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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการ
ทางดา้นทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ รวมถึงปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของผูม้า
รับบริการดว้ยการแจกแบบสอบถามแก่ผูม้ารับบริการจ านวน 171 ชุด โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
สะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t-test การทดสอบ และone-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกรับบริการทางดา้นทนัตกรรม ทนัตศิลป์ มีปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดรวมทั้งหมด 7 ดา้น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคลหรือพนกังานและอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะกายภาพ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับ
บริการทางด้านทนัตกรรม พบว่า ในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา และ
รายไดต่้อเดือน ท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์พบว่าลูกคา้ท่ีมา
เลือกรับบริการไม่แตกต่างกนั ในดา้นอาชีพ ท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการของคลินิกทนัตกรรม 
ทนัตศิลป์พบว่าลูกคา้ท่ีมาเลือกรับบริการแตกต่างกนั จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกรับบริการทางดา้นทนัตกรรม ทนัตศิลป์ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (1.) เน่ืองจากคลินิกทนัตกรรมจะมีการขยายพื้นท่ีในการใหบ้ริการและมีการ
เพิ่มจ านวนUnitมากข้ึนควรจะมีกลยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้ใหม่เช่น การสร้างเพจ หรือFacebook 
เพื่อท่ีจะไดอ้พัเดทข่าวสารภายในคลินิกหรือการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ (2.) ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
คลินิกโดยการฝึกอบรมพนกังานในการแนะน าลูกคา้เพื่อท่ีจะท าให้ลูกคา้ใหม่เช่ือถือคลินิกให้
มากท่ีสุดและมีการกลับมารักษาซ ้ าหรือแนะน าเพื่อน ครอบครัว ญาติให้มารักษากับคลินิก     
ทนัตกรรม ทนัตศิลป์มากข้ึน 
 
ค าส าคญั : ส่วนผสมทางการตลาด, การเลอืกรับบริการ 
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare factors affecting the dental 

service selection of dental dentistry clinics, including marketing mix factors of service 
recipients by distributing the questionnaires to 171 patients. Set by convenient sampling The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, test and one-
way ANOVA. The results showed that factors affecting dental dental service selection There 
are a total of 7 marketing mix factors at the highest level, namely Product Personnel or 
employees And at a high level, including price, distribution channels Marketing promotion 
Process The creation and presentation of physical characteristics The results of the 
comparative analysis of factors affecting the selection of dental services were found in terms 
of gender, age, marital status, religion, education and monthly income. Affecting the selection 
of dental clinic services Dental Art found that customers who choose to receive services do 
not differ in their careers that affect the selection of dental services. Dental Art found that 
customers who choose to receive different services From the results of the research, it was 
found that the factors affecting the selection of dental dentistry services in the areas with the 
least opinions were Marketing promotion factors (1.) Since the dental clinic will expand the 
service area and increase the number of units, there should be a strategy to attract new 
customers, such as creating a page or Facebook in order to (2) Promote the image of the clinic 
by training employees to introduce customers in order to make new customers trust. The 
highest and the readmission friend or family relative to treatment with a dental clinic More 
dentistry.  

 
 
Keywords: marketing mix, service selection 
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บทน า 

สุขภาพช่องปากเปรียบเสมือนประตูน าไปสู่การมีสุขภาพร่างกายท่ีดีขณะเดียวกนัปัญหา

ในช่องปากอาจเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้ งในเด็กเล็กท่ีมีปัญหาฟันน ้ านมผุจะมี

ผลกระทบต่อพฒันาการการเรียนรู้และการเจริญเติบโตซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งในช่วงวยัเด็ก

และต่อเน่ืองถึงวยัผูใ้หญ่การปล่อยใหเ้ป็นโรคฟันผแุละโรคปริทนัตอ์กัเสบในทุกช่วงวยันอกจาก

ท าให้เจบ็ปวดแลว้ยงัท าให้ช่องปากเป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรคไปสู่อวยัวะต่างๆและอาจท า

ใหเ้กิดโรคเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหวัใจและโรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงมาก

ข้ึนประชาชนจึงหนัมาใส่ใจสุขภาพช่องปากมากข้ึนโดยการพบทนัตแพทยปี์ละ 2 คร้ังเพื่อดูแล

รักษาสุขภาพช่องปากใหส้มบูรณ์  

            ส าหรับประเทศไทยมีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลหลากหลายเปิดโอกาสให้ผูมี้สิทธ์ิ

รักษาพยาบาลทุกกองทุนสามารถเบิกค่าใชจ่้ายดา้นทนัตกรรมไดแ้ต่เน่ืองจากแต่ละกองทุนคือ

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้กองทุนสวสัดิการขา้ราชการและกองทุนประกนัสังคมมี

การไดม้าของกองทุน กลุ่มเป้าหมาย การคลงัและระเบียบดา้นการจ่ายเงินค่าบริการทนัตกรรมท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป่้วยในการเขา้มารักษาทางทนัตกรรมในคลินิกเอกชน 

กรณีผูท่ี้มีสิทธ์ิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในเขตสุขภาพท่ีตนเองสังกดัอยู่สามารถเขา้รับการ

รักษาทนัตกรรมในสถานบริการรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย(เวน้แต่ค่าธรรมเนียม 30 บาท)โดยทาง

โรงพยาบาลรัฐจะไดค่้ารักษาพยาบาลเป็นประเภทเหมาจ่ายส่วนผูท่ี้มีสิทธ์ิประกนัสังคมจะตอ้ง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเตม็จ านวนแต่มีสิทธ์ิเบิกคืนจากส านกังานประกนัสังคมได9้00 บาท/ปี (ใน

กรณีอุด ขดู ถอน)  (บุญเกียจติ วฒันเรืองรอง 2561, 87) 

        คลินิกทันตกรรม ทันตศิลป์ ตั้ งอยู่ ต  าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวดั

ปทุมธานี ทางคลินิกมีความคิดท่ีจะขายพื้นท่ีในการให้บริการเน่ืองจากประชาชนมีการให้

ความส าคญักบัช่องปากเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และทางคลินิกได้มีการให้บริการส าหรับลูกคา้ท่ี

ประกันสังคม โดยไม่ตอ้งส ารองจ่ายตัดผ่านระบบได้เลย จึงท ามีลูกคา้เขา้มาใช้บริการเป็น

จ านวนมาก จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย เป็นหน่ึงในห้า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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จงัหวดัในพื้นท่ีปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  แต่เทศบาลท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในจงัหวดั 

คือ เทศบาลนครรังสิต ซ่ึงตั้ งอยู่ในอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วน

ภูมิภาค (ตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี) ออกเป็น7 อ าเภอ 60 ต าบล 529 โดยอ าเภอทั้ง 7 

อ าเภอของจงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี อ  าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ  าเภอ

หนองเสือ อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอสามโคก ซ่ึงอ าเภอคลองหน่ึงมีประชากร

มากท่ีสุด การท่ีประชาชนเขา้มาใช้บริการและการตดัสินใจเลือกกลบัมารับบริการทางทนัต 

กรรมท่ีใดท่ีหน่ึงซ ้ าอย่างต่อเน่ืองของผูม้ารับบริการทางทนัตกรรมถือเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายยิ่ง ซ่ึง

ทางเราไดเ้ลง็เห็นความส าคญัเช่นเดียวกนั จึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกรับบริการทางทนัตกรรมจากคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์  การท าวิจยัคร้ังน้ีเพื่อเป็น

เคร่ืองช้ีวดัสะทอ้นให้ทราบถึงปัจจยัความส าเร็จรวมถึงการน าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทาง

พฒันาการบริการทางทนัตกรรมและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งเพียงพอ

และเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัการเติบโตของคลินิกและทราบจุดอ่อนจุดแขง็ปัญหาและทศันคติ

ของผูม้ารับบริการเพื่อน าไปพฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

https://th.wikipedia.org/wiki/จงัหวดัปทุมธานี (วนัสืบคน้: 20 พฤษภาคม, 2562) 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการทางทนัตกรรมของคลินิก   

ทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

     2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการทางทนัตกรรม

ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

     3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูม้ารับบริการทางทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. บุคลากรท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา การศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการเลือกรับบริการทางทนัตกรรม จากคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกรับบริการทางทันตกรรม จากคลินิก           
ทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5_(%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปทุมธานี
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ขอบเขตของการวจิัย 

        การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการทางทนัตกรรม จากคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัประชาชนทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการทางทนัตกรรม คลินิกทนัต 

กรรม ทนัตศิลป์ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จากผูม้ารับบริการทาง 

ทนัตกรรม ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัทั้งหมดตั้งแต่พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพสมรส 
 ศาสนา 
 การศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดต่้อเดือน 

 
 

 

 
 
การเลือกรับบริการทางดา้น    

ทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม 
ทนัตศิลป์ 

 

ผสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์

 ดา้นราคา 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 ดา้นบุคคลหรือพนกังาน 

 ดา้นกระบวนการ 

 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะกายภาพ 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 
3 ส่วนใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลแบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 7 ขอ้ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการตดัสินใจเลือกรับบริการทางดา้นทนัตกรรมของคลินิก
ทนัตกรรม ทนัตศิลป์ โดยมีเน้ือหา จ านวน 7 ขอ้ คือ  
 1.ท่านตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ตามแพทยน์ดั 
 2. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์เม่ือปวดฟัน 
 3. ท่านตดัสินใจมาเขา้รับบริการคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์2 คร้ัง/ปี 

4. ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
คลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 
5. การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกทนัตกรรม 
ทนัตศิลป์ 
6. การบริการท่ีสะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกทนัตกรรม   
ทนัตศิลป์ 
7. คลินิกมีความน่าเช่ือถือมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการทางดา้นทนัตกรรมของ

คลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ โดยมีเน้ือหาจ านวน 7 ขอ้ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นกระบวนการ 
ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะกายภาพ 
 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตาม
แบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 
 เห็นดว้ยมาก      4 
 เห็นดว้ยปลานกลาง    3 
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
       จ  านวนระดบัคะแนน 
 

 เห็นดว้ยนอ้ย      2 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    1 
 การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินแนวคิดเก่ียวกบัการออมออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
ความกวา้งของอตัรภาคชั้น   =    
     

    =  
5

15   

    = 0.8 
 จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งแนวคิดเก่ียวกบัการออม ไดด้งัน้ี 
 ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการออมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการออมอยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการออมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการออมอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง มีผลต่อการออมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
การสร้างเคร่ืองมอืและการตรวจสอบเคร่ืองมอืวดั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี 
และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและการเลือกรับบริการทางด้าน     
ทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์  
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไป
เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 
ท่านไดแ้ก่ (1) ผศ.ดร.ดวงเดือน จนัทร์เจริญ (2) ทพญ.ธิติมา วิจิตรจรัญรุ่ง และ (3) นางสาวภทัร
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วรรณ เทียนยาณี ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่
ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่  โดยวิธีการหาค่า IOC (item-objective 
congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) 
กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวิจยัจ  านวน 171 คนหลงัจากนั้นน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach Alpha coefficient)ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได้ แสดงถึงระดับความคงท่ีของ
แบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมัน่มาก 
โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถามแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
 ดา้นการตดัสินใจเลือกรับบริการทางด้านทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 
เท่ากบั 0.880 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคคลหรือพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะกายภาพ 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.953 
 2. ดา้นราคา เท่ากบั 0.755 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.884 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.841 
 5. ดา้นบุคคลหรือพนกังาน 0.947 
 6. ดา้นกระบวนการ 0.796 
 7. ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะกายภาพ 0.927 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ขนาดของข้อมูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายได ้
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เพื่อวดัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและการเลือกรับบริการทางด้าน        
ทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 
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สรุปผลการวจิัย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 111 คน(ร้อยละ 64.90) มีอายรุะหวา่ง 25-

45 ปี จ  านวน 123 คน(ร้อยละ 71.90) สถานภาพโสด จ านวน 118 คน(ร้อยละ 69.00) ศาสนาพุทธ 
จ านวน 146 คน(ร้อยละ 85.40) การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 106 คน(ร้อยละ 62.00) อาชีพ
พนกังานเอกชน จ านวน 77 คน(ร้อยละ 45.00) และมีรายได5้,000-15,000 บาท จ านวน 95 คน 
(ร้อยละ 55.60) 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 และเม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีดา้น
บุคคลหรือพนกังานระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนดา้นอ่ืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งมี
ประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะกายภาพ ดา้น
กระบวนการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดเม่ือพิจารณา
ถึงระดบัส่วนประสมทางการตลาดในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M = 4.26, SD = 0.56) พบวา่ เทคโนโลยท่ีีใชใ้น
การรักษามีความทนัสมยัเม่ือเปรียบเทียบกบัต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (M = 4.40, SD = 0.64) และบริการมีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 4.04, SD = 
0.77) 

ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.13, SD = 0.49) พบวา่ ประกนัสังคม900บาทไม่ตอ้ง
ส ารองจ่าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.28, SD = 0.69) และราคาใกลเ้คียงกบัคลินิกในระดบั
เดียวกนั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.92, SD = 0.69)  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก (M = 3.88, SD = .056) พบวา่ คลินิกมี
แพทยเ์ฉพาะทางใหเ้ลือกมากมาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.08, SD = 0.73) และมีท่ีจอดรถ
เพียงพอมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.57, SD = 0.91) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก (M = 3.58, SD = 0.64) พบวา่มีการจดั
โปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.77, SD = 0.75) และแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ใหท้ราบผา่น เพจ Facebook มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.34, SD = 0.91)  
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ดา้นบุคคลหรือพนกังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M = 4.41, SD = 0.49) พบว่าแพทยมี์
ประสบการณ์ในการรักษา มีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด (M = 4.53, SD = 0.56) นกังานมีความยิม้แยม้
แจ่มใส มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 4.26, SD =0.66 ) 

ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.41, SD = 0.49) พบว่ามีการโทรศพัทน์ดั
หมายล่วงหนา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.29, SD = 0.65) และมีการใชค้อมพิวเตอร์บริหาร
จดัการ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 4.41, SD = 0.80) 

ดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัมาก (M = 4.10, SD = 0.48) พบว่าเคร่ืองมือสะอาด 
ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.34, SD = 0.61) และการตกแต่งคลินิกน่าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด (M = 3.86, SD = 0.76)  

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีการเลือกรับบริการต่างกนัผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
3.1 ลูกคา้ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ ชายและหญิง มีการเลือกรับบริการไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
3.2 ลูกคา้ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ อายตุ่างกนั มีการเลือกรับบริการไม่แตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
3.3 ลูกคา้ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ สถานภาพสมรสต่างกนั มีการเลือกรับ

บริการไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
3.4 ลูกคา้ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ ศาสนาต่างกนั มีการเลือกรับบริการไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
3.5 ลูกคา้ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ การศึกษาต่างกนั มีการเลือกรับบริการไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
3.6 ลูกคา้ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ อาชีพต่างกนั มีการเลือกรับบริการแตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
3.7 ลูกคา้ของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ รายได้ต่อเดือนต่างกนั มีการเลือกไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   
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สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดส่งผลต่อการเลือกรับบริการทางด้าน       
ทนัตกรรมของคลินิกตกรรม ทนัตศิลป์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นบุคคลหรือพนกังาน ส่งผล
ต่อการเลือกรับบริการ 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการทางด้านทันตกรรมของคลินิกทันตกรรม       
ทนัตศิลป์อภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีการเลือกรับบริการต่างกนั 

ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา และรายไดต่้อเดือน ท่ีมีผลต่อการ
เลือกรับบริการของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์พบว่าลูกคา้ท่ีมาเลือกรับบริการไม่แตกต่างกนั 
อาจเน่ืองจากสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาทางดา้นทนัตกรรม กรณี อุด ขูด ถอนไดโ้ดยไม่
ตอ้งส ารองจ่าย(900บาท/ปี)และการบริการรวดเร็วทนัใจรวมไปถึงความเช่ือมัน่ในคลินิกท่ีเปิด
มายาวนานกว่า 10 ปี และมีความหลากหลายทางดา้นบริการอุปกรณ์เคร่ืองไม่เคร่ืองมือทนัสมยั
และมีแพทยเ์ฉพาะทางใหเ้ลือกอีกมากมายจึงท าใหลู้กคา้บอกต่อๆกนัจึงส่งผลใหมี้ลูกคา้เขา้มา
รับบริการเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเกียรติ วฒันเรืองรอง (หนา้100) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาลของรัฐในจงัหวดั
สมุทรปราการ พบว่า การเลือกรับบริการของโรงพยาบาลของรัฐสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิประกนัสังคมเบิกค่ารักษาทางทนัตกรรมไม่เกิน900 บาท/ปี 
มารับบริการ 

ในดา้นอาชีพ ท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์พบว่าลูกคา้
ท่ีมาเลือกรับบริการแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากก าลงัทรัพยข์องแต่ละอาชีพท าให้มีผลต่อการ
เลือกรับบริการเช่นราชการพนกังานเอกชนมีสิทธิประกนัสังคมท าให้มาใชบ้ริการทางคลินิก2
คร้ัง/ปีไดเ้น่ืองจากไม่ตอ้งส ารองจ่ายสามารถตดัเงินผา่นระบบไดเ้ลยส่วนใหญ่จะเห็นไดว้่าจะมา
ใชบ้ริการอุด ขดู ถอนเพราะการใหบ้ริการแบบรวดเร็วทนัใจไม่ตอ้งรอนานส่วนอาชีพอ่ืนๆเช่น
ประกอบธุรกิจส่วนตวั เจา้ของกิจการจะมีก าลงัทรัพยท่ี์เยอะกว่าและเพื่อภาพลกัษณ์ของตวัเอง
จึงดูแลตวัเองมากกวา่จะใชบ้ริการคลินิกมากกวา่2คร้ัง/ปีส่วนนกัเรียนนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมารับ
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บริการทางดา้นจดัฟันมากกว่าคือฟันแก ฟันคุดโดยการแนะน าผ่านเพื่อน และคนในครอบครัว 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิดา มชัฌิม (หนา้173) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการ
จัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ประสบการณ์ท่ีใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการและจ านวนคลินิกท่ีใชบ้ริการการรับรู้ผา่นส่ือ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกรับบริการทางด้าน        
ทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ 

ผลการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกรับบริการทางดา้นทนัตกรรมของ
คลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ มีปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงาน ดา้นบุคคลหรือพนักงาน และดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะกายภาพ มีการเลือกรับบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัขอน าเสนอ 
การอภิปรายเป็นรายดา้นดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลูกคา้ท่ีมารับบริการได้เห็นเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและ
ปลอดภยัไดม้าตรฐานรวมไปถึงการใหค้  าแนะน าหลงัจากการดูแลรักษา สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กนกวรรณ พฒันกิจจารักษ์ (หน้า 9) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมการตลาดในการ
ตัดสินใจของผูม้ารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลพหุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ ผล
การศึกษาพบวา่ดา้นผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยความเช่ือถือในคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจากแผนก
ทนัตกรรม การไดรั้บค าแนะน าจากทนัตบุคลากรเป็นอยา่งดีในการดูแลหลงัการรักษา และการ
ไดรั้บบริการทนัตกรรมตรงตามความตอ้งการ เป็นปัจจยัส่วนผสมการตลาดดา้นท่ีผูรั้บบริการมี
ความคิดเห็นในระดบัมาก 

ดา้นราคา พบวา่ส่วนผสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลูกคา้ท่ีมารับบริการไดส้อบถามราคาก่อนท าการรักษา ราคาใกลเ้คียงกบั
คลินิกอ่ืนสะดวกต่อการมารับบริการและมีการผ่อนช าระค่าบริการจึงท าให้สะดวกรวดเร็วต่อ
การรับบริการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทิดา มชัฌิม (หน้า 171) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การ
ตดัสินใจใชบ้ริการจดัฟันของประชาชนจากคลินิกทนัตกรรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ผลการศึกษาพบว่าดา้นราคามีการก าหนดราคาอตัราค่าบริการในการตรวจรักษาและการ
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แสดงราคาในการจดัฟันชดัเจนมีราคาท่ีสามารถต่อรองกนัได ้มีการผอ่นช าระการใส่เหลก็ดดัฟัน
เป็นงวดๆและมีมีการใหส่้วนลด 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะท าเลท่ีตั้งของคลินิกหาง่ายสะดวกต่อการเดินทางของ
ลูกคา้เม่ือเขา้มารับบริการ Unit มีเพียงพอและมีแพทยเ์ฉพาะทางใหเ้ลือกอีกมากมายท าใหลู้กคา้
ไม่ตอ้งรอนาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อณิษฐา ผลประเสริฐ (หนา้ 61) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามด้านผิวพรรณของผูบ้ริโภค ผล
การศึกษาพบว่าด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบด้วยความสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการและควรมีท่ีจอดรถเพียงพอรวมไปถึงท าเลท่ีตั้ งต้องเหมาะสมและขยายสาขาให้
ครอบคลุมมากข้ึน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการแนะน าจากพนกังานคลินิกท่ีน่าสนใจ
เช่นการจดัโปรโมชัน่ ส่วนลดรวมไปถึงของแถมจึงท าใหดึ้งดูดลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการไดเ้ป็นได้
อย่างดี สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปัญชลี ปูรณะปุระ (หน้า 97) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการขายดว้ยการ ลด ราคา
เคร่ืองและการลดราคารายเดือน รวมไปถึงสิทธ์พิเศษต่างมากมาย 

ด้านบุคคลหรือพนักงาน พบว่าส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากท่ีสุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีความยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง
บริการดว้ยใจและมีทีมแพทยท่ี์ประสบการณ์พร้อมดว้ยความช านาญในการรักษาเปิดโอกาสให้
ลูกคา้ถามและตอบค าถามลูกคา้ด้วยความเป็นกนัเอง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ 
พฒันกิจจารักษ ์(หนา้ 9) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมการตลาดในการตดัสินใจของผูม้ารับ
บริการทนัตกรรมในโรงพยาบาลพหุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ผลการศึกษาพบว่าดา้นบุคคล
หรือพนักงานประกอบด้วยเจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัไมตรีเป็นกนัเอง มีความสุภาพและมีความรู้
ความสามารถในการรักษาของทนัตแพทย ์

ดา้นกระบวนการ พบว่าส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทางคลินิกมีการระบุราคาท่ีชดัเจนก่อนท าการรักษาและมี
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการโดยการนดัและเล่ือนนดัหมายแบบล่วงหนา้รวมไปถึงการติดตาม
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อาการหลงัการใชบ้ริการของทางคลินิก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ พฒันกิจจารักษ ์
(หนา้ 10) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมการตลาดในการตดัสินใจของผูม้ารับบริการทนัตกรรม
ในโรงพยาบาลพหุหะคีรี จงัหวดันครสวรรคผ์ลการศึกษาพบว่าดา้นกระบวนการประกอบดว้ย
ขั้นตอนการรับบริการมีความสะดวกมีระบบการเล่ือนนดัและความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะกายภาพ พบว่าส่วนผสมทางการตลาดอยู่ในระดบั
มาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทางคลินิกมีช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือมายาวนานมากกวา่10ปี และคลินิกยงัมีการตกแต่งแบบเป็นสัดส่วนน่าเขา้มาใชบ้ริการ
ท าให้ดึงดูดลูกคา้เขา้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทิดา มชัฌิม 
(หนา้ 167) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการจดัฟันของประชาชนจากคลินิกทนัตกรรมใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานีผลการศึกษาพบว่าด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
กายภาพประกอบดว้ยการเขา้คิวรอและความเป็นระบบของคลินิกโดยการใชค้อมพิวเตอร์ 
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