
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาอภปิรายผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

แผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการรักษาทนัตกรรม ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรและพนักงาน ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ตลอดจนปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยใช้แนวคิด
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการของลูกคา้และแนวคิดส่วนประสมดา้นการตลาดบริการ เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทุติยภูมิเป็น
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากขอ้มูลภายในของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
รวบรวมแนวคิดทางวิชาการตลอดจนงานคน้ควา้อิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีส่วนท่ี 2 เป็น
ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีศึกษา
คือ ผูรั้บบริการท่ีแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงใชบ้ริการระหว่าง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 

การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 360 รายโดยการก าหนดขนาดตวัอยา่งจากประชากรผู ้
มารับบริการทนัตกรรม ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซ่ึงมีจ านวนผูรั้บบริการทั้งหมด 3,644 ราย
ต่อปี (ฐานขอ้มูลปีพ.ศ.2553) ใชสู้ตรค านวณของ Taro Yamane ในการก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 360 ราย ตามสัดส่วนผูรั้บบริการทนัตกรรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม ในจ านวนน้ีเป็นจ านวนตวัอย่างชาวไทย 245 รายและชาวต่างชาติ 115 ราย การ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายลกัษณะของขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้นรูปของการแจกแจง
ความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียในบทน้ีจะกล่าวถึง สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และ
ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

จงัหวดัเชียงใหม่สรุปโดยภาพรวมไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 54.17 ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.94  รองลงมาอายุ 41-50 ปี ส่วน
ใหญ่มีเช้ือชาติไทย คิดเป็นร้อยละ 68.06 ชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 31.94 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.94 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า ส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพนกังานรัฐ/บริษทั/ร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ 27.22 รองลงมาท าธุรกิจส่วนตวั/เอกชน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 10,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.22 
รองลงมา 30,001-50,000 บาท และ รายได้มากกว่า 70,000 บาท ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 71.11  
 

ส่วนที่ 2: พฤติกรรมของผู้รับบริการต่อการบริการทนัตกรรม 
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูรั้บบริการต่อการบริการทนัตกรรม พบว่า ก่อนการมารับ

บริการทนัตกรรมท่ีโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผูต้อบแบบสอบถามเคยไดรั้บบริการทนัตกรรมมา
จากคลินิกเอกชนมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 63.06 เคยเปล่ียนสถานท่ีบริการทนัตกรรมมาแลว้ 2-3 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 49.47 รองลงมาเปล่ียน 1 แห่ง โดยสาเหตุท่ีท าใหเ้ปล่ียนมาจาก สถานท่ีใหบ้ริการการ
ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 31.32 รองลงมาไดแ้ก่ มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ไม่พอใจความล่าชา้
ของการบริการ และญาติ/เพื่อนแนะน าให้เปล่ียน ความรู้สึกกบัการบริการทนัตกรรมคร้ังสุดทา้ย
ก่อนยา้ยมาใชบ้ริการฯ เชียงใหม่ราม เป็นความรู้สึกสบายๆ หรือเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 58.01 

เวลาท่ีสะดวกมารับบริการทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เป็นช่วงเวลา 13:00-16:30
คิดเป็นร้อยละ 52.78 รองลงมาช่วงเวลา09:00-12:00 และอนัดบัสุดทา้ยช่วงเวลา 17:00-20:00วนัท่ี
สะดวกท านัดเพื่อรับบริการทนัตกรรมมากท่ีสุดไดแ้ก่ จนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 61.11รองลงมา
เป็นวนัเสาร์-อาทิตยห์รือวนัหยดุราชการ ผูรั้บผิดชอบจ่ายค่ารักษาบริการทนัตกรรมส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บบริการเอง/สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 67.22 รองลงมาเป็นสวสัดิการต่างๆ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์จ านวนคร้ังท่ีเคยมารับการบริการ มากกว่า 4 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 45.28 รองลงมามารับบริการคร้ังแรก ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาในการเลือกใช้
สถานบริการทนัตกรรม 4 อนัดับแรก ได้แก่ ทนัตแพทยน่์าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 44.17 ความ
สะอาดปลอดภยัมีทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง และช่ือเสียง การบริการทนัตกรรมท่ีไดรั้บความนิยมใช้
บริการมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขดูหินปูน/ขดัฟัน คิดเป็นร้อยละ 62.78 รองลงมาไดแ้ก่ อุดฟัน 
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ตรวจและเอกซเรย ์และปรึกษาปัญหาช่องปาก/ฟัน ผูรั้บบริการทนัตกรรมเชียงใหม่รามส่วนใหญ่มี
ความรู้สึก พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 78.61 รองลงมารู้สึกสบายๆหรือเฉยๆ ช่องทางท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามรู้จกั/ทราบขอ้มูลแผนกทนัตกรรม 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการ
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 53.89 รองลงมาจากการมีช่ือเสียงมานานจากบุคลากรของโรงพยาบาลฯ และ
จากอินเตอร์เนตเวปไซตต์ามล าดบั 

 
ส่วนที่3: พฤติกรรมของผู้รับบริการต่อการบริการทันตกรรม จ าแนกตามเช้ือชาติ  

 พฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย 
ผูต้อบแบบสอบถามเช้ือชาติไทย เคยรับบริการจากคลินิกเอกชน ร้อยละ 56.73จ านวนคร้ัง

ในการเปล่ียนสถานท่ีบริการก่อนมาท่ีแผนกเปล่ียน 2-3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.09เหตุท่ีท าให้
เปล่ียนสถานบริการหรือคลินิกทนัตกรรมคือ ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 32.42 

ความรู้สึกกับการทันตกรรมคร้ังสุดท้ายก่อนยา้ยมารับบริการฯเชียงใหม่ราม ผูต้อบ
แบบสอบถามชาวไทยรู้สึกสบายหรือเฉยๆก่อนยา้ยมา ร้อยละ 64.48 

เวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย สะดวกมารับการบริการทนัตกรรมของ ไดแ้ก่ ในช่วง 
เวลาบ่าย 13:00-15:00 ร้อยละ 50.20นิยมท านดัในวนัเสาร์-อาทิตย/์วนัหยดุราชการ คิดเป็นร้อยละ 
56.33 

หนา้ท่ีรับผดิชอบจ่ายค่ารักษาบริการส าหรับชาวไทย เป็นของผูต้อบแบบสอบถาม/สมาชิก
ในครอบครัวมากท่ีสุด ร้อยละ 64.08  

ความถ่ีของการมารับบริการชาวไทยใชบ้ริการมากกวา่ 4 คร้ัง ร้อยละ 50.20 
ปัจจัยท่ีชาวไทยพิจารณาในการเลือกสถานบริการ 4 อันดับแรก ได้แก่ การดูสะอาด

ปลอดภยั ร้อยละ 52.65 รองลงมา ความน่าเช่ือถือของทนัตแพทยก์ารมีทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง การ
ตอ้นรับอบอุ่นดว้ยความสุภาพ ตามล าดบั 

ชนิดของการบริการท่ีชาวไทย นิยมมากท่ีสุด 4 อนัดบั ไดแ้ก่การขดูหินปูน/ขดัฟัน ร้อยละ 
66.94 รองลงมา อุดฟัน ปรึกษาปัญหาช่องปากและฟัน ตรวจและเอกซ์เรย ์ 

ความรู้สึกของการบริการคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บจากการบริการ ชาวไทยพึงพอใจมาก 76.33 
ไม่พอใจเลย มีเพียงร้อยละ 0.82  

แหล่งช่องทางการส่งเสริมทางการตลาดของชาวไทยอนัดบัแรก ได ้จากญาติ/เพื่อน/ผูเ้คย
รับบริการทนัตกรรม ร้อยละ 53.88  
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พฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติ 
ผูต้อบแบบสอบถามต่างชาติ เคยรับบริการจากคลินิกเอกชน ร้อยละ 76.52จ านวนคร้ังใน

การเปล่ียนสถานท่ีบริการก่อนมาท่ีแผนกเปล่ียน 2-3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 52.04เหตุท่ีท าให้เปล่ียน
สถานบริการหรือคลินิกทนัตกรรมคือไม่มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100 

ความรู้สึกกับการทันตกรรมคร้ังสุดท้ายก่อนยา้ยมารับบริการฯเชียงใหม่ราม ผูต้อบ
แบบสอบถามต่างชาติ รู้สึกสบายหรือเฉยๆก่อนยา้ยมา  ร้อยละ 45.92 
 เวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ สะดวกมารับการบริการทนัตกรรมของ ได้แก่ 
ช่วงเวลา บ่าย 13:00-15:00 ร้อยละ 58.26สะดวกท านดัในวนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 74.78  

หน้าท่ีรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาบริการส าหรับชาวต่างชาติ เป็นของผูต้อบแบบสอบถาม/
สมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด ร้อยละ 73.91  

ความถ่ีของการมารับบริการชาวต่างชาติมีร้อยละของการมาใชบ้ริการมากกว่า 4 คร้ังมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 34.78 

ปัจจยัท่ีชาวต่างชาติพิจารณาในการเลือกสถานบริการ 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียง 
ร้อยละ 40.00 รองลงมา การมีทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง ความน่าเช่ือถือของทนัตแพทย ์ญาติ/เพื่อน/ผู ้
เคยรับบริการแนะน า ตามล าดบั 

ชนิดของการบริการท่ีชาวต่างชาติ นิยมมากท่ีสุด 4 อนัดบั ไดแ้ก่ การขดูหินปูน/ขดัฟัน ร้อย
ละ 53.91 อุดฟัน ตรวจและเอกซเรย ์ปรึกษาปัญหาช่องปาก/ฟัน ตามล าดบั 

ความรู้สึกของการบริการคร้ังสุดทา้ยท่ีได้รับจากการบริการ ชาวต่างชาติพึงพอใจมาก 
83.48 ไม่พอใจเลย มีเพียงร้อยละ 1.74 

แหล่งช่องทางการส่งเสริมทางการตลาดของชาวต่างชาติอนัดบัแรก ไดแ้ก่ จากญาติ/เพื่อน/
ผูเ้คยรับบริการทนัตกรรม ร้อยละ 53.91  

 
ส่วนที่4: ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของแผนกทนัตก

รรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและพนักงาน(ค่าเฉล่ีย4.38)ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการทางทนัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม(ค่าเฉล่ีย 4.24); ในระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ (ค่าเฉล่ีย4.09)ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย4.07)ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย
บริการ(ค่าเฉล่ีย3.94)ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย3.81)และดา้นการส่งเสริมการตลาด(ค่าเฉล่ีย3.60) 
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ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ / บริการทางทันตกรรม 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ โดยรวมดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 

4.24); ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย
4.41) การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.35) ความหลากหลายของ
การให้บริการทนัตกรรม บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทางทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ โดยรวมดา้นราคาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81); 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.90) 
ตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์(ค่าเฉล่ีย 3.80)ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมและอตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.79) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายบริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจ โดยรวมดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94);ปัจจยัย่อยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ท าเลท่ีตั้ง(ค่าเฉล่ีย
4.25) เวลาท าการคลินิก (ค่าเฉล่ีย4.17) ป้ายบอกต าแหน่งท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย3.93) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ โดยรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัมาก

(ค่าเฉล่ีย 3.60);ปัจจยัย่อยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คน
รู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย4.00) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 
3.88) การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.61)  

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ โดยรวมดา้นบุคลากรและพนักงาน ในระดบัมาก

ท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 4.38) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนทันตแพทย์(ค่าเฉล่ีย 4.39) และส่วน
พยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.37); ปัจจยัยอ่ยส่วนทนัตแพทย ์มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุดทุกปัจจัย เรียง 3 อันดับแรกดังน้ี เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาทันตกรรม 
(ค่าเฉล่ีย4.47) ความรู้ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม และให้บริการโดยค านึงถึง
การป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน  อนัดบัเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.42) ในดา้นการรักษาโรคทาง
ทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกั (ค่าเฉล่ีย4.38);ส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนัต กรรมมีความพึงพอใจใน
ปัจจยัย่อยมากท่ีสุดทุกปัจจยั เช่นกนั เรียง 3 อนัดบัแรกดงัน้ี กระตือรือร้นดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี 
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(ค่าเฉล่ีย4.45) บุคลิกภาพแต่งกายเหมาะสมและบริการด้วยใจมีความเสมอภาค อนัดับเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย4.38) ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย4.36) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ โดยรวมด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09);ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความสะอาด
ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย4.37) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.04) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ โดยรวมดา้นกระบวนการให้บริการในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.07);;ปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบนัดหมายล่วงหน้า
(ค่าเฉล่ีย4.31)ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.23)การไดรั้บการบริการ
อยา่งทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
  

ส่วนที่5: ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของแผนกทนัตก
รรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามเช้ือชาติ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตามเช้ือชาติ พบว่าชาวไทยกบัต่างชาติมีความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการเหมือนกนั ในระดบัมากท่ีสุด 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร
พนักงาน และดา้นผลิตภณัฑ์/บริการทนัตกรรม มีความพึงพอใจระดบัมากในปัจจยัดงัน้ีดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย
ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ความพงึพอใจต่อปัจจัยผลติภัณฑ์/บริการทันตกรรม 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ระดบัมากท่ีสุด 
 ชาวไทยพึงพอใจต่อปัจจยัผลิตภณัฑ์/บริการทนัตกรรมระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.22)
ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงท่ีน่าไวใ้จ(ค่าเฉล่ีย4.40)การให้ค  าปรึกษา
และวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.31)ความหลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.29) 
 ชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัผลิตภณัฑ/์บริการทนัตกรรม ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28)
ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ อนัดบัหน่ึงเท่ากบั การ
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ใหค้  าปรึกษาและว่างแผนการรักษาเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.43) การบูรณาการรักษา หรือใหก้ารรักษา
แบบองคร์วม (ค่าเฉล่ีย 4.35) บริการวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจดา้นราคา ระดบัมาก 
ชาวไทยพึงพอใจต่อปัจจยัด้านราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 

อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ค่าตรวจอ่ืนๆเช่นเอกซเรย ์
(ค่าเฉล่ีย 3.68)  อตัราบริการแลปทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.67)  

ชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05)ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 
อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.11) ความถูกตอ้งของ
การคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.06) อตัราบริการแลปทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.04) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายบริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย 

ระดบัมาก 
ชาวไทยพึงพอใจต่อปัจจยัด้านสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) 

ปัจจยัย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ความเหมาะสมของเวลาท าคลินิก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ความสะดวกในการส่งต่อ
การรักษาระหวา่งคลินิกในเครือ (ค่าเฉล่ีย 3.98) 

ชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
ปัจจยัย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ความเหมาะสมของเวลาท าคลินิก (ค่าเฉล่ีย 4.27)ป้ายบอกทิศทางและ
ต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.02) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก 
ชาวไทยพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยัยอ่ย 

มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.91) การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคคลกรดา้นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.89) การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทาง
เวปไซต ์(ค่าเฉล่ีย 3.62) 

ชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) ปัจจยั
ย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดับสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ 
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(ค่าเฉล่ีย 4.21) การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคคลกรดา้นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.85) การแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผา่นทางเวปไซต ์(ค่าเฉล่ีย 3.58) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจดา้นบุคคลกรและพนกังาน ระดบั

มากท่ีสุด ทั้งในส่วนทนัตแพทย ์และพยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 
ชาวไทยพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรและพนักงาน ส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.37) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนั
ตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.45) ความรู้ความช านาญในการวินิจฉยัโรคทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.41) ให้บริการ
โดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน (ค่าเฉล่ีย 4.40);ส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนั
ตกรรม ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.39) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแล
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี (ค่าเฉล่ีย 4.45) ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.42) บริการ
ดว้ยใจและความเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.40) 

ชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรและพนกังาน ส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ เป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนั
ตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.50) ใหบ้ริการรักษาโรคซ่ึงเป็นปัญหาหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.47)ใหบ้ริการโดยค านึงถึง
การป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน (ค่าเฉล่ีย 4.45);ส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม ระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.32) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี (ค่าเฉล่ีย 4.44) บุคลิกภาพแต่งกายเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.35) บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพระดบัมากอนัดบัปัจจยัเรียงล าดบัเหมือนกนั 
ชาวไทยพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.12)ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนั
ตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.39) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) สถานท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งเรียบร้อยเหมาะแก่การใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 

ชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.02)ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนั
ตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.32) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.26) สถานท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งเรียบร้อยเหมาะแก่การใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
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ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระดบัมาก 
ชาวไทยพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08)ปัจจยัยอ่ย 

มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับการ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.34) ระบบแจง้เตือนเพื่อเขา้รับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.13) 

ชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)ปัจจยั
ยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับการ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.25) การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.21) ระบบแจง้เตือนเพื่อเขา้
รับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
 

ส่วนที่6: ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของแผนกทนัตก
รรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอายุ และรายได้ 

6.1 ความพงึพอใจของผู้รับบริการชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทัน
ตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอายุ 

 ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์/บริการทันตกรรม 
กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์/บริการทนัตกรรมระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

4.41) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจและการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการรักษาค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย4.59) ความหลากหลายของการ
ให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.55) และการให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ/์บริการทนัตกรรมระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.36) ความ
หลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรมและการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม
ค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.25) บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.16) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ/์บริการทนัตกรรมระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.35) คุณภาพ
ยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.26) บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม 
และการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
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กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์/บริการทนัตกรรมระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.25)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ (ค่าเฉล่ีย4.45) 
การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.30) และการดูแลหลงัการรักษา 
เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงัรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.28) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ/์บริการทนัตกรรมระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.25)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ี
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย4.45) ความหลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.40) ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ  และบริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.38) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาความพึงพอใจของผูรั้บบริการชาวไทย ต่อปัจจยัดา้น
ราคา จ าแนกตามอาย ุพบวา่ทุกกลุ่มอาย ุมีความพึงพอใจ ระดบัมาก 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อดา้นราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย4.00) อตัราค่าบริการแลปทนัตก
รรม (ค่าเฉล่ีย3.91) ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง และค่ายา และวสัดุทาง
ทนัตกรรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อดา้นราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.73) ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.64) และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อดา้นราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย3.78) อตัราค่าบริการแลปทนัตก
รรม(ค่าเฉล่ีย 3.61) และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.57) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อดา้นราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย3.84) ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์
การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง(ค่าเฉล่ีย 3.76) และความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.69) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อดา้นราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ (ค่าเฉล่ีย3.90) ความเหมาะสมของอตัราค่า
รักษาทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย3.83) อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การ
วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายกลุ่มอายุ 11-20 ปี มีความพึง
พอใจต่อปัจจยัสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายรวม ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.20) ส่วนกลุ่มอายสูุงกว่า 
มีความพึงพอใจรวมอยูใ่นระดบัมาก 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.20)ปัจจัยย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย4.41) ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.32) ความ
เหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการ
รักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.23) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิกเพื่อการบริการทนั
ตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.11) ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.09) 
และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ (ค่าเฉล่ีย 3.84) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)
ปัจจยัย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ และความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย3.99) การเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย 3.92) 
และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ (ค่าเฉล่ีย 3.90) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)
ปัจจยัย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ (ค่าเฉล่ีย4.25) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 
4.13) และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.96) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09)
ปัจจยัย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.35) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.30) 
ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชัดเจน และการเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกับบริษทั
ประกนั สวสัดิการต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.98) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดทุกกลุ่มอายุ มีความพึงพอใจต่อปัจจยั
การส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก 

กลุ่มอาย ุ11-20 ปีพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)ปัจจยัยอ่ย 
มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ไดแ้ก่ การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย4.23) การ
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แนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.05) การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่น
ทางเวปไซต ์ การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ และการแจง้และการแนะน าผา่น Call Center มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยั
ยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 
(ค่าเฉล่ีย4.02) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.84) และการแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.57) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยั
ยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 
(ค่าเฉล่ีย3.86) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.76) และการแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.68) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยั
ย่อย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.87) การ
แนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และการติดต่อทาง
จดหมายอิเลคโทรนิคส์ (ค่าเฉล่ีย 3.55) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยั
ยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 
(ค่าเฉล่ีย4.03) การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.65) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงานทุกกลุ่มอาย ุมีความพึงพอใจต่อปัจจยั
ดา้นบุคลากรและพนกังาน ทั้งส่วนทนัตแพทย ์และพยาบาล/เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม ระดบัมากท่ีสุด 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อดา้นบุคลากรและพนักงานส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนั
ตกรรม และให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกันและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน ค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย4.50) ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.45) และความรู้ 
ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.41)ส่วนพยาบาล/เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจ
ง่าย(ค่าเฉล่ีย4.64) บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.59) กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี และบุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
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กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อดา้นบุคลากรและพนักงานส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) ปปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.50) ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 
4.41) ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั และความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉยัโรคทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.39)ส่วนพยาบาล/เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรมระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.36) ปัจจัยย่อย 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่ส่ือสาร/แนะน าด้วยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย
(ค่าเฉล่ีย4.45) กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.43) และบริการดว้ยใจและความเสมอ
ภาค(ค่าเฉล่ีย 4.34) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อดา้นบุคลากรและพนักงานส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนั
ตกรรม และความรู้ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.38) 
ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.33) และความสามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.25)ส่วนพยาบาล/เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรมระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.33) ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรีและ
บริการดว้ยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.36) บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม 
และส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) และค านึงถึงความ
แตกต่างทางวฒันธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.28) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อดา้นบุคลากรและพนักงานส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนั
ตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.43) ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน (ค่าเฉล่ีย 
4.40) และความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.39)ส่วนพยาบาล/
เจา้หน้าท่ีทนัตกรรมระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.38) ปัจจยัย่อย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี (ค่าเฉล่ีย4.45) ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.40) และ
บริการดว้ยใจและความเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.39) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อดา้นบุคลากรและพนกังานส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนั
ตกรรม (ค่าเฉล่ีย4.55) ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัและความรู้ ความ
ช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.53)ในดา้นการรักษาโรคทาง
ทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน(ค่าเฉล่ีย 4.50)ส่วนพยาบาล/เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรมระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.49) ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย
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4.58) บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.50)ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย และ
บริการดว้ยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.48) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพผู ้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มอาย1ุ1-20 ปีพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอายอ่ืุนๆพึงพอใจระดบัมาก 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย4.68) ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.55) และ
สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.96)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.32) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.07) และสถานท่ี
ไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.09)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.44) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.19) และสถานท่ี
ไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.06) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.10)ปัจจยัยอ่ย มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
ทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย4.31) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.24) สถานท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.16)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย4.40) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.25) แสดงรายการ
ค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มอาย1ุ1-20 ปี
และ50ปีข้ึนไปพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอายอ่ืุนๆ พึงพอใจระดบัมาก 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.22) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม
(ค่าเฉล่ีย 4.41) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ ระบบนดัหมายล่วงหนา้ 
อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ และการไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงทีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
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(ค่าเฉล่ีย4.27) และการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษา(ค่าเฉล่ีย 
4.23) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02)
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้
รับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.16) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.14) 
และระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.09) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97)
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้
รับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.32) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.22) 
ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10)
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้
รับบริการ (ค่าเฉล่ีย4.42) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.36) 
การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย 4.19) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.21) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกใน
การเขา้รับบริการ (ค่าเฉล่ีย4.50) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 
4.35) และความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย 4.28) 
  

6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทัน
ตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกรายได้ 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการทันตกรรมผูต้อบแบบสอบถาม เกือบทุก
กลุ่มรายไดมี้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ฉล่ียรวมระดบัมากท่ีสุดยกเวน้ กลุ่มรายได้
ระหวา่ง 10,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า
10,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.47) การให้ค  าปรึกษา
และการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมและการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการรักษา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.37)ความหลากหลายของการให้บริการทนัตกรรมและบริการตรวจวินิจฉัยโรค
และการรักษาทางทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
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ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.35) ความ
หลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.23) และการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการ
รักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.22) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.40) การให้
ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.38) และการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วย
ในการรักษา(ค่าเฉล่ีย 4.35) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.55) ความ
หลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.48)บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทาง
ทนัตกรรมและการให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.41) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า
70,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.37) รองลงมา ความ
หลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.29) และการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการ
รักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.28) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคาผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดมี้ระดบัความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัดา้นราคาเฉล่ียรวมในระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า
10,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.90) ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น 
เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย3.82)อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม และค่ายา และ
วสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.73) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.62) อตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.58)ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมค่าตรวจอ่ืนๆ 
เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง และค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.88) ค่าตรวจ
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อ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย 3.67) และอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 3.65) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย3.97) ค่าตรวจ
อ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย 3.72) และอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 3.69) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า
70,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การ
วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง  และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.79), 
ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมและค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
(ค่าเฉล่ีย3.78) และอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.74) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้
มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีฯเฉล่ียรวมในระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า
10,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.24) ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.20) และความเหมาะสมของ
เวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.12) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนั
ตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.12) ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.01)
ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.94) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.17)ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.04) 
และการเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.34) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.24)
ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.93) 
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ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า
70,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.24) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.16) และ
ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 4.05) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดมี้
ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดเฉล่ียรวมในระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า
10,000บาท 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่การแนะน าจากทนัตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย4.08) การ
แนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย3.98)การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่น
ทางเวปไซต ์และการแจง้และการแนะน าผา่น Call Center มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย3.90) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.70) และการแนะน าแจง้
ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.00) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.96) และการแนะน าแจง้
ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.73) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย4.14) 
การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.97) และการ
ประชาสัมพนัธผ์า่นวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์(ค่าเฉล่ีย 3.55) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า
70,000บาท 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่การแนะน าจากทนัตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.76) การ
แนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จักท่ีเคยได้รับการรักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย3.68) และการแจง้และการ
แนะน าผา่น Call Center(ค่าเฉล่ีย 3.50) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้มี
ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน ส่วนทันตแพทย ์และส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ี ในระดบัมากท่ีสุด 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงานส่วนทันตแพทย์ 
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ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า
10,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.41) 
ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม และใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและ
รักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.35) และใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.47) ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.42) และให้บริการโดย
ค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนัตกรรมมีความรู้ 
ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม  และให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษา
สุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.46), ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการ
เป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.42)รักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน(ค่าเฉล่ีย 4.38) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม และ
ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.48),ใส่
ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั และในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็น
ปัญหาหลกัของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.45),ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรค
ทนัตกรรม  และความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า
70,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.47), 
ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรค
ทนัตกรรมและให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.39),รักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน และความสามารถแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.29) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน ส่วนพยาบาล-เจ้าหน้าที่ 
ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า

10,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย4.49) บุคลิกภาพ 
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และแต่งกายเหมาะสม และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.45) และ
กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.39) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.46) บริการ
ดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.38)บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม และส่ือสาร/แนะน าดว้ย
วาจาสุภาพเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.37) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรีและส่ือสาร/แนะน า
ดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.44) ค  านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.33)บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.59) บริการ
ดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.55) และส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 
4.52) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า
70,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย4.45)กระตือรือร้น ดูแล
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.42)และบุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.39) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกกลุ่มรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาทมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพเฉล่ียรวมในระดบัมากท่ีสุดส่วนกลุ่มรายไดอ่ื้นๆ พึงพอใจระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า
10,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม และระบบ
ถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.43) สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย 
เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.31) และแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.24) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.42) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.23)สถานท่ีไดรั้บการตกแต่ง
เรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.16) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม



 
185 

 

(ค่าเฉล่ีย4.42) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.25)สถานท่ีไดรั้บการตกแต่ง
เรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.02) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.48) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.31)สถานท่ีไดรั้บการตกแต่ง
เรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า
70,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.16) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย3.92) และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย 
เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.82) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดมี้
ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการเฉล่ียรวมในระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า
10,000บาท 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ระบบแจ้งเตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทันตกรรมตามระยะ
(ค่าเฉล่ีย4.33) ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.27) และ
ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001-30,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.35) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.21) และ
ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001-50,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ 
และระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย
4.35) ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย 4.29)การไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงที 
และระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
50,001-70,000 บาท3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.52) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.45)การ
ได้รับการบริการอย่างทันท่วงทีและความสะดวกของกระบวนการช าระเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) 
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ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า
70,000บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.32) ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.11)ระบบแจง้เตือนเพื่อรับ
การตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการ
รักษาและความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.08) 
 

6.3 ความพงึพอใจของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของแผนก
ทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามอายุ 
 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการทันตกรรมชาวต่างชาติเกือบทุกกลุ่มอายุมี
ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑร์ะดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ กลุ่มอาย ุ31-40 ปี มีความพึงพอใจระดบัมาก 

กลุ่มอาย ุ11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.38)ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความหลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.67) ความ
มีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจการบูรณาการรักษา หรือให้การรักษาแบบองคร์วมการดูแลหลงัการ
รักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงัรักษา และการบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วยในการรักษาคุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนั
ตกรรมและการควบคุมอาการขา้งเคียง ควบคุมความเส่ียงจากโรคและการรักษามีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

กลุ่มอาย ุ21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40)ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผลหลงัรักษา
(ค่าเฉล่ีย4.60) ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจความหลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม
บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการรักษา 
และการบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)คุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนั
ตกรรม และการควบคุมอาการขา้งเคียง ควบคุมความเส่ียงจากโรคและการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08)ปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การบูรณาการรักษา หรือให้การรักษาแบบองค์รวม(ค่าเฉล่ีย4.32) 
บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรมการให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ี
เหมาะสมและการบริการออกใบรับรองแพทย์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.24)มีช่ือเสียงเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย 4.20) 
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กลุ่มอาย ุ41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29)ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.63) การบูรณาการรักษา 
หรือให้การรักษาแบบองคร์วม(ค่าเฉล่ีย 4.47) และความหลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.42) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.34)ปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อันดับสูงสุด ได้แก่การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม
(ค่าเฉล่ีย4.58) ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย 4.45) และบริการตรวจวินิจฉยัโรคและการ
รักษาทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาชาวต่างชาติทุกกลุ่มอายุมีความพึงพอใจต่อดา้นราคา
ระดบัมาก 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ และความถูกตอ้งของการคิด
ค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.83 ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง
(ค่าเฉล่ีย3.67)ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม และอตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10)ปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 2 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรมอตัราค่าบริการแลปทนั
ตกรรมค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง และค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.20) ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)ปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย3.88) อตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรม และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั(ค่าเฉล่ีย3.76) และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.72) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13)ปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.21) อตัรา
ค่าบริการแลปทนัตกรรม และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.16)ค่า
ตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่างและค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.05) 

กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)ปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.24) ค่าตรวจ
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อ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20)อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม และค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.14) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายชาวต่างชาติทุกกลุ่มอายมีุความพึง
พอใจต่อดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายระดบัมาก 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.03)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ
การบริการป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจนความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อ
การบริการทนัตกรรม และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย4.17) การเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ
(ค่าเฉล่ีย3.83) และท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.13)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ
การบริการ และความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย4.40) ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.30)ไดรั้บความสะดวกในการ
ส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯ และการเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั 
สวสัดิการต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

กลุ่มอาย ุ31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.89)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ
การบริการ(ค่าเฉล่ีย4.44) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.04) และป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.92) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.01)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ
การบริการ(ค่าเฉล่ีย4.37) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.32)และป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.08)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับ
การบริการ(ค่าเฉล่ีย4.47) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.35) และป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.00) 
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ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดชาวต่างชาติ เกือบทุกกลุ่มอายมีุความพึง
พอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมากยกเวน้ กลุ่มอาย ุ31-40 ปี มีความพึงพอใจระดบัปาน
กลาง 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย3.83) การแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซตก์ารแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากร
อ่ืนๆ และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางกิจกรรมในชุมชนต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.67) 
และการแนะน าการบริการทนัตกรรมผา่นทางส่ือวีดีทศัน์(ค่าเฉล่ีย 3.50) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11)
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.40) การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ และการแนะน าจาก
ทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20)การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต์
และการแจง้และการแนะน าผา่น Call Center  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.31)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการ
รักษาบริการ(ค่าเฉล่ีย4.08) การแนะน าจากทนัตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.04) และการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์และการแนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซต์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.24) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.16) การติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์(ค่าเฉล่ีย 3.79) และการแนะน าจากทนัต
แพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.74) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65)
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.27) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.76) และการแนะน าแจง้
ขอ้มูลผา่นทางเวปไซต(์ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน ส่วนทันตแพทย์ชาวต่างชาติทุกกลุ่มอายุ
มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 

กลุ่มอาย ุ11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.44)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม
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และในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.67) 
ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.50)ใส่ใจ/รับฟังและ
ค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัและความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

กลุ่มอาย ุ21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.40) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็น
ส าคญัให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันและในดา้นการรักษาโรค
ทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่านมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.50) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.40) และความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

กลุ่มอาย ุ31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.27) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหา
หลกัของท่าน(ค่าเฉล่ีย4.44) ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม และใหบ้ริการ
โดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.40) และเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.24) 

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.49) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม
และในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่านมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.58) 
ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญัและให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและ
รักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.47)ความรู้ ความช านาญในการตรวจ
วินิจฉัยโรคทนัตกรรมและความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.42) 

กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.58) ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.49) 
และความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.47) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน ส่วนพยาบาล-เจ้าหน้าที่ทันตกรรม 
ชาวต่างชาติเกือบทุกกลุ่มอายุมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนัตก
รรม ระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ กลุ่มอาย ุ31-40 ปีพึงพอใจระดบัมาก 
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กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ี ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี
(ค่าเฉล่ีย4.67) บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50) และส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.17) 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ี ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย
(ค่าเฉล่ีย4.70) กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.60)บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม
บริการด้วยใจและความเสมอภาค และค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ี ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี
(ค่าเฉล่ีย4.20) บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.16) และค านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ี ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี และ
บริการด้วยใจและความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากัน  (ค่าเฉล่ีย4.42) ค  านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม(ค่าเฉล่ีย 4.37)บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสมและส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.32) 

กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ี ระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี
(ค่าเฉล่ีย4.51) บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.47) และบุคลิกภาพ และแต่งกาย
เหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.42) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพชาวต่างชาติกลุ่ม
อายุ 11-20 ปีมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ พึงพอในระดบัมาก 

กลุ่มอาย ุ11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.43)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม และระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.67) 
ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ให้ความรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม และส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการ
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บริการทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่
การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.17) 

กลุ่มอาย ุ21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.02)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.30) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ให้
ความรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) และแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

กลุ่มอาย ุ31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.91)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดับสูงสุด ได้แก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.32)  ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.20) และส่ือ
เอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.96) 

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ี
ให้บริการ(ค่าเฉล่ีย4.16) ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.84)ส่ือ
เอกสาร วีดีทศัน์ให้ความรู้ด้านการบริการทนัตกรรมและแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไว้
ชดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.45) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.33)และ 
สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.02) 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการชาวต่างชาติ 2 กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มอาย ุ
11-20 และ 21-30 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการระดบัมากท่ีสุด กลุ่มอายุ
อ่ืนๆ พึงพอใจระดบัมาก 

กลุ่มอายุ 11-20 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.32)ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการ
เขา้รับบริการ และระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.67) การ
ไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงที และความชดัเจนของแผนการรักษาและค่าใชจ่้ายโดยประมาณ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะการแจง้
ผูรั้บบริการทราบ กรณีก าหนดการรักษาล่าชา้เกินคาดการณ์การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการ
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ตดัสินใจและวางแผนการรักษาความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน และระยะเวลารอรับยาและ
ใบสัง่ยา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

กลุ่มอาย ุ21-30 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.24)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย
4.50) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะการไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที
และระยะเวลารอรับการตรวจรักษาเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.40) และระบบการบนัทึก
ประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.30) 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75)
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้
รับบริการ(ค่าเฉล่ีย4.12) ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของ
ผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.88) และการไดรั้บ
การบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01)
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย4.32) ระบบ
นดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.26) และระบบแจง้เตือนเพื่อ
รับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.21) 

กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไปพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.17)ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย4.32) 
ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.26) และระบบแจง้
เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.21) 

 
6.4 ความพงึพอใจของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนก

ทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ าแนกตามรายได้ 
ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท มีความพึง

พอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ มีความพึงพอใจระดบัมาก 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทันตกรรมผูต้อบแบบสอบถามต่างชาติเกือบทุกช่วงรายไดพ้ึง

พอใจระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามช่วงรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทพึงพอใจระดบัมาก 
ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 

10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความหลากหลายของการให้บริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.38) 
ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจการบูรณาการรักษา หรือให้การรักษาแบบองค์รวมการใช้
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เทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อช่วยในการรักษา และการดูแลหลงัการรักษา เช่น ฝึกปฏิบติั ใชง้าน ติดตามผล
หลงัรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.25) และคุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรม และการ
บริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.13) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.65) บริการ
ดา้นอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย.์ ตรวจช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย 4.53)ความหลากหลายของการใหบ้ริการทนั
ตกรรม และการบริการออกใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.47) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การให้ค  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม
(ค่าเฉล่ีย4.50) บริการตรวจวินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.44) และการควบคุม
อาการขา้งเคียง ควบคุมความเส่ียงจากโรคและการรักษา(ค่าเฉล่ีย 4.32) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ และการบูรณาการรักษา 
หรือให้การรักษาแบบองค์รวม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน  (ค่าเฉล่ีย4.47) การให้ค  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.40)ความหลากหลายของการใหบ้ริการทนัตกรรมบริการตรวจ
วินิจฉยัโรคและการรักษาทางทนัตกรรมคุณภาพยาและคุณภาพวสัดุทนัตกรรม และการบริการออก
ใบรับรองแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.33) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ(ค่าเฉล่ีย4.51) การใหค้  าปรึกษา
และการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.49) และการบูรณาการรักษา หรือใหก้ารรักษาแบบ
องคร์วม(ค่าเฉล่ีย 4.41) 

ด้านราคาผูต้อบแบบสอบถามต่างชาติเกือบทุกช่วงรายไดพ้ึงพอใจระดบัมาก ยกเวน้ผูต้อบ
แบบสอบถามช่วงรายได ้50,001-70,000 บาทพึงพอใจระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.88)ความถูกตอ้งของ
การคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.75)ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม และค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น 
เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.18) 
ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย 4.12)อตัราค่าบริการแลปทนัตก
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รรมค่ายา และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.15) 
อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรมค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอย่าง และค่ายา 
และวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.09) และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ
(ค่าเฉล่ีย 4.03) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย4.40) 
ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่น เอกซเรย ์การวิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง(ค่าเฉล่ีย 4.27)อตัราค่าบริการแลปทนัตก
รรม และความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ(ค่าเฉล่ีย4.15) อตัราค่าบริการ
แลปทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.10)และความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.05) 

ด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามต่างชาติทุกช่วงรายไดพ้ึงพอใจต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย4.25) ท าเล
ท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อ
การบริการทนัตกรรม และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหว่างคลินิกในเครือฯ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.13) และท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง(ค่าเฉล่ีย 3.75) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.65) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.47) 
และป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.38) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.12) 
และป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.06) 
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ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.53) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.33) 
และไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อการรักษาระหวา่งคลินิกในเครือฯ(ค่าเฉล่ีย 3.87) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.39) ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.32) และ 
การเขา้ร่วมเครือข่ายรักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั สวสัดิการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามต่างชาติทุกช่วงรายไดพ้ึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการการ
แนะน าแจง้ขอ้มูลผ่านทางเวปไซต ์และการแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  
(ค่าเฉล่ีย3.63) การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ และการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านทางกิจกรรมในชุมชนต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย3.50) และการแนะน าการบริการทนัตก
รรมผา่นทางส่ือวีดีทศัน์(ค่าเฉล่ีย 3.38) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.18) การประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์การแนะน าแจง้ขอ้มูล
ผ่านทางเวปไซต์ และการติดต่อทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย3.82)การ
แนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ และการแจง้และการแนะน าผา่น Call Center มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
(ค่าเฉล่ีย 3.76) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.44) การแนะน าจากทันตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย3.88) และการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์(ค่าเฉล่ีย 3.62) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษา
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.33) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย 4.00) และการติดต่อทาง
จดหมายอิเลคโทรนิคส์(ค่าเฉล่ีย 3.60) 
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ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.07) การแนะน าจากทนัตแพทย /์บุคลากรอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย3.85) และการติดต่อทางจดหมาย
อิเลคโทรนิคส์(ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ด้านบุคลากรและพนักงาน ส่วนทันตแพทย์ ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติเกือบทุกช่วง
รายไดมี้ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรและพนกังานส่วนทนัตแพทย ์ระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้
ช่วงรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทพึงพอใจระดบัมาก  

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม และในดา้น
การรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.38) ให้บริการ
โดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.25) และใส่ใจ/รับฟังและค านึง
ประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกั
ของท่าน(ค่าเฉล่ีย4.76) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรมความรู้ ความช านาญใน
การตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรมให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน 
และความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.65) และ
ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั(ค่าเฉล่ีย 4.59) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความรู้ ความช านาญในการตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.44) ใหบ้ริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.38) และ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.35) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.60) ใส่ใจ/รับฟังและค านึงประโยชน์ผูรั้บบริการเป็นส าคญั และความรู้ ความช านาญใน
การตรวจวินิจฉยัโรคทนัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.47)ให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนั
และรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันและความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าอ่ืนๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.40) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ในดา้นการรักษาโรคทางทนัตกรรมซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของท่าน
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(ค่าเฉล่ีย4.59) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.54)และใหบ้ริการโดย
ค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟัน(ค่าเฉล่ีย 4.49) 

ด้านบุคลากรและพนักงาน ส่วนพยาบาล-เจ้าหน้าที่ทันตกรรม  ผูต้อบแบบสอบถาม
ชาวต่างชาติเกือบทุกช่วงรายไดมี้ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากรและพนกังานส่วนทนัตแพทย ์
ระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้2 ช่วงรายได ้ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท และกลุ่มรายได ้30,001-
50,000 บาท พึงพอใจระดบัมาก  

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี และบุคลิกภาพ และแต่งกาย
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย4.25) บริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.13) และ
ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่บริการดว้ยใจและความเสมอภาคและค านึงถึงความ
แตกต่างทางวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.65) กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรีและ
บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.53) และส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจา
สุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.47) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย4.44) 
ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย(ค่าเฉล่ีย 4.24) และค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม
(ค่าเฉล่ีย 4.15) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี และบริการดว้ยใจ
และความเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย4.33) ค  านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม(ค่าเฉล่ีย 
4.27) และ บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม และส่ือสาร/แนะน าด้วยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่บุคลิกภาพ และแต่งกายเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย4.54) กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี(ค่าเฉล่ีย 4.49)  และบริการดว้ยใจและความเสมอภาค(ค่าเฉล่ีย 4.46) 

ด้านการสร้างและการน าเสนอทางภายภาพผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติ 2 ช่วงรายได้
แรก ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท และกลุ่มรายได ้10,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจ
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ต่อปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ ระดบัมากท่ีสุด ส่วนช่วงรายไดอ่ื้นๆ พึงพอใจ
ในระดบัมากในดา้นการแสดงค่ารักษาไวช้ดัเจน ส่ือเอกสารวีดีทศัน์ และการตกแต่งสถานท่ี  

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.38) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ และส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ให้ความรู้ดา้นการบริการทนั
ตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.25) และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ 
และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.13) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีให้บริการ(ค่าเฉล่ีย4.59) 
ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.53) และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่ง
เรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.35) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม
(ค่าเฉล่ีย4.32) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.24)ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้
ดา้นการบริการทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.91) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม 
และระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.13)สถานท่ีไดรั้บการตกแต่ง
เรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย3.87)ส่ือเอกสาร วีดีทศัน์ใหค้วามรู้ดา้นการบริการทนัตกรรม
และแสดงรายการค่ารักษาโดยประมาณไวช้ดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม(ค่าเฉล่ีย
4.29) ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ(ค่าเฉล่ีย 4.20) และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย 
เหมาะแก่การบริการ(ค่าเฉล่ีย 3.80) 

ด้านกระบวนการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติช่วงรายได ้10,001-30,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการระดบัมากท่ีสุด ส่วนช่วงรายไดอ่ื้นๆพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ
(ค่าเฉล่ีย4.50) การไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงทีความชดัเจนของแผนการรักษาและค่าใช้จ่าย
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โดยประมาณ และระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.25) 
และ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ และระยะเวลารอรับยาและใบสั่งยา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ความสะดวกของกระบวนการช าระเงิน(ค่าเฉล่ีย4.47) การ
ไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงทีความชดัเจนของแผนการรักษาและค่าใชจ่้ายโดยประมาณ และ
ระยะเวลารอรับยาและใบสั่งยา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.41)ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจ
รักษาทนัตกรรมตามระยะ และระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.35) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-50,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตาม
ระยะ(ค่าเฉล่ีย4.09) การไดรั้บการบริการอย่างทนัท่วงที และ ความสะดวกของกระบวนการช าระ
เงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.03)  และระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดก้ลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001-70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับ
บริการ(ค่าเฉล่ีย4.40) ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ(ค่าเฉล่ีย 4.27) และ 
การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการในการตดัสินใจและวางแผนการรักษา(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

ปัจจยัท่ีได้รับความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
70,000 บาท 3 อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่การไดรั้บการบริการอยา่งทนัท่วงที(ค่าเฉล่ีย4.34) ระบบนดัหมาย
ล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ(ค่าเฉล่ีย 4.32) และระยะเวลารอรับการตรวจ
รักษาเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 4.24) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนั
ตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามอภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Services Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 
(Product)ดา้นราคา (Price)ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย(Place)ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)ดา้นบุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employee)ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) สามารถ
อภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนัตกรรมล าดบัสูงสุด คือ ปัจจยั
ดา้นบุคลากรและพนักงานตามด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์/บริการทนัตกรรม ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมโภช แซ่ล้ี (2551) ศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อคลินิกทางเดินอาหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดสูงสุด ในดา้นบุคลากร ตาม
ดว้ย ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการแต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพนัทิพาซ่ือตรง(2549)ศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการสถานทนัตกรรม Bangkok Smileจังหวดั
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสถานทันตกรรมในด้านสถานท่ี
ประกอบการเป็นอนัดบัแรก 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์/บริการ (Product)ผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีระดับมากท่ีสุด และปัจจยัย่อยอนัดับสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ รองลงมา คือ การใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาเหมาะสม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสมโภช แซ่ล้ี (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อคลินิกทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการสูงสุด คือ การบริการตรวจโดยแพทยเ์ฉพาะทาง และบริการโทรศพัทใ์ห้ขอ้มูล
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพข์วญั สุขสันตศิ์ริกลุ(2552)ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลกองบิน 41 จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ/์บริการสูงสุด คือยาคุณภาพสูง 

ปัจจัยด้านราคา (Price)ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจอนัดบัสูงสุด 
คือ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการรองลงมาคือ ค่าตรวจอ่ืนๆ และ ความเหมาะสมของอตัราค่า
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รักษาทนัตกรรม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพนัทิพาซ่ือตรง(2549)ศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการสถานทนัตกรรม Bangkok Smileจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความพึงพอใจอนัดับแรกท่ีมีต่อสถานทนัตกรรมด้านการช าระเงิน คือ ความสุภาพของ
พนกังานเกบ็เงิน 
 ปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายบริการ(Place)ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่ายบริการ อนัดบัสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกแก่การเดินทาง
มารับบริการรองลงมาคือ ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อรับการบริการทนัตกรรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมโภช แซ่ล้ี (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อคลินิก
ทางเดินอาหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อดา้นสถานท่ี คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกแก่การเดินทางและความเหมาะสมของเวลาเปิด-ปิด
คลินิก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพนัทิพาซ่ือตรง(2549)ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสถานทนัตกรรม Bangkok Smileจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึง
พอใจอนัดบัแรกท่ีมีต่อสถานทนัตกรรมดา้นสถานท่ีประกอบการ คือ ความสะดวกสบายของท่ี
รับรองลูกคา้ 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจยั
ย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด อนัดบัสูงสุด คือ การแนะน าผ่านทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการ
รักษาบริการ รองลงมาคือ การแนะน าจากทันตแพทย์/บุคลากรอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสมโภช แซ่ล้ี (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อคลินิกทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดสูงสุด ท่ีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาและการให้ค  าแนะน าต่อญาติของผูม้ารับ
บริการ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพนัทิพาซ่ือตรง(2549)ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสถานทนัตกรรม Bangkok Smileจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึง
พอใจอันดับแรกท่ีมีต่อสถานทันตกรรมด้านขอ้มูลท่ีได้รับจากการบริการอันดับแรก คือ การ
จดัเตรียมเอกสารค าแนะน าบริการต่างๆ 
 ปัจจัยด้านบุคลากร (People)  หรือพนักงาน (Employee)ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรและ
พนกังานท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจอนัดบัสูงสุด ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนทนัตแพทย ์คือ การ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาทนัตกรรม ส่วนพยาบาล-เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม คือ การ
กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมโภช แซ่ล้ี (2551) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อคลินิกทางเดินอาหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นบุคลากรสูงสุด คือ การท่ีแพทยรั์บฟัง
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ปัญหาส าคญัของผูรั้บบริการ การอธิบายผลการตรวจร่างกายท่ีชดัเจนและแนะน าการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเองและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษัท เจ มอริต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด(2544) 
ท าการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสุขภาพ ใน Great Kansai Area 
ประเทศญ่ีปุ่น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อทนัตแพทยสู์งสุดหากทนัตแพทยใ์ห้ความเอาใจ
ใส่และใชเ้ทคนิคในการรักษาใหไ้ดรั้บความเจบ็ปวดนอ้ย 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation)ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ อันดับสูงสุด คือ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
รองลงมาคือ ระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรณู เพชรไม ้
(2551)ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมารับบริการดา้นคลินิกทนัตกรรม Dental Care จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัย่อยดา้นความสะดวกสบายพึงพอใจอนัดบัแรกคือสถานท่ีให้บริการ
สะอาดมีความสะดวกสบายและซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมโภช แซ่ล้ี (2551) ศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อคลินิกทางเดินอาหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พึง
พอใจสูงสุดในดา้นช่ือเสียงของแพทย ์

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process)ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ อนัดบัสูงสุด คือ ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวยความสะดวกแก่
การเขา้รับบริการ ตามดว้ย ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาตามระยะ และ การไดรั้บบริการ
อยา่งทนัท่วงทีซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพข์วญั สุขสันตศิ์ริกลุ(2552)ศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลกองบิน 41 จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ดา้นกระบวนการบริการท่ีพึงพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ระยะเวลารอรับยา การจดัตารางนดัหมายท่ีดี
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมโภช แซ่ล้ี (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยต่อ
คลินิกทางเดินอาหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อดา้นกระบวนการให้บริการ พึงพอใจสูงสุดในดา้นการให้ค  าแนะน าจากแพทยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี และการใหค้  าปรึกษาก่อน ระหวา่งการรักษาและหลงัการรักษา 
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ข้อค้นพบ  
 การศึกษาถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนั
ตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 
ส่วน 1 ข้อค้นพบด้านข้อมูลทัว่ไป 
ดา้นเช้ือชาติ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 360 รายประกอบดว้ยชาวไทยใน

สดัส่วนร้อยละ 68.06 คิดเป็น 245 รายชาวต่างชาติในสดัส่วนร้อยละ 31.94 คิดเป็น 115 ราย 
 ดา้นอายจุ  านวนผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 29 มีอายุ 31-40 ปีส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ร้อยละ 48 มีอายมุากกวา่ 50 ปี 

 ดา้นรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยกลุ่มใหญ่ท่ีสุดร้อยละ33 มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-
30,000บาท ส่วนผูต้อบแบบสอบถามชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ร้อยละ 36  มีรายไดม้ากกว่า 
70,000 บาท 
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ส่วน 2 ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมจ าแนกตามเช้ือชาติ 
ตาราง 5.1พฤติกรรมอนัดบัแรกสุดในดา้นต่างๆ จ าแนกระหวา่งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 

พฤติกรรมด้านต่างๆ ไทย ต่างชาต ิ
ก่อนมารับบริการเคยไดรั้บบริการทนัตก
รรมมาจาก 

คลินิกเอกชน 
(57%) 

คลินิกเอกชน 
(77%) 

จ านวนคร้ังในการเปล่ียนสถานบริการ 
ทนัตกรรม 

2-3 คร้ัง 
(48%) 

2-3คร้ัง 
(52%) 

สาเหตุท่ีท าใหเ้ปล่ียน ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 
(32%) 

ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 
(30%) 

ความรู้สึกก่อนยา้ยมารับบริการ สบาย/เฉยๆ 
(64%) 

สบาย/เฉยๆ 
(46%) 

เวลาสะดวกมารับบริการทนัตกรรม เวลาบ่าย 13.00-17.00 น. 
(29%) 

เวลาเชา้9.00-12.00 น. 
(37%) 

วนัท่ีสะดวกมารับบริการทนัตกรรม เสาร์-อาทิตย/์หยดุราชการ 
(33%) 

จนัทร์-ศุกร์ 
(48%) 

หนา้ท่ีรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเป็นของ ผูต้อบแบบสอบถาม/
สมาชิกในครอบครัว 

(64%) 

ผูต้อบแบบสอบถาม/
สมาชิกในครอบครัว 

(74%) 
ความถ่ีของการมารับบริการทนัตกรรม มากกวา่4 คร้ัง 

(50%) 
มากกวา่4 คร้ัง 

(35%) 
ปัจจยัใชเ้ลือกสถานบริการทนัตกรรม การดูสะอาดปลอดภยั 

(53%) 
ความมีช่ือเสียง 

(40%) 
ชนิดของการบริการทนัตกรรม ขดูหินปูน/ขดัฟัน 

(67%) 
ขดูหินปูน/ขดัฟัน 

(54%) 
ความรู้สึกหลงัการบริการคร้ังสุดทา้ย พอใจมาก 

(76%) 
พอใจมาก 
(83%) 

แหล่งช่องทางท่ีท าใหรู้้สึก/ทราบขอ้มูล ญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับ
บริการแนะน า 

(54%) 

ญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับ
บริการแนะน า 

(54%) 
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ก่อนมารับบริการทนัตกรรมท่ีโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผูต้อบแบบสอบถามเคยรับบริการ
มาจากคลินิกเอกชนเหมือนกนัทั้งในชาวไทยและต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 57 และ 77 ตามล าดบั 

จ านวนคร้ังในการเปล่ียนสถานท่ีบริการทันตกรรมก่อนมารักษาท่ีแผนกทันตกรรม
เชียงใหม่ราม จ านวนคร้ังอนัดบัสูงสุดเหมือนกนัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ เปล่ียนคลินิก
มาแลว้ 2-3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48 และ 52 ตามล าดบั 

สาเหตุท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเปล่ียนสถานบริการหรือคลินิกทนัตกรรมสาเหตุอนัดบั
สูงสุดของชาวไทยและชาวต่างชาติเหมือนกนั ไดแ้ก่ ใกลบ้า้นและท่ีท างานคิดเป็นร้อยละ 32 และ 
30 ตามล าดบั 

ความรู้สึกกับการทันตกรรมคร้ังสุดท้ายก่อนยา้ยมารับบริการฯเชียงใหม่ราม ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รู้สึกสบายหรือเฉยๆก่อนยา้ยมารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 
64และ 46 ตามล าดบั 

เวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามสะดวกมารับการบริการทนัตกรรมอนัดบัสูงสุดของชาวไทย
และชาวต่างชาติแตกต่างกนั ชาวไทยสะดวกในช่วงเวลาบ่าย 13:00-15:00คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วน
ชาวต่างชาติสะดวกในช่วงเวลาเชา้ 9:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 37  

วนัท่ีสะดวกท านดัเพื่อมารับบริการทนัตกรรมอนัดบัแรกของชาวไทยแตกต่างไปจากของ
ชาวต่างชาติ โดยชาวไทยสะดวกมาในวนัเสาร์-อาทิตย/์วนัหยุด คิดเป็นร้อยละ 33 ชาวต่างชาติ
สะดวกมาในวนัจนัทร์-ศุกร์คิดเป็นร้อยละ 37 

ผูท้  าหนา้ท่ีรับผดิชอบจ่ายค่ารักษาบริการทนัตกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหมือนกนั 
โดยอนัดบัแรกเป็นหนา้ท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม/สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64 และ 74
ตามล าดบั 

จ านวนคร้ังของการมารับบริการทนัตกรรมเชียงใหม่รามทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เหมือนกนั โดยมาใชบ้ริการมากกวา่ 4 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 50 และ 35 ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาในการเลือกสถานบริการ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
แตกต่างกนั ดงัน้ี ชาวไทยให้ความส าคญัท่ีสุดกบัการดูสะอาดปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ 53 ขณะท่ี
ชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัท่ีสุดในดา้นความมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 40 

ชนิดของการบริการทนัตกรรมท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บสูงสุด ของชาวไทยและต่างชาติ 
เหมือนกนั ไดแ้ก่ การขดูหินปูน คิดเป็นร้อยละ 67 และ 54 ตามล าดบั 

ความรู้สึกของการบริการคร้ังสุดทา้ยท่ีไดรั้บจากการบริการ ชาวไทยและชาวต่างชาติพึง
พอใจเหมือนกนัท่ีระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 76 และ 83ตามล าดบั 



 
207 

 

แหล่งช่องทางการส่งเสริมทางการตลาดท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามไดรู้้จกั/ทราบขอ้มูล
แผนกทนัตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่รามอนัดบัสูงสุด ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหมือนกนั 
ไดแ้ก่แหล่งขอ้มูลจากญาติ/เพื่อน/ผูเ้คยรับบริการทนัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 54 และ 54 ตามล าดบั 
 
 ส่วน 3 ข้อค้นพบด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ

สูงสุด ในแต่ละปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ แผนกทนัต 
กรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท่ีระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ/์
บริการ ปัจจัยท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ
กระบวนการใหบ้ริการ สถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก
ท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุดคือ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
 ปัจจัยด้านราคา (Price)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามพึงพอใจสูงสุดคือ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 
 ปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายบริการ(Place)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุดคือ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการ 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบั
มาก ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุดคือการแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บ
การรักษาบริการ 
 ปัจจัยด้านบุคลากร (People)  หรือพนักงาน (Employee)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุด ดา้นทนัตแพทย ์คือการเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนัตกรรมปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุด ดา้น
ทนัตแพทยคื์อการกระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึง
พอใจสูงสุดคอื ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบั
มาก ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุดคือระบบนดัหมายล่วงหนา้ 
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 ส่วน 4 ข้อค้นพบด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ
สูงสุดจ าแนกตามเช้ือชาติ 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีไดรั้บความพึง
พอใจจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซ่ึงเหมือนกนั ในอนัดบัสูงสุด ท่ีความพึง
พอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลกรและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.38, 4.37) และปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการทนัตกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.22, 4.28) 
 ส่วนปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจในชาวไทยและต่างชาติ แตกต่างกนัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69, 4.05)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.12, 4.02) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ตามละดบั (ค่าเฉล่ีย 4.08, 4.06) 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product)ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีทั้ งชาวไทยและ
ต่างชาติพึงพอใจ 2 อนัดบัสูงสุดนั้น เหมือนกนั คือ ช่ือเสียงท่ีน่าไวใ้จ และการใหค้  าปรึกษาและวาง
แผนการรักษาเหมาะสม 

ปัจจัยด้านราคา (Price)ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีชาวไทยและต่างชาติพึงพอใจอนัดบัสูงสุด
นั้น ต่างกนั ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาอนัดบัสูงสุดท่ีชาวไทยพึงพอใจ คือ ความถูกตอ้งของค่าบริการ ส่วน
ปัจจยัยอ่ยท่ีต่างชาติพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษาทนัตกรรม 

ปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายบริการ(Place)ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีและการจดั
จ าหน่าย ท่ีทั้ งชาวไทยและต่างชาติพึงพอใจ 2 อนัดับสูงสุดนั้น เหมือนกัน คือ ท าเลท่ีตั้งสถาน
บริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการ และ ความเหมาะสมของเวลาท าคลินิก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ย
ดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาด 3 อนัดบัสูงสุดเหมือนกนั ไดแ้ก่การแนะน าผา่นเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคย
ไดรั้บการรักษาบริการ การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคคลกรดา้นอ่ืนๆ การแนะน าแจง้ขอ้มูลผา่นทาง
เวปไซต ์

ปัจจัยด้านบุคลากร (People)  หรือพนักงาน (Employee)ชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจ
ต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรและพนักงาน ส่วนทนัตแพทย ์อนัดบัสูงสุดเหมือนกนั คือ เป็นผูเ้ชียว
ชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนัตกรรม ส่วนพยาบาล-เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม คือ กระตือรือร้น ดูแล
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)ชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3 
อนัดับสูงสุดเหมือนกัน ได้แก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม ระบบถ่ายเท
อากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ สถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อยเหมาะแก่การใหบ้ริการ 
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ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process)ชาวไทยและต่างชาติ พึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ย
ด้านกระบวนการให้บริการ อนัดับสูงสุดเหมือนกัน คือ ระบบนัดหมายล่วงหน้า อ านวยความ
สะดวกในการเขา้รับการบริการ 

 
ส่วน 5 ข้อค้นพบด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ
สูงสุดจ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกลุ่มอายุท่ีพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในส่วนประสมทาง

การตลาดบริการระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 11-20 ปี (พึงพอใจมากท่ีสุด 5), รองลงมาไดแ้ก่ 
กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไป (พึงพอใจมากท่ีสุด 3) กลุ่มอาย ุ41-50 ปี (พึงพอใจมากท่ีสุด 2) อนัดบัสุดทา้ย 
กลุ่มอายุ 21-30 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี (พึงพอใจมากท่ีสุดเพียงปัจจยัเดียว คือ ดา้นบุคลากรและ
พนกังาน) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product)ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในทุกกลุ่มอายุ ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ, การให้ค  าปรึกษาและการวาง
แผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

กลุ่มอาย ุ11-20 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด
คือความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

กลุ่มอาย ุ21-30 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

กลุ่มอาย ุ31-40 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไปผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจ
สูงสุด คือการใหค้  าปรึกษาและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

ปัจจัยด้านราคา (Price)ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ี
ไดรั้บความพึงพอใจอนัดบัสูงสุดในทุกกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

ปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายบริการ(Place)ปัจจยัย่อยด้านสถานท่ีและการจดั
จ าหน่าย ท่ีไดรั้บความพึงพอใจและเป็นหน่ึงใน 3 อนัดบัสูงสุด ในทุกกลุ่มอาย ุคือ ท าเลท่ีตั้งสถาน
บริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการ
ทนัตกรรม 
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กลุ่มอาย ุ11-20 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือป้ายบอกทิศทางและต าแหน่งคลินิกท่ีชดัเจน 

กลุ่มอาย ุ21-30 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อการบริการทนัตกรรม 

กลุ่มอาย ุ31-40 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง + ความเหมาะสมของเวลาท าการ 

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ 

กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไปผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจ
สูงสุด คือท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีได้
ความพึงพอใจ เป็น 2 ใน 3 อนัดบัสูงสุด ในทุกกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ี
เคยไดรั้บการรักษาบริการ, การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ  

กลุ่มอาย ุ11-20 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือการแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ 

กลุ่มอาย ุ21-30 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
แนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือคือ 
การแนะน าจากทนัตแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ 

กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไปผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
แนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีไดค้วามพึงพอใจปานกลาง อยูใ่นกลุ่มอาย ุ 21-40 ปี 
ไดแ้ก่ การติดต่อผา่นจดหมายอิเลคโทรนิคส์ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นชุมชน การแจง้และแนะน า
ผา่น call center, และการแนะน าการบริการทนัตกรรมผา่นทางส่ือวีดีทศัน์ 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People)  หรือพนักงาน (Employee)ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรและ
พนกังานท่ีไดรั้บความพึงพอใจอนัดบัสูงสุด 

ส่วนทนัตแพทย ์ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดจากผูรั้บบริการทุกกลุ่มอาย ุ
ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในสาขาวิชาทนัตกรรม 
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ส่วนพยาบาล/เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
กลุ่มอายุ 11-20 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ

การส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย 
กลุ่มอายุ 21-30 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ

การส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย 
กลุ่มอายุ 31-40 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ

การกระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรีและ บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 
กลุ่มอายุ 41-50 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ

การกระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี 
กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไปผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ

การกระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation)ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มอายท่ีุมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ กลุ่มอาย ุ11-20 ปี 
ส่วนกลุ่มมีความพึงพอใจระดบัมาก คือ กลุ่มอายอ่ืุนๆ ท่ีมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป  

กลุ่มอาย ุ11-20 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือระบบถ่ายเทอากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไปผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ 
ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีอยูใ่น 3 อนัดบัสูงสุดของทุก
กลุ่มอายุผูรั้บบริการ ได้แก่ ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรมระบบถ่ายเท
อากาศและพื้นท่ีใหบ้ริการ และสถานท่ีไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อย เหมาะแก่การบริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process)ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มอายท่ีุมีความพึงพอใจ
ระดบัมากท่ีสุด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ 11-20 ปีและมากกว่า 50 ปีข้ึนไป ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ มีความพึง
พอใจระดบัมาก 
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กลุ่มอาย ุ11-20 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด 
คือ ระบบการบนัทึกประวติัการรักษาท่ีเหมาะสม 

กลุ่มอายุ 21-30 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

กลุ่มอายุ 31-40 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

กลุ่มอายุ 41-50 ปีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ
ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

กลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไปผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัย่อยท่ีพึงพอใจ
สูงสุด คือระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีอยู่ใน 3 อนัดับสูงสุดของทุกกลุ่มอายุผูบ้ริการ 
ไดแ้ก่ ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบริการ และระบบแจง้เตือนเพื่อรับ
การตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ 
 
 ส่วน 6 ข้อค้นพบด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ

สูงสุดจ าแนกตามรายได้ 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการการเปรียบเทียบระหว่างผูต้อบแบบสอบถามชาวไทย

และต่างชาติ ในความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยและ
ต่างชาติมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจใกล้เคียงกัน ท่ีระดับมาก ยกเว้น กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ชาวต่างชาติท่ีรายได ้10,001-30,000 บาทเพียงกลุ่มเดียว ใหมี้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์/บริการ (Product) 
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาทมีความพึงพอใจรวม ระดบัมากท่ีสุด ปัจจยั

ยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาทมีความพึงพอใจรวม ระดับมาก 

ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001-50,000 บาท มีความพึงพอใจรวม ระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 50,001-70,000 บาท มีความพึงพอใจรวม ระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
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กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท มีความพึงพอใจรวม ระดบัมากท่ีสุด ปัจจยั
ยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

ปัจจัยด้านราคา (Price)ทุกกลุ่มรายไดมี้ความพึงพอใจรวม ระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงสุด คือความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาทมีความพึงพอใจรวม ระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ี
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาทมีความพึงพอใจรวม ระดับมาก 
ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท มีความพึงพอใจรวม ระดับมาก 
ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-70,000 บาท มีความพึงพอใจรวม ระดับมาก 
ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท มีความพึงพอใจรวม ระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ี
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

ปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายบริการ(Place)ทุกกลุ่มรายไดมี้ความพึงพอใจรวม 
ระดบัมาก 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาทปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ
ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาทปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือความเหมาะสมของเวลาท าการคลินิก เพื่อรับการบริการทนัตกรรม 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-70,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดมี้ความ
พึงพอใจรวมระดบัมาก 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาทปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ
การแนะน าจากทนัแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ 
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 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาทปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือการแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือ การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-70,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือ การแนะน าจากทนัแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ 
การแนะน าจากทนัแพทย/์บุคลากรอ่ืนๆ 
 ปัจจัยด้านบุคลากร (People)  หรือพนักงาน (Employee)ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่ม
รายไดมี้ความพึงพอใจรวมระดบัมากท่ีสุด 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
ส่วนทนัตแพทย ์คือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนัตกรรม, ส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนั
ตกรรม คือ ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาทปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนทันตแพทย์ คือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาทันตกรรม ส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม คือกระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนทนัตแพทย ์คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนัตกรรม ความรู้ความช านาญ
ในการตรวจวินิจฉัยโรคทนัตกรรม และให้บริการโดยค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่อง
ปาก/ฟัน, ส่วนพยาบาล-เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม คือ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี และ คือ
ส่ือสาร/แนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-70,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนทันตแพทย์ คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาทันตกรรม ส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม คือ กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรี 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
ส่วนทนัตแพทย ์คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาวิชาทนัตกรรม ส่วนพยาบาล-เจา้หนา้ท่ีทนั
ตกรรม คือ บริการดว้ยใจและความเสมอภาค 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด
กลุ่มเดียว ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดอ่ื้นๆ พึงพอใจระดบัมาก 
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 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาทปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ
ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม และระบบถ่ายเทอากาศพื้นท่ีใหบ้ริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาทปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-70,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ
ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process))ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดมี้ความพึง
พอใจรวมระดบัมาก 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาทปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ
ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาทปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับการบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ระบบแจง้เตือนเพื่อรับการตรวจรักษาทนัตกรรมตามระยะ และระบบนดัหมายล่วงหนา้
อ านวยความสะดวกในการเขา้รับการบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-70,000 บาท ปัจจยัย่อยท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับการบริการ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ระบบนดัหมายล่วงหนา้อ านวยความสะดวกในการเขา้รับการบริการ 
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ตาราง 5.2ปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 

อนัดับ ปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

ระดับการ
แปลผล 

1 การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ในสาขาวิชาทนัตกรรม 

ดา้นบุคคลกรพนกังาน
ส่วนทนัตแพทย ์

4.47 มากท่ีสุด 

2 การกระตือรือร้น ดูแลดว้ย
อธัยาศยัไมตรี 

ดา้นบุคคลกรพนกังาน
ส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 

4.45 มากท่ีสุด 

3 ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ
ทนัตกรรม 

4.41 มากท่ีสุด 

4 ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.37 มากท่ีสุด 

5 ระบบนดัหมายล่วงหนา้ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.31 มากท่ีสุด 

6 ท าเลท่ีตั้งสถานบริการ ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่าย 

4.25 มากท่ีสุด 

7 การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คน
รู้จกัท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.00 มาก 

8 ความถูกตอ้งของการคิด
ค่าบริการ 

ดา้นราคา 3.90 มาก 
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ตาราง 5.3ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ จ าแนกตามเช้ือชาติ ดงัน้ี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

ไทย ต่างชาต ิ

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ
ทางทนัตกรรม 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
(4.40: มากท่ีสุด) 

ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
(4.43: มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา  
ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ 

(3.82 : มาก) 
ความเหมาะสมของอตัราค่ารักษา

ทนัตกรรม(4.11 : มาก) 

ดา้นสถานท่ีและการจดั
จ าหน่ายบริการ 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อ
การเดินทางมารับการบริการ 

(4.17 : มาก) 

ท าเลท่ีตั้งสถานบริการสะดวกต่อ
การเดินทางมารับการบริการ 

(4.43: มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

(3.91 : มาก) 

การแนะน าผา่นทางเพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บการรักษาบริการ 

(4.20 : มาก) 
ดา้นบุคลากรและ
พนกังาน ส่วนทนัต
แพทย ์

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม 

(4.45: มากท่ีสุด) 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาทนัตกรรม 

(4.50: มากท่ีสุด) 
ดา้นบุคลากรและ
พนกังาน ส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ี 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี 

(4.45: มากท่ีสุด) 

กระตือรือร้น ดูแลดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี 

(4.44: มากท่ีสุด) 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอทางกายภาพ 

ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

(4.39: มากท่ีสุด) 

ความสะอาดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางทนัตกรรม 

(4.32: มากท่ีสุด) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวย
ความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

(4.34: มากท่ีสุด) 

ระบบนดัหมายล่วงหนา้ อ านวย
ความสะดวกในการเขา้รับบริการ 

(4.25: มากท่ีสุด) 
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ตาราง 5.4ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ จ าแนกตามอาย ุดงัน้ี 
 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 21-30 ปี 31-40ปี 41-50 ปี 50ปีขึน้ไป 

ดา้นผลิตภณัฑ ์/ 
บริการทางทนัตก
รรมโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 

 
 

(4.59: มาก
ท่ีสุด) 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 

 
 

(4.36: มาก
ท่ีสุด) 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 

 
 

(4.35: มาก
ท่ีสุด) 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 

 
 

(4.45: มาก
ท่ีสุด) 

การให้
ค  าปรึกษาและ

การวาง
แผนการรักษา
ท่ีเหมาะสม 
(4.45: มาก
ท่ีสุด) 

ดา้นราคา  

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(4.00: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.73: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.78: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.84: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.90: มาก) 

ดา้นสถานท่ีและ
การจดัจ าหน่าย
บริการ 

ป้ายบอก
ทิศทางและ
ต าแหน่ง
คลินิกท่ี
ชดัเจน 

 
(4.41: มาก
ท่ีสุด) 

ความ
เหมาะสมของ
เวลาท าการ
คลินิก เพื่อ

การบริการทนั
ตกรรม 

(4.11: มาก) 

ท าเลท่ีตั้ง
สะดวกต่อ

การเดินทาง + 
ความ

เหมาะสมของ
เวลาท าการ 
(3.99: มาก) 

ท าเลท่ีตั้ง
สถานบริการ
สะดวกต่อ
การเดินทาง
มารับการ
บริการ 

(4.25: มาก
ท่ีสุด) 

ท าเลท่ีตั้ง
สถานบริการ
สะดวกต่อ
การเดินทาง
มารับการ
บริการ 

(4.35: มาก
ท่ีสุด) 
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ตาราง 5.4(ต่อ) 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 21-30 ปี 31-40ปี 41-50 ปี 50ปีขึน้ไป 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การแนะน า
จากทนัต
แพทย/์

บุคลากรอ่ืนๆ 
 

(4.23: มาก
ท่ีสุด) 

การแนะน า
ผา่นทาง

เพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บ
การรักษา
บริการ 

(4.02: มาก) 

การแนะน า
ผา่นทาง

เพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บ
การรักษา
บริการ 

(3.86: มาก) 

การแนะน า
จากทนัต
แพทย/์

บุคลากรอ่ืนๆ 
 

(3.87: มาก) 

การแนะน า
ผา่นทาง

เพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บ
การรักษา
บริการ 

(4.03: มาก) 

ดา้นบุคลากรและ
พนกังาน ส่วน
ทนัตแพทย ์

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม 

 
 
 
 

(4.50: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม 

 
 
 
 

(4.50: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม +
ความรู้ ความ
ช านาญในการ

ตรวจ
วินิจฉยัโรค 
(4.38: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม 

 
 
 
 

(4.43: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม 

 
 
 
 

(4.55: มาก
ท่ีสุด) 
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ตาราง 5.4(ต่อ) 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 
11-20ปี 21-30 ปี 31-40ปี 41-50 ปี 50ปีขึน้ไป 

ดา้นบุคลากร
และพนกังาน 
ส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ี 

ส่ือสาร/
แนะน าดว้ย
วาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 

 
 

(4.64: มาก
ท่ีสุด) 

ส่ือสาร/
แนะน าดว้ย
วาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 

 
 

(4.45: มาก
ท่ีสุด) 

กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ย
อธัยาศยั
ไมตรี+ 

บริการดว้ยใจ
และความ
เสมอภาค 
(4.36: มาก
ท่ีสุด) 

กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ย

อธัยาศยัไมตรี 
 
 
 

(4.45: มาก
ท่ีสุด) 

กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ย

อธัยาศยัไมตรี 
 
 
 

(4.58: มาก
ท่ีสุด) 

ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ทางกายภาพ 

ระบบถ่ายเท
อากาศและ

พื้นท่ี
ใหบ้ริการ 

 
(4.68: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
(4.36: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
(4.44: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
(4.31: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
(4.40: มาก
ท่ีสุด) 

ดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ระบบการ
บนัทึกประวติั
การรักษาท่ี
เหมาะสม 

 
 

(4.41:มาก
ท่ีสุด) 

ระบบนดั
หมาย

ล่วงหนา้ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 
(4.16: มาก
ท่ีสุด) 

ระบบนดั
หมาย

ล่วงหนา้ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 
(4.32: มาก
ท่ีสุด) 

ระบบนดั
หมาย

ล่วงหนา้ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 
(4.42: มาก
ท่ีสุด) 

ระบบนดั
หมาย

ล่วงหนา้ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 
(4.50: มาก
ท่ีสุด) 
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ตาราง 5.5ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ จ าแนกตามรายได ้(บาท) ดงัน้ี 
 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 
นอ้ยกวา่
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

มากกวา่
70,000 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์/ 
บริการทาง
ทนัตกรรม 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 
(4.47: มาก
ท่ีสุด) 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 
(4.35: มาก
ท่ีสุด) 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 
(4.40: มาก
ท่ีสุด) 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 
(4.55: มาก
ท่ีสุด) 

ความมี
ช่ือเสียงเป็นท่ี
น่าไวว้างใจ 
(4.37: มาก
ท่ีสุด) 

ดา้นราคา  

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.90: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.62: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.88: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.97: มาก) 

ความถูกตอ้ง
ของการคิด
ค่าบริการ 
(3.79: มาก) 

ดา้นสถานท่ี
และการจดั
จ าหน่าย
บริการ 

ท าเลท่ีตั้ง
สถานบริการ
สะดวกต่อ
การเดินทาง
มารับการ
บริการ 

(4.24: มาก
ท่ีสุด) 

ความ
เหมาะสมของ
เวลาท าการ
คลินิก เพื่อ

การบริการทนั
ตกรรม 

(4.12: มาก) 

ท าเลท่ีตั้ง
สถานบริการ
สะดวกต่อ
การเดินทาง
มารับการ
บริการ 

(4.17: มาก) 

ท าเลท่ีตั้ง
สถานบริการ
สะดวกต่อ
การเดินทาง
มารับการ
บริการ 

(4.34: มาก
ท่ีสุด) 

ท าเลท่ีตั้ง
สถานบริการ
สะดวกต่อ
การเดินทาง
มารับการ
บริการ 

(4.24: มาก
ท่ีสุด) 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

การแนะน า
จากทนัต
แพทย/์

บุคลากรอ่ืนๆ 
 

(4.08: มาก) 

การแนะน า
ผา่นทาง

เพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บ
การรักษา
บริการ 

(4.08: มาก) 

การแนะน า
ผา่นทาง

เพื่อน/คนรู้จกั
ท่ีเคยไดรั้บ
การรักษา
บริการ 

(4.08: มาก) 

การแนะน า
จากทนัต
แพทย/์

บุคลากรอ่ืนๆ 
 

(4.14: มาก) 

การแนะน า
จากทนัต
แพทย/์

บุคลากรอ่ืนๆ 
 

(3.76: มาก) 
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ตาราง 5.5 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 
นอ้ยกวา่
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

มากกวา่
70,000 

ดา้นบุคลากร
และพนกังาน 
ส่วนทนัต
แพทย ์

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.41: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.47: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม+
ความรู้ ความ
ช านาญในการ

ตรวจ
วินิจฉยัโรค+
ใหบ้ริการโดย
ค านึงถึงการ
ป้องกนัและ
รักษาสุขภาพ
ช่องปาก/ฟัน 
(4.46: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม+
ใหบ้ริการโดย
ค านึงถึงการ
ป้องกนัและ
รักษาสุขภาพ
ช่องปาก/ฟัน 

 
 
 
 

(4.48: มาก
ท่ีสุด) 

ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 
ในสาขาวิชา
ทนัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.47: มาก
ท่ีสุด) 

ดา้นบุคลากร
และพนกังาน 
ส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ี 

ส่ือสาร/
แนะน าดว้ย
วาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 

 
 
 
 

(4.49: มาก
ท่ีสุด) 

กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ย

อธัยาศยัไมตรี 
 
 
 
 
 

(4.46: มาก
ท่ีสุด) 

กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ย
อธัยาศยั
ไมตรี+
ส่ือสาร/

แนะน าดว้ย
วาจาสุภาพ
เขา้ใจง่าย 
(4.44: มาก
ท่ีสุด) 

กระตือรือร้น 
ดูแลดว้ย

อธัยาศยัไมตรี 
 
 
 
 
 

(4.59: มาก
ท่ีสุด) 

บริการดว้ยใจ
และความ
เสมอภาค 

 
 
 
 
 

(4.45: มาก
ท่ีสุด) 
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ตาราง 5.5 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 
นอ้ยกวา่
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

มากกวา่
70,000 

ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ทางกายภาพ 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก
รรม+ ระบบ
ถ่ายเทอากาศ
และพื้นท่ี
ใหบ้ริการ 
(4.43: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
 
 
 

(4.42: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
 
 
 

(4.42: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
 
 
 

(4.48: มาก
ท่ีสุด) 

ความสะอาด
ของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ทางทนัตก

รรม 
 
 
 

(4.16: มาก) 

ดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ระบบแจง้
เตือนเพื่อรับ
การตรวจ
รักษาทนัตก
รรมตามระยะ 

 
 
 
 
 

(4.33: มาก
ท่ีสุด) 

ระบบนดั
หมาย

ล่วงหนา้ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 

 
 
 
 
 

(4.35: มาก
ท่ีสุด) 

ระบบแจง้
เตือนเพื่อรับ
การตรวจ
รักษาทนัตก
รรมตาม

ระยะ+ระบบ
นดัหมาย
ล่วงหนา้ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 
(4.35: มาก
ท่ีสุด) 

ระบบนดั
หมาย

ล่วงหนา้ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 

 
 
 
 
 

(4.52: มาก
ท่ีสุด) 

ระบบนดั
หมาย

ล่วงหนา้ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
เขา้รับบริการ 

 
 
 
 
 

(4.32: มาก
ท่ีสุด) 
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ตาราง 5.6ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยสุดในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ เรียงตามล าดบันอ้ยไปมากดงัน้ี 

อนัดับ ปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

ระดับการ
แปลผล 

1 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
กิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.39 ปานกลาง 

2 ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่าย 

3.48 มาก 

3 ค่ายาและวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ 

ดา้นราคา 3.75 มาก 

4 แสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.86 มาก 

5 ระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.92 มาก 

6 การควบคุมอาการขา้งเคียง 
ควบคุมความเส่ียงจากโรคและ
การรักษา 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ
ทนัตกรรม 

4.13 มาก 

7 ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

ดา้นบุคคลกรพนกังาน
ส่วนพยาบาล-
เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม 

4.30 มากท่ีสุด 

8 ความสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดา้นบุคคลกรพนกังาน
ส่วนทนัตแพทย ์

4.30 มากท่ีสุด 

 
  



 
225 

 

ตาราง 5.7ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 20 อนัดบัสุดทา้ย ดงัน้ี 
 

อนัดับ ปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

ระดับการ
แปลผล 

1 การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
กิจกรรมในชุมชนต่างๆ 

ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.39 ปานกลาง 

2 การแนะน าการบริการทนัตก
รรมผา่นทางส่ือวีดีทศัน ์

ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.43 มาก 

3 การติดต่อทางจดหมายอิเลค
โทรนิคส์ 

ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.47 มาก 

4 ท่ีจอดรถเหมาะสมพอเพียง ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ 

3.48 มาก 

5 การแจง้และการแนะน าผา่น 
Call Center 

ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.48 มาก 

6 การประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทยส่ืุอ
ส่ิงพิมพ ์ป้าย โปรชวัร์ 

ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.57 มาก 

7 การแนะน าแจง้ขอ้มูล ผา่นทาง
เวปไซต ์

ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.61 มาก 

8 ค่ายาและวสัดุทางทนัตกรรม
อ่ืนๆ 

ดา้นราคา 3.75 มาก 

9 ความเหมาะสมของอตัราค่า
รักษาทนัตกรรม 

ดา้นราคา 3.79 มาก 

10 อตัราค่าบริการแลปทนัตกรรม ดา้นราคา 3.79 มาก 
11 ค่าตรวจอ่ืนๆ เช่นเอกซเรย ์การ

วิเคราะห์ช้ินเน้ือตวัอยา่ง 
ดา้นราคา 3.8 มาก 

12 แสดงรายการค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.86 มาก 
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ตาราง 5.7(ต่อ) 
 

อนัดับ ปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่
ความพงึ
พอใจ 

ระดับการ
แปลผล 

13 การแนะน าจากทนัตแพทย/์
บุคลากรดา้นอ่ืนๆ 

ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.88 มาก 

14 ความถูกตอ้งของการคิด
ค่าบริการ 

ดา้นราคา 3.9 มาก 

15 การเขา้ร่วมเครือข่าย
รักษาพยาบาลกบับริษทัประกนั
สวสัดิการต่างๆ 

ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ 

3.9 มาก 

16 ระยะเวลารอรับยาและใบสัง่ยา ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.92 มาก 

17 ป้ายบอกทิศทางและต าแหน่ง
คลินิกท่ีชดัเจน 

ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ 

3.93 มาก 

18 ไดรั้บความสะดวกในการส่งต่อ
การรักษาระหวา่งคลินิกในเครือ 

ดา้นสถานท่ีและการ
จดัจ าหน่ายบริการ 

3.93 มาก 

19 ส่ือเอกสารวีดีทศัน์ใหค้วามรู้
ดา้นการบริการทนัตกรรม 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.93 มาก 

20 การแจง้ผูรั้บบริการทราบกรณี
ก าหนดการรักษาล่าชา้เกิน
คาดการณ์ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.95 มาก 
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ตาราง 5.8ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบ 10 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

อนัดับ ปัญหา ส่วนประสมการตลาด จ านวนคน ร้อยละ 
1 สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ ดา้นสถานท่ีและการ

จดัจ าหน่าย 
170 47.2 

2 การไม่ไดรั้บข่าวสารทนัตกรรม 
หรือการประชาสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

72 20.0 

3 การรอเพื่อรับการบริการทนัตก
รรมตามเวลานดั นานเกินควร 
(เกิน 15 นาที) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

56 15.6 

4 การไม่ไดรั้บการประเมิน
ค่าใชจ่้ายโดยประมาณก่อนรับ
บริการทนัตกรรม 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

35 9.7 

5 การท่ีไม่สามารถท านดัได ้หรือ
รอคิวนดัยาวนานเกิน 2 สปัดาห์ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

33 9.2 

6 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการรักษาไม่
ทนัสมยั 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ
ทนัตกรรม 

27 7.5 

7 การไม่ไดรั้บบริการในประเภท
ของการบริการทนัตกรรมตามท่ี
ตอ้งการ 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ
ทนัตกรรม 

20 5.6 

8 ระยะการรักษาต่อเน่ืองยาวนาน
เกินความจ าเป็น 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

18 5.0 

9 สถานท่ี คลินิก สกปรก ดูไม่
สะอาดเหมาะสม 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

17 4.7 

10 การไดรั้บบริการ ดว้ย
กิริยามารยาทไม่เหมาะสมจาก
บุคลากรทนัตกรรม 

ดา้นบุคลากรพนกังาน 11 3.1 
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ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทนั

ตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผูศึ้กษามีขอ้แนะน าเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสม
การตลาดบริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเพื่อให้ไดรั้บความพึงพอใจจาก
ผูรั้บบริการทนัตกรรมระดบัสูงดงัน้ี 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการทันตกรรมปัจจยัย่อยดา้นการควบคุมอาการขา้งเคียงและ
ความเส่ียงจากโรคและการรักษาไดรั้บความพึงพอใจน้อยสุดเป็นอนัดบัแรก เสนอให้เน้นย  ้าแก่
บุคลากรทุกท่านทั้งทนัตแพทยผ์ูก้ารรักษาบริการและพยาบาล ไดใ้ชเ้วลาพดูคุย เขียนอธิบายพร้อม
แนบเอกสารค าแนะน า ถึงโอกาสการเกิดภาวะแทรกซอ้นก่อนให้การบริการ รวมทั้งขอ้พึงปฏิบติั
ตนของผูรั้บบริการภายหลงัการรับบริการรักษาใหช้ดัเจน และลงบนัทึกในเอกสารการรับทราบใน
แฟ้มประวติัของผูรั้บบริการทุกคร้ัง 
 ควรปรับปรุงพฒันาบริการต่อไปใหส้อดคลอ้งกบักลไกการตลาดปัจจุบนัและวิวฒันาการ
ท่ีกา้วหนา้เร่ือยๆของเทคโนโลยวีิทยาศาสตร์การแพทยท์นัตกรรมเช่น จดัใหมี้บริการการรักษาครบ
และหลากหลาย อาจมีช่วงจดักิจกรรมพิเศษแนะน าชนิดของการบริการดว้ยเคร่ืองมือใหม่ๆ เช่น 
เคร่ืองพ่นทรายความดันสูงท าสะอาดฟัน ส าหรับผูก้  าลงัใส่เคร่ืองมือจัดฟัน เป็นตน้ เพื่อเสนอ
ทางเลือกการบริการใหม่ๆ ส่งผลใหแ้ผนกมีความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง
มีการบริการในลกัษณะการบูรณาการ การรักษาทนัตกรรมแบบองคร์วมและทนัตกรรมป้องกนัใน
การตรวจสุขภาพฟันอยา่งต่อเน่ือง บริการรักษาร่วมกบัการตรวจสุขภาพในคลินิกอ่ืนๆตวัอยา่งเช่น 
โครงการตรวจทนัตกรรมเฝ้าระวงัส าหรับหญิงผู ้ตั้งครรภ์และแม่ให้นมบุตร โครงการตรวจฟัน
ส าหรับแดก็เลก็ตามระยะก าหนดอาย ุเป็นตน้ 

ปัจจัยด้านราคาปัจจยัยอ่ยดา้นค่ายาและวสัดุทางทนัตกรรมอ่ืนๆ ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ย
สุดเป็นอนัดับแรก เสนอให้ช้ีแจงความต่างในคุณค่าของยาและวสัดุทนัตกรรมท่ีเหนือกว่าเป็น
ส าคญัอีกทั้งช้ีแจงเอกสารก ากบัยาหรือช้ีแจงใบรับรองส่วนผสมวสัดุทนัตกรรมท่ีเลือกใช้อย่าง
เหมาะสม 

ส าหรับผูรั้บบริการชาวไทยท่ีให้ความพึงพอใจสูงสุดในดา้นความถูกตอ้งของการคิด
ค่าบริการ ดงันั้นความเขา้ใจในวิธีการคิดค่าบริการจึงมีความส าคญัมากส าหรับผูรั้บบริการชาวไทย
แนะน าใหเ้นน้การอธิบายชดัเจนถึงชนิดการบริการและราคาโดยประมาณก่อนการรักษาบริการอีก
ทั้งใบเสร็จรับเงินควรแสดงรายการถูกตอ้งและตรงกบัความเขา้ใจของผูรั้บบริการ 

ส าหรับผูรั้บบริการชาวต่างชาติ พึงพอใจส่วนประสมดา้นราคาสูงกว่าชาวไทย โดยปัจจยั
สูงสุดคืออตัราค่าบริการ อาจมีสาเหตุมาจากพื้นฐานค่าครองชีพของชาวต่างชาติสูงกว่า ท าให้อตัรา
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ค่าบริการทนัตกรรมในประเทศไทยต ่ากว่าหลายๆประเทศมาก และอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลให ้
ชาวต่างชาตินิยมมารับการบริการรักษาทนัตกรรมในประเทศไทยสูงข้ึนเร่ือยๆ เพื่อตอบรับกบัการ
เปิดเสรีทางการคา้และบริการในภาคอาเซียน แผนกทนัตกรรมควรพิจารณาจดัแสดงอตัราค่าบริการ
รักษาทนัตกรรมในรูปแบบสกลุเงินต่างประเทศดว้ย เช่น สกลุเงินดอลล่าร์ หยวน เป็นตน้  

ปัจจัยด้านสถานที่และการจัดจ าหน่ายปัจจยัยอ่ยดา้นท่ีจอดรถไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยสุด
เป็นอนัดับแรก เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาส าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติซ่ึงใช้รถเดินทาง
ส่วนตวัและพบกบัปัญหาความแออดับริเวณอาคารจอดรถ โดยให้แสดงต าแหน่งสถานท่ีจอดรถ
นอกอาคารเพิ่มลงในเวปไซตโ์รงพยาบาล และจดัแสดงป้ายบอกต าแหน่งจอดรถบริเวณริมถนนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ ถ่ายเทปริมาณรถไปจอด ณ.ลานโล่งนอกอาคารด้านข้าง
โรงพยาบาล เดินทางไปมาดว้ยรถกอลฟ์รับส่ง และไม่มีค่าบริการ 

ดา้นสถานท่ี แผนกทนัตกรรมตั้งอยูใ่นโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซ่ึงเป็นท าเลท่ีสะดวกแก่
การเดินทางมาก ท าให้เป็นท่ีนิยมและรู้จกัอย่างดี โรงพยาบาลไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบั
นานาชาติ JCI อยา่งต่อเน่ือง แผนกทนัตกรรมจึงไดรั้บความไวว้างใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ตวัอย่างเช่น ทางกงสุลอเมริกาให้ความไวว้างใจให้แผนกเป็นผูดู้แลสุขภาพช่องปากและฟันแก่
นกับินทหารและครูชาวอเมริกนั ผูเ้ขียนเสนอใหแ้ผนกฯขยายช่องทางจดัจ าหน่ายไปยงักงสุลประจ า
ชาติอ่ืนๆดว้ย เช่น ญ่ีปุ่น จีน เป็นตน้ 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดปัจจยัย่อยดา้นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางกิจกรรม
ชุมชน ได้รับความพึงพอใจน้อยสุดเป็นอันดับแรก เสนอให้ปรับปรุงโดยมอบหมายหน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบส่งเสริมการตลาดทนัตกรรมโดยตรง และท าแผนการตลาดทนัตกรรมท่ีชดัเจนเพื่อแจง้
ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางกิจกรรมในชุมชน และการแนะน าบริการทนัตกรรมป้องกนัผา่นวีดีทศัน์ เพื่อ
ส่ือสาร ใหค้วามรู้ และเชิญชวนใหเ้ขา้มารับการบริการเพิ่มข้ึน 

ค าแนะน าส าหรับผูรั้บบริการชาวไทย จดัประชาสัมพนัธ์แผนกฯ ในกิจกรรมกลุ่มผูเ้คยใช้
บริการ เช่นการแนะน าบริการใหม่ๆ ส าหรับกลุ่มผูรั้บบริการ 6 เดือนซ่ึงส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาใน
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ เพื่อใหรั้บทราบประโยชน์ของการรักษาสุขภาพช่องปากในแต่ละช่วงอาย ุ
มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บอกต่อและน าพาคนใกล้ชิดเพื่อน ครอบครัวเขา้มาใช้บริการมากข้ึน  
พิจารณาให้ขอ้เสนอพิเศษส าหรับผูรั้บบริการท่ีมาจากการบอกต่อประชาสัมพนัธ์จดัโปรโมชั่น
ส่วนลดการรักษาบริการในช่วง low seasonเป็นตน้ 

ค าแนะน าส าหรับชาวต่างชาติ จดังบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์แผนกทนัตก
รรมบริเวณโถงขาเขา้ภายในสนามบิน สถานีรถไฟและฝากวางแผ่นพบัให้ขอ้มูลบริเวณส่วน
สาธารณะโรงแรมใหญ่ๆท่ีชาวต่างชาตินิยมเขา้พกั  เพิ่มขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ผ่านเวปไซต ์ให้ง่าย
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ต่อการสืบคน้หาสถานบริการทนัตกรรมหรือจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้และการขายผลิตภณัฑ์
บริการ จดั package กลุ่มของการบริการ ประสานการบริการทนัตสุขภาพเขา้กบับริษทัท่องเท่ียวท่ี
จดักิจกรรมโปรแกรมพกัผอ่นเชิงสุขภาพ เพิ่มเติมปรับปรุงส่ือเอกสารวีดีทศัน์ภายในแผนกฯ โดยใช้
ภาพต่อเน่ืองและภาษาสากล ส่งเสริมพนกังานอ านวยความสะดวกในการส่งอีเมลติ์ดต่อนดัหมาย
ล่วงหนา้ใหม้ากข้ึนส าหรับผูรั้บบริการท่ีอยูต่่างแดน หรือตอ้งเดินทางมาไกล 

ปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงานในส่วนทันตแพทย์ ปัจจัยย่อยด้านความสามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อ่ืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยสุดเป็นอนัดบัแรก เสนอให้มี
ผูจ้ดัการแผนกฯ คอยท าหน้าท่ีประสานงานอยู่บริเวณนอกส่วนสะอาด  เพื่ออ านวยความสะดวก
และช่วยส่ือสารเม่ือเกิดเหตุการณ์นอกเหนือการคาดการณ์ ในส่วนพยาบาล-เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม 
ปัจจยัย่อยดา้นค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม ไดรั้บความพึงพอใจน้อยสุดเป็นอนัดบัแรก 
ค าแนะน าในการรักษาความพึงพอใจจากผูรั้บบริการชาวไทยและชาวต่างชาติเหมือนกนัดงัน้ีเสนอ
ให้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจดา้นบุคลากรและพนักงาน ส่วนทนัตแพทย ์คือ 
ทนัตแพทยใ์ห้บริการรักษาในลกัษณะเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาทนัตกรรม ใส่ใจ/รับฟัง
และค านึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นส าคญั ให้การรักษาในปัญหาหลกัของผูรั้บบริการ โดย
ค านึงถึงการป้องกนัและรักษาสุขภาพช่องปาก/ฟันกลยทุธ์ในการสร้างความพึงพอใจดา้นบุคลากร
และพนักงาน ส่วนพยาบาล-เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม คือ เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความกระตือรือร้น 
ดูแลดว้ยอธัยาศยัไมตรีแต่งกายเหมาะสมและมีบุคลิกภาพดี ส่ือสารแนะน าดว้ยวาจาสุภาพเขา้ใจง่าย 
บริการดว้ยใจและความเสมอภาคต่อผูรั้บบริการ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม องคก์ร
ควรส่งเสริมและจดัหาล่ามให้เพียงพอเพื่อช่วยแปรภาษาหลกัๆท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมาก เช่น ล่ามญ่ีปุ่น 
ล่ามเยอรมนั ส าหรับความสามารถในภาษาองักฤษและทกัษะการดูแลผูป่้วยสากลนั้น องคก์รควรจดั
อบรมเจา้หนา้ท่ี ผูช่้วยทนัตกรรมและเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์เป็นสม ่าเสมอ เป็นระยะๆ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพปัจจยัย่อยดา้นการแสดงค่ารักษา
โดยประมาณไวช้ดัเจน ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยสุดเป็นอนัดบัแรก เสนอให้แผนกมีแบบฟอร์มการ
ประเมินรายการรักษาทนัตกรรมอยา่งง่าย เพื่อช่วยในการส่ือสารท่ีชดัเจนกบัผูรั้บบริการทนัตกรรม 
 ค าแนะน าอ่ืนๆดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพส าหรับผูรั้บบริการชาวไทย
และต่างชาติเหมือนกนัดงัน้ี ใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย 
เช่น จดัการใหมี้เอกสารน าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใหง่้ายต่อการส่ือสารระดบัสากล
จดัให้มีอุปกรณ์น าเสนอเป็นภาพถ่ายก่อนและหลงัการรักษา เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัของผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บบริการพิจารณาหา tablet ท่ีช่วยแสดงขั้นตอน หรือน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาทนัตกรรมและ
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ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้แบบวีดีโออตัโนมติั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารและความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั อาจมีปรับการตกแต่งสถานท่ีอุปกรณ์ท่ีสวยงามดูดูใหม่สะดวกสบายยิง่ข้ึน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการปัจจยัย่อยดา้นระยะเวลารอรับยาและใบสั่งยา ไดรั้บ
ความพึงพอใจน้อยสุดเป็นอนัดบัแรก เสนอให้แยกหน้าท่ีการติดตามยามาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของพยาบาลท่ีข้ึนเวรในแผนก เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณคิวจากเจา้หนา้ท่ีห้องยาและเภสัชกร เพื่อให้
ผูรั้บบริการไดรั้บยาท่ีรวดเร็วข้ึน 

ค าแนะน าอ่ืนๆ ด้านกระบวนการให้บริการส าหรับผูรั้บบริการชาวไทยและต่างชาติ
เหมือนกนั เพื่อลดปัญหาการรอนาน ในระยะสั้นแนะน ามุ่งเนน้เพิ่มการส่ือสารไปสู่ผูรั้บบริการ ให้
บุคลากรเจา้หน้าท่ีและพนักงานแจง้ผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีผูรั้บบริการตอ้งรอนานหรือมีเหตุท าให้
ไม่ไดรั้บการรักษาตามก าหนดเวลานดัหมาย ในระยะยาว แนะน าให้ใชก้ลยุทธ์เจริญเติบโต ขยาย
พื้นท่ีคลินิกทนัตกรรมให้กวา้งข้ึน  เพิ่มจ านวนยนิูตทนัตกรรมและเพิ่มทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมาก
ข้ึน เพื่อให้สามารถให้บริการและรับจ านวนผูรั้บบริการไดม้ากข้ึนและลดเวลาการรอรับการรักษา 
ปัญหาดา้นการวางแผนการรักษา อาจพิจารณาใชก้ารเขียนโปรแกรมเฉพาะเพิ่ม เพื่อแยกระบบงาน
เอกสารส าหรับแผนกทนัตกรรม เป็นอีกวงจรหน่ึงซอ้นอยูใ่นระบบงานโรงพยาบาลรวม เพื่อช่วยใน
การส่ือสารท่ีชดัเจน และลดเวลาในการด าเนินงานเอกสารใหเ้หลือนอ้ยลง ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบงาน
เอกสารโรงพยาบาลเป็นระบบสารสนเทศชนิดท่ีมีความซับซ้อนสูงมาก จึงอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานในระยะยาวต่อไป 

ล าดับในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูรั้บบริการทนัตกรรม เลือกปรับปรุง
ปัจจยัต่างๆท่ีท าให้ลูกคา้ซ่ึงเป็นประชากรกว่า 75% ของทั้งหมดพึงพอใจสูงข้ึนเป็นอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 31-40ปี 41-50ปีและ 21-30ปี (กลุ่มผูรั้บบริการ 3 กลุ่มใหญ่ เรียงตามล าดบัมากไป
น้อย) มีความพึงพอใจต่อปัจจยัท่ีส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นการ
สร้างและน าเสนอทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการดีข้ึนไดโ้ดยง่าย และพิจารณาน า
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี มาพฒันาต่อไปเช่นการเปิดเพลงในระหวา่งท าฟันเพื่อใหเ้กิด
ความเพลิดเพลิน การจดัใหผู้รั้บบริการสามารถใชอิ้นเตอร์เนตไดใ้นระหวา่งรอ เป็นตน้ 
 ล าดบัถดัไปแกไ้ขปัจจยัอ่ืนๆ โดยอาจน าปัจจยัร่วมท่ีไดรั้บการเสนอแนะ 3 เร่ืองแรกเขา้มา
แกไ้ขปัญหาในระยะแรกก่อน ดงัน้ี ขอ้เสนอแนะอนัดบัแรกคือ สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ อนัดบั
สองคือ การไม่ไดรั้บข่าวสารทนัตกรรมหรือประชาสัมพนัธ์ อนัดบัสามคือ การรอเพื่อรับการรักษา
ตามเวลา นานเกิน 15 นาที  จากนั้นในระยะต่อๆไป จะน าทุกค าแนะน ามาปรับปรุงเพื่อให้เป็นท่ีพึง
พอใจแก่ผูรั้บบริการทุกท่าน ต่อไป 


