางท่ีเพียงพอ(1 ราย) 
- ห้องทนัตกรรมน่าจะกวา้งข้ึน และมีมุมเล็กๆส าหรับผูป้กครองและลูกเพื่ออ่านหนังสือ หรือมี

ของเล่น เช่น เลโก ้หรือตวับลอ็กหรืออะไรกไ็ดท่ี้ท าใหเ้พลิดเพลินและไดส้นุกกบัการรอ หรือจะ
มีมุมตวัอยา่งของฟันและค าอธิบายท่ีเดก็ๆสามารถเรียนรู้ไดก้จ็ะดีข้ึน(1 ราย) 

- ควรเปิดเพลงเน่ืองจากไม่ชอบความเงียบในระหว่างการท าฟันเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินไม่
เครียดในระหวา่งท าฟัน(1 ราย) 

- ควรใหบ้ริการระบบWIFI ใหผู้ม้าติดต่อทุกคนไดใ้ช(้1 ราย) 


