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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ช้
หรอืเคยใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมในเขตพืน้ทีธ่นบุร ีจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
สมการถดถอยเชงิซอ้น   
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ อาชพี และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั            
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุรี ดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนั
ตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  
  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุรี ดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการ
เขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผู้บรโิภคในเขตพื้นที่
ธนบุร ีดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 6.10 
  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิก
ทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพื้นทีธ่นบุรี ดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อ
ครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.20 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร คลนิิกทนัตกรรม พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to study the influence of the service marketing mix on the 
service usage of the customers of a dental clinic in Thonburi. The sample group consisted of four 
hundred customers who used the services of the dental clinic. The questionnaire was constructed and 
used as the data collection tool. The statistics used for data analysis included percentage, mean and 
standard deviation, while the statistical hypothesis testing employed a t-test, one way analysis of 
variance and multiple regression analysis. 
 The results of this research are as follows: 
 The consumers of different ages, marital status, occupations and education levels elemonstrated  
different survice usage behaviors at the dental clinic in terms of the frequency of their use of the services 
of the dental clinic within one year, with statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 
  The consumers with different occupations, education levels and average monthly income also 
displayed different service usage behaviors at the dental clinic in terms of the average expense per time, 
with statistically significant levels of 0.05. 
  The Service marketing mix, in the aspects of process, physical and place influenced service 
usage of customers in a dental clinic in terms of frequency of their usage of the service within one year 
at a statistically significant level of 0.01, with adjusted R2 equals to 6.1%. 
  The Service marketing mix, in the aspect of process, influenced the service usage of customers 
at a dental clinic in Thonburi in terms of the average expense at dental clinic per time, at a statistically 
significant level of 0.01, with adjusted R2 equals to 2.2%. 
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บทน า  
 ในอดีตการบรกิารทางทันตกรรมเป็นเพียงการรกัษาในช่องปากและขากรรไกร เพื่อบรรเทาอาการ
เจบ็ปวดใหแ้ก่ผูม้ารบับรกิารเท่านัน้ ปัจจุบนัพบว่าประชาชนไทยยงัมปัีญหาโรคทางช่องปากโดยเฉพาะโรคเหงอืก
และโรคฟันผุ และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ทุกปี จากสถติเิดก็อายุประมาณ 3 ขวบ มฟัีนผุไปแลว้เกอืบ 70% จงึควร
ลดปรมิาณการเจบ็ป่วยจากโรคนี้ลง และหนัมาใส่ใจรกัษาสุขภาพช่องปาก เพราะสขุภาพในช่องปากนัน้ถอืเป็นต้น
ทางของสุขภาพร่างกายที่ด ีนอกจากบทบาทของการเคีย้วอาหารแล้วฟันยงัมหีน้าที่ในการช่วยออกเสยีงเพื่อให้
การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและสุดท้ายในหน้าที่ในเชิงสงัคมคือช่วยรกัษารูปหน้าและเสริมสร้าง
บุคลกิภาพใหม้รีอยยิม้น่าประทบัใจอกีดว้ย 
 จากข้อมูลข้างต้น ในแง่มุมของผู้ประกอบการมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น อาทิเช่น คลินิก              
ทนัตกรรมอยู่ภายใต้กฎหมายการควบคุมเรื่องการโฆษณาเกินความเป็นจรงิตาม พ.ร.บ. 2541 เป็นอุปสรรค
ส าหรบัการส่งเสรมิการตลาดของธุรกจิคลนิิกทนัตกรรม อกีประเดน็ทีน่่าสนใจคอืผลกระทบจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์และสถานประกอบการที่สามารถเข้ามา
ด าเนินการไดอ้ย่างเสร ีซึ่งนัน้กท็ าใหค้ลนิิกหรอืผู้ประกอบการสถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชนได้น ากลยุทธ์
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ทางการตลาดมา เพื่อสรา้งความเปรยีบทางการแขง่ขนัไม่ว่าจะเป็น ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ทนัตแพทย ์ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาดฯ เขา้มาช่วยในการวางแผนการด าเนินการใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึตดัสนิใจที่จะท าการศกึษาเพื่อให้ทราบถงึส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลนิิกทนัตกรรมของผู้บรโิภคในเขตธนบุร ีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ตลอดจนผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางกลยุทธ ์ปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารใหม้คีุณภาพ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม 
ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุร ี
 2. เพื่อศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกทันตกรรม ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ธนบุรี จ าแนกตาม
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
ทางการสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 
 2. ตวัแปรตาม ประกอบด้วย พฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรมของผู้บรโิภคในเขตพื้นที่ธนบุร ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั  
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชพี สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุร ี
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคที่ใชห้รอืเคยใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมในเขตพืน้ทีธ่นบุรี 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื ผูบ้รโิภคที่ใช้หรอืเคยใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมในเขตพื้นทีธ่นบุรี จ านวน 
เท่ากบั 400 ราย ตวัอย่าง 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 

การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น 
 1. การวิเคราะห์ เชิงพรรณา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ เชิงพรรณาจะใช้  ความถี ่
(Frequency) และเปอร์เซ็นต์ (Percentage) ในการอธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพทางการสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง และการใชค้่าเฉลีย่ (Mean) 
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และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธบิายสว่นประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการใช้
บรกิารคลนิิกทนัตกรรม 
 2. การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential statistic) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้  
  2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพทางการสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเออืน และอาชพี ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิก
ทนัตกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุร ีโดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื t-test และ ONE way ANOVA  
  2.2 วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุรี โดยใชส้ถติวิเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ คอื 
Multiple Regression Analysis 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน             
400 คน จากการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คดิเป็น รอ้ย
ละ 59.25 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 196 คน คดิเป็นร้อยละ 49.00 สถานภาพโสด จ านวน 246 คน คดิเป็น
ร้อยละ 61.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 การศึกษาปริญญาตร ี
จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001– 30,000บาท จ านวน 155 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 38.75  
      ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาด 
  ด้านผลติภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ความปลอดภยัของบรกิารทนัตกรรม  รองลงมา คอื มกีารรกัษาได้ตรงตามจุดประสงค ์
และ นวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและได้มาตรฐาน  ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์          
และบริการ ที่มีระดับความส าคัญมาก  ได้แก่ ภาพพจน์และชื่อเสียงของคลินิกทันตกรรม  รองลงมาคือ             
ความหลากหลายของบรกิารดา้นทนัตกรรม ตามล าดบั 
  ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด 
ได้แก่ ราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ และการแสดงราคาที่ชดัเจนในบรกิารแต่ละประเภท ซึง่อยู่ใน
ระดบัความส าคญัเท่ากนั ซึง่สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา ทีม่รีะดบัความส าคญัมาก ไดแ้ก่ ราคามใีห้
เลอืกหลากหลาย ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดนิทางไปใชบ้รกิาร มรีองลงมาคอื ท าเล
ที่ตัง้คลินิกอยู่ใกล้ที่พักอาศัย สถานที่ท างาน หรือแหล่งช้อปป้ิง ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ที่มรีะดบัความส าคญัมาก ได้แก่ สามารถติดต่อกบัคลนิิกได้หลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์
อนิเตอรเ์น็ต ตามล าดบั 
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ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัรายการโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดติหรอืแบ่งช าระเป็นงวด เช่น ผ่อน 0 % 
6 เดอืน รองลงมาคอื การแจง้ขอ้มลูทางเวบ็ไซด ์เฟสบุ๊ค อสิตาแกรม ไลน์ และทางโทรศพัท ์ และการมอบส่วนลด
ในเทศกาลต่างๆ เช่นวนัเกดิ ปี ซึง่สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีม่รีะดบัความส าคญั
ปานกลาง ได้แก่ การโฆษณาผ่านทางสื่อสิง่พิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพบั รองลงมาคอื การใช้พรเีซ้นเตอร์เป็น
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เช่น นกัแสดง นกัรอ้ง ตามล าดบั 

ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ            
ดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบั
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนักงานใหบ้รกิารดว้ยวาจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ี รองลงมาคอื มทีนัตแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นทนัตกรรมใหบ้รกิารตรวจรกัษาประจ าอยู่ และพนกังานสามารถใหข้อ้มลูและค าแนะน ากบัลกูคา้ได้
อย่างถูกตอ้ง ตามล าดบั  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การรกัษาความสะอาดภายในคลนิิก ซึง่สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้น
ช่องลกัษณะทางกายภาพ ที่มรีะดบัความส าคญัมาก ได้แก่ การจดัวางเฟอรน์ิเจอร ์โซฟาหรอืเกา้อีส้ าหรบันัง่รอ 
สะดวกและมจี านวนเพยีงพอ รองลงมาคอื มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น ทีจ่อดรถ โทรทศัน์ หนงัสอื นิตยสาร และ
การตกแต่งคลนิิกทีม่บีรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลาย เช่นมตีน้ไมป้ระดบัใหร้่มรื่น ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ มกีารโทรศพัทแ์จง้เตอืนการนดัหมาย รองลงมาคอื วามสะดวกและรวดเรว็
ในการรบัช าระเงนิค่าบรกิาร และวธิกีารและขัน้ตอนในการจดัระเบยีบการใหบ้รกิารที่ถูกต้องและรวดเรว็ ซึง่ส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ทีม่รีะดบัความส าคญัมาก ไดแ้ก่ การเกบ็บนัทกึขอ้มูลของ 
ผูม้าใชบ้รกิาร ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกทนัตกรรมของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ท่ีธนบุร ี

3.1 จากการวเิคราะห์ข้อมูลความถี่ของการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรมของผู้บรโิภคในเขตพื้นที่ธนบุร ี
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามถี่จ านวนครัง้ของการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่ า น ม า  ต ่ า สุ ด คื อ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร  1 ค รั ้ง  สู ง สุ ด คื อ  12 ค รั ้ง  ใ น ร ะ ย ะ เว ล า  1 ปี  โ ด ย เฉ ลี่ ย 
มคี่าเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ และจ านวนเงนิทีจ่่ายในการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้ สดุคอื 400 บาท
ต่อครัง้ สงูสดุคอื 10,000 บาทต่อครัง้ โดยมจี านวนเงนิเฉลีย่ 1,655.75 บาทต่อครัง้  
 3.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บรกิารคลินิกทนัตกรรมของผู้บรโิภคในเขตพื้นที่ธนบุรี 
พบว่า ช่วงวนัที่เข้าใช้บรกิาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บรกิารคลนิิกทันตกรรม ในช่วงวนัหยุดราชการ  
(เสาร ์– อาทติย)์ ช่วงวนัเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร ในช่วงเวลา 14.01 – 18.00 รูจ้กัคลนิิกทนัตกรรมจากเพื่อน ใชบ้รกิาร
คลนิิกทนัตกรรม 1 แห่ง เหตุผลของการเขา้ใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม คอื ตรวจสุขภาพช่องปาก เคยเขา้ใช้
บรกิารคลนิิกทนัตกรรมประเภท ขดูหนิปนู / รกัษาโรคเหงอืกและ บุคคลที่มอีทิธพิลในการเขา้ใช้บรกิารคลนิิก
ทนัตกรรม คอื คนในครอบครวั / ญาต ิ 
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 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิก           
ทนัตกรรม แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม แตกต่างกนั 
พบว่า 
     - ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมด้านจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิก
ทนัตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1ปี ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 
     - ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม ด้านจ านวนเงนิที่จ่ายในการเขา้ใช้
บรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม แตกต่างกนั 
พบว่า 
     - ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิก
ทันตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิาน 
     - ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายในการเขา้รบั
บรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตก
รรม แตกต่างกนั พบว่า 
     - ผู้ บ ริ โภ ค ที่ มี ส ถ าน ภ าพ ท างก ารส ม รส แ ต ก ต่ า งกั น  มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใช้ บ ริก า รค ลิ นิ ก 
ทนัตกรรม ดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
     - ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทางการสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนเงนิ
ทีใ่ชจ้่ายในการเขา้รบับรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม แตกต่างกนั 
พบว่า 
     - ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุด แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ด้านจ านวนครัง้
การใช้บรกิารคลินิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
     - ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช้
จ่ายในการเขา้รบับรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05           
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 



7 
 

          สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั พฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม แตกต่างกนั 
พบว่า 
     - ผู้ บ ริ โภ ค ที่ มี ร ะดับ ก า รศึ ก ษ า แต ก ต่ างกัน  มี พ ฤ ติ ก ร รม ก าร ใช้ บ ริก า รค ลินิ ก ทั น ต ก รรม  
ดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ         
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
     - ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม จ านวนเงนิทีจ่่ายในการ
เขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม 
แตกต่างกนั พบว่า 
     - ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนครัง้การ
ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
     - ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนเงนิที่
จ่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อ ท่ี  2 ส่วนประสมทางการตลาดบ ริการ ประกอบไปด้วย  ด้านผลิตภัณฑ ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุรี 
  สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม
ของผูบ้รโิภคในเขตพื้นที่ธนบุรี ในดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี โดย
การวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิก
ทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุรี ในดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา  
1 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 โดยส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บรกิาร              
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุรี ในทศิทางเดยีวกนั และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพกบัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของ
ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุร ีในทศิทางตรงขา้ม 
      สมมตฐิานขอ้ที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนั
ตกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุร ีในดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อ
ครัง้ โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้
บริการคลินิกทันตกรรม ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ธนบุรี ในด้านจ านวนเงินที่จ่ายในการเข้าใช้บริการคลินิก            
ทนัตกรรมโดยเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
กระบวนการให้บรกิารมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม ของผู้บรโิภคในเขตพื้นที่ธนบุรใีน
ทศิทางเดยีวกนั  
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อภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการคลินิก          
ทนัตกรรม แตกต่างกนั พบว่า 
      1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรมด้านจ านวนครัง้การใช้
บรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี และดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม
โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05เน่ืองจากในปัจจุบนัเพศชายและเพศหญงิมี
ทศันคติที่ดต่ีอการรกัษาสุขภาพไม่แตกต่างกนั เช่น การออกเสยีง รอยยิ้มที่สวยงาม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นฐพร นิลวงศ ์(2552) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิกเวชกรรมของผูท้ีอ่ยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
       1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนครัง้การใช้
บริการคลินิกทันตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุ 21-30 ปี มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม ด้าน
จ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมมากทีสุ่ด เนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21-30 ปี เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ยู่
ในวยัก าลงัศกึษาและวยัท างาน ในวยันี้จะมคีวามสนใจในการเขา้สงัคม เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มคนในทีท่ างาน และ
บุคคลภายนอก จงึใส่ใจในการดแูลรกัษาสุขภาพในช่องปากใหดู้ดอียู่เสมอ สง่ผลใหเ้ขา้รบับรกิารคลนิิกทนัตกรรม
บ่อยครัง้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศศยิาพชัร นันทดวีฒัน์ (2558) ศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร คลนิิกความงามผวิพรรณ ของผู้บรโิภคในเขต อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01  
      1.3 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม ด้าน
จ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิก          
ทันตกรรม ด้านจ านวนครัง้การใช้บริการคลินิกทันตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรสแล้ว/อยู่ด้วยกนั และหย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ เนื่องมาจากผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด เป็นกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจเรื่องการสรา้งความมัน่ใจใหบุ้คลกิภาพตนเอง เพื่อดงึดูดคนทีพ่บเหน็และเพศตรงขา้ม เช่น 
ปัญหากลิน่ปาก จดัฟันฟอกสฟัีนเพื่อความสวยงามส่งเสรมิบุคลิกภาพ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศศยิาพชัร 
นันทดวีฒัน์ (2558) ศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร คลนิิกความ
งามผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
      1.4 ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงสุด แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารคลินิกทนัตกรรม ดา้น
จ านวนครัง้การใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี และด้านจ านวนเงนิที่ใช้จ่ายในการเขา้รบั
บริการคลินิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มจี านวนครัง้การใช้บรกิารคลนิิก              
ทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี และดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายในการเขา้รบับรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่
ต่อครัง้ ในการพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม มากที่สุด ทัง้นี้อนัเนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปรญิญาตรมีเีวลาว่างมากกว่าในกลุ่มผู้บรโิภคระดบัการศกึษาอื่น เช่น กลุ่มนักเรยีน นักศกึษา ซึ่งมเีวลา
หลงัจากการศกึษาเล่าเรยีน เพื่อเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมมากกว่ากลุ่มคนท างานประจ า ทีม่รีะดบัการศกึษา 
สูงกว่า นอกจากนี้ยงัมีผู้ปกครองในการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการเข้ารบับรกิารทางทนัตกรรม อาทิเช่น              
การจดัฟัน เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ของศศยิาพชัร นันทดวีฒัน์ (2558) ศกึษาส่วนประสมการตลาด
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บรกิารทีม่คีามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร คลนิิกความงามผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
      1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนครัง้การใช้
บรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี และดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม  
ด้านจ านวนครัง้การใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี มากที่สุด เนื่องมาจากกลุ่มผู้บรโิภค
นกัเรยีน /นักศกึษามเีวลาหลงัจากการศกึษาเล่าเรยีนและหาขอ้มูลเพื่อเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมมากกว่ากลุ่ม
คนท างานประจ าอาชพีอื่นๆ และผู้บรโิภคที่มอีาชพีธรุกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนั
ตกรรม ดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้มากที่สุด เน่ืองมาจากผู้บรโิภค
ที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกจิการ จะเป็นกลุ่มผู้บรโิภคที่มีระบบเศรษฐกิจดีหรอืมีรายได้สูง และเลือกสรร
กจิกรรมทีด่แูลสุขภาพ ทัง้ร่างกายและจติใจ การเขา้รกัษาสุขภาพในช่องปากกอ็กีหนึ่ง กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความ
มัน่ใจของบุคลกิภาพ อาท ิเช่น การท ารากฟันเทยีม การจดัฟัน การตกแต่งฟันใหส้วยงานดา้นทนัตกรรมประดษิฐ ์
แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการคลินิกทันตกรรมค่อนข้างสูง ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีก าลังการซื้อสูงเช่นกัน               
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศศยิาพชัร นนัทดวีฒัน์ (2558) ศกึษาสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร คลนิิกความงามผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
      1.6 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรม ด้าน
จ านวนเงนิที่จ่ายในการเข้าใช้บริการคลินิกทันตกรรมโดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
15,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม
โดยเฉลีย่ต่อครัง้มากที่สุด เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มทีเ่ริม่ท างานและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตามรายได้
ข ัน้ต ่า คนกลุ่มนี้เมื่อเริม่ท างานเขา้สงัคมกม็คีวามต้องการในการรกัษาสุขภาพในช่องปากเพื่อใหดู้ดแีก่ผู้พบเหน็ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศศยิาพชัร นนัทดวีฒัน์ (2558) ศกึษาสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร คลินิกความงามผิวพรรณ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั               
ทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อ ท่ี  2 ส่วนประสมทางการตลาดบ ริการ ประกอบไปด้วย  ด้านผลิตภัณฑ ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุร ี
      2.1 ส่วนประสมการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่ธนบุร ีดา้นจ านวนครัง้การใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปีอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีธ่นบุร ีดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้ม เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวาม
คดิเหน็ว่าลกัษณะทางกายภาพของคลนิิกทนัตกรรมทีม่กีารตกแต่งทนัสมยั หรหูรา มสีิง่อ านวยความสะดวก ตัง้อยู่
ใจกลางเมือง รวมถึงมสีถานที่จอดรถครบครนั จะมอีตัราค่าบรกิารแพงกว่าคลินิกทนัตกรรมทัว่ๆ  ไป และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้บรโิภคต้องการที่จะเขา้รบัค าปรกึษาโดยตรงกบัทางคลนิิกทันตกรรมมากกว่าการใช้
ช่องทางอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสาร เช่น ทางโทรศพัท์ การใช้สื่ออนิเทอร์เน็ต เพราะถ้าใช้ช่องทางติดต่อสื่อสาร             
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ด้านอื่นท าให้ผู้บรโิภคเกิดความไม่มัน่ใจ และถ้ามีการสื่อสารที่ยงัไม่ตรงตามความต้องการก็ต้องมีการติดต่อ
กลบัไปทางคลนิิกอกีครัง้ ท าใหเ้กดิความล่าชา้เสยีเวลา ส่งผลใหเ้กดิความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มส าหรบัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของ นฐพร นิลวงศ์ (2552) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารคลนิิกเวชกรรมของผู้ที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2.2 ส่วนประสมการตลาดบรกิารมอีทิธต่ิอพฤติกรรมการใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมของผู้บรโิภคในเขต
พืน้ทีธ่นบุร ีดา้นจ านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ที่ระดบั 0.01 โดยส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการให้บรกิารมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร
คลนิิกทนัตกรรมของผู้บรโิภคในเขตพื้นที่ธนบุรี เนื่องจากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัขัน้ตอนกระบวนการเขา้รบั
บรกิารคลนิิกทนัตกรรม เช่น วธิกีารและขัน้ตอนในการจดัระเบยีบการให้บรกิารที่ถูกต้องและรวดเรว็ การเก็บ
บนัทกึขอ้มูลของผูม้าใช้บรกิาร ความสะดวกและรวดเรว็ในการช าระค่าบรกิาร หรอื มโีทรศพัท์แจ้งเตือนการนัด
หมายล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั นฐพร นิลวงศ์ (2552) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารคลนิิกเวชกรรมของผูท้ีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมในเขตพืน้ทีธ่นบุรี โดยเฉลีย่ในระยะเวลา 1 ปี 
มากที่สุด คือ ผู้บริโภคที่มีอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีสถานภาพโสด และประกอบอาชีพ
นกัเรยีน / นักศกึษา ซึง่นักการตลาด/ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัธุรกจิคลนิิกทนัตกรรม หรอืบุคคลทีส่นใจธุรกจินี้สามารถ
น ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการก าหนดกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายของการเขา้ใช้บรกิารคลนิิกทนัตกรรมมากกว่า
กลุ่มอื่นๆและสามารถน ามาก าหนดกลยุทธท์างการตลาดเพื่อกระตุน้ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ และกลุ่มอื่นๆ 
      ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่จี านวนเงนิทีจ่่ายในการเขา้ใชบ้รกิารคลนิิกทนัตกรรมโดยเฉลีย่ต่อครัง้  มากที่สุด 
คอื ผูบ้รโิภค ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ และมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน ต ่ากว่า 15,000 บาท ซึง่นักการตลาด/ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัธุรกจิคลนิิกทนัตกรรม หรอืบุคคลทีส่นใจธุรกจิ
นี้ ควรน ากลยุทธก์ลยุทธก์ารตลาดต่างๆ น ามาปรบัใชเ้พื่อใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ใชจ้่ายเงนิเพื่อใชบ้รกิารคลนิิกทนั
ตกรรมให้มากขึ้น เช่น การสื่อสารขอ้มูลทางการตลาด และสทิธพิิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จดัหาประเภทการบรกิารใหม้คีวามหลากหลาย การจดัรายการโปรโมชัน่ร่วมบตัรเครดติ เป็นตน้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

  นักการตลาด/ผู้ประกอบการเกี่ยวกบัธุรกิจคลินิกทนัตกรรม หรือบุคคลที่สนใจธุรกิจนี้ควรมุ่งเน้นพัฒนา
กระบวนการให้บรกิารที่มีมาตรฐาน มีประสทิธิภาพ โดยมีการเก็บบนัทึกข้อมูลของผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง             
เป็นหมวดหมู่ และตอ้งสามารถคน้หาขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รโิภค ท าใหเ้กดิความ
พงึพอใจ และกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 
      ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
                  นั กการตลาด/ผู้ ประกอบการเกี่ ยวกับธุ รกิจคลินิ กทันตกรรม หรือบุ คคลที่ สนใจธุ รกิจนี้  
ควรปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพของคลินิกทนัตกรรม โดยมกีารตกแต่งคลนิิกทนัตกรรมให้มบีรรยากาศสบายๆ 
ผ่อนคลาย เช่นมีต้นไม้ประดบัให้ร่มรื่นเพื่อให้ผู้มาใช้บรกิารผ่อนคลายและไม่เกดิความกลวัในการเขา้รบัการรกัษา 



11 
 

นอกจากนี้ ควรมสีิง่อ านวนความสะดวกพื้นฐาน เช่น ที่จอดดรถ โทรทศัน์ หนังสอื นิตยสาร  และการจดัวาง เก้าอี ้
โซฟาใหเ้ป็นระเบยีบเพยีงพอต่อความตอ้งการของ 
      ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
          นกัการตลาด/ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัธุรกจิคลนิิกทนัตกรรม หรอืบุคคลทีส่นใจธุรกจินี้ ควรมกีารขยายและ
เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหผู้บ้รโิภคสามารถตดิต่อกบัคลนิิกทนัตกรรมไดส้ะดวก เช่น ใชช้่องทางโทรศพัทใ์นการ
รบัฟังค าปรกึษาปัญหาเบือ้งต้นกบัผูท้ีส่นใจเขา้ใชบ้รกิาร รวมไปถงึการใชช้่องทางอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัใหข้อ้มูลรปูแบบ
การรกัษา และขอ้มูลข่าวสารอื่นๆ เช่น ขอ้มูลทนัตแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการเขา้รบับรกิาร โปรโมชัน่ เป็นต้น เพื่อให้
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนั  
           ด้านบุคลากร 
          นักการตลาด/ผู้ประกอบการเกี่ยวกบัธุรกิจคลนิิกทนัตกรรม หรอืบุคคลที่สนใจธุรกิจนี้สามารถน าเอา
ข้อมู ลจากงานวิจัยไปพัฒ นาและวางกลยุ ทธ์  ในการเข้ าใช้บริการคลินิ กทันตกรรมของผู้ บ ริโภค  
โดยมกีารจดัอบรมพนกังานขอคลนิิกทนัตกรรมก่อนเริม่ท างาน และอบรมเพิม่เตมิความรูอ้ยู่เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูล และค าแนะน ากับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมัน่                 
ในการใหบ้รกิารของคลนิิกทนัตกรรมมากขึน้  
         ด้านราคา 
          นักการตลาด / ผู้ ประกอบการเกี่ ยวกับธุ รกิจคลินิ กทันตกร รม หรือบุ คคลที่ สนใจธุ รกิจนี้  
ควรตัง้ราคาให้มีหลากหลายระดบั หรอืสร้างทางเลอืกของราคาให้ตอบสนองกลุ่มผู้บรโิภคที่หลากหลาย เช่น หาก
ผูบ้รโิภคต้องการมฟัีนในการบดเคีย้วอาหารแต่มงีบประมานน้อย กอ็าจใหท้ าฟันปลอมแบบถอดได้ (Denture) ซึง่จะมี
ราคาถูกลง เมื่อเทยีบกบัผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัจ่ายมากกว่ากจ็ะเลอืกการปักรากเทยีม (Implant) ซึง่มรีาคาสงูกว่า เป็นต้น 
เพื่อช่วยเพิม่โอกาสทางการแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัไดเ้พิม่ขึน้  
         ด้านผลิตภณัฑ ์
          นักการตลาด/ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัธุรกจิคลนิิกทนัตกรรม หรอืบุคคลทีส่นใจธุรกจินี้สามารถควรสรา้ง
ตราสนิค้าของคลนิิกทนัตกรรมให้มชีื่อเสยีงมากขึน้ ซึ่งจะท าให้คลนิิกเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ เกดิการบอกต่อและมคีวาม
นิยมเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรและให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและเลือกใช้บริการเป็นล าดับแรกๆ 
นอกจากนี้ควรจัดหาประเภทการให้บริการให้มีความหลากหลาย และจัดหานวัตกรรมใหม่ๆ น ามาให้บริการ             
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
                ด้านการส่งเสริมการตลาด 
          นักการตลาด/ผู้ ประกอบการเกี่ ยวกับธุ รกิจคลินิ กทันตกรรม หรือบุ คคลที่ สนใจธุ รกิจนี้  
ควรจดัท าแผนทางการตลาดในแต่ละปีเกีย่วกบัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์โดยเลอืกใชพ้รเีซน้เตอรเ์ป็นบุคคลทีม่ี
ชื่อเสยีงในสาขาอาชพีต่างๆ เช่น ดารา นักร้อง นักข่าว แพทย ์เพื่อการประชาสมัพันธค์ลนิิก สนิคา้และบรกิาร หรอื
รบัรองคุณภาพต่างๆ สร้างการรบัรู้ที่ดีให้กลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้ควรมีการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
นิตยสาร Dental Direct เป็นตน้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้รโิภคมากขึน้อกีดว้ย  
 
ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค อาจารย์ที่ปรึกษา            
สารนิพนธ ์ท่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อใหส้ารนิพนธ์
ฉบบันี้มคีวามสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ 
รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา ที่กรุณาใหค้ าแนะน าองคค์วามรูเ้กี่ยวกบังานวจิยั ขอขอบพระคุณ คณาจารย์  
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ทุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และคณาจารยจ์ากทุกท่าน ทีใ่หก้ารอบรม สัง่สอน และประสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรู ้ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  
 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการตลาด และผู้ที่มีพระคุณที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้              
ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจดว้ยดตีลอดมาคุณประโยชน์และความดขีองสารนิพนธฉ์บบันี้  

ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญกูตเวทติาคุณต่อบดิา มารดา คร ูอาจารย ์ 
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