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บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจกบั
คุณภาพการให้บริการของคลินิกทนัตกรรม และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการให้บริการกบั
การตดัสินใจท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มผูท่ี้มาใช้
บริการคลินิกทนัตกรรมเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม และสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  

ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
คลินิกมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ซ่ึงมีการมาใช้บริการของในการขูดหินปูน โดยมีความถ่ีในการใช้
บริการอย่างน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน และ ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการใช้บริการอยู่ท่ีราคา 1,001-2,000 
บาท ปัจจยัคุณภาพการให้บริการของกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการมากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจไม่มีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพการให้บริการของคลินิกทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร และปัจจยั
คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าทนัตกรรมของคนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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Abstract 
The purpose of this research was to study relationship between decision making behavior 

and service quality of dental clinics and study relationship between service quality and dental decision 
making dental of people in Bangkok. Four hundred samples groups of people who come to use dental 
clinics for beauty in Bangkok by convenient sampling method. The questionnaires were used to collect 
data. The statistics used were frequency percentage mean standard deviation and correlation coefficient 
analysis. The research results were found that behavior of sample was most concerned with reputation 
and image of clinic. Which has used services of scaling with frequency of using service at less than 
once a month and average cost of using service is 1 ,001 -2 ,000  baht.  The service quality factor of 
sample group is the most importance to concrete aspect of the service. The results of hypothesis testing 
showed that decision making behavior did not correlate with service quality of dental clinics for beauty 
of people in Bangkok. And the quality of service factors were related to decision making dental of 
people in Bangkok was statistically significant at the 0.01. 
 

 
บทน า 

อวยัวะทุกชนิดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของร่างกาย ซ่ึงอวยัวะท่ีมีความส าคญัต่อทุกชีวิต 
ส่วนหน่ึงในของคน คือ ปาก ในช่องปากมีอวยัวะท่ีส าคญั คือ เหงือกล้ินกระพุง้แกม้ เพดาน และล าคอ
ส่วนตน้  ฟันเป็นอวยัวะท่ีแข็งแรง ละเอียด ใช้ในการออกเสียง เป็นส่วนประกอบส าคญัของใบหน้า 
คนเราใชฟั้นส าหรับบดเค้ียวอาหาร และช่วยท าให้ใบหนา้ของเราดูสวยงาม ถือไดว้า่ฟันเป็นอวยัวะท่ีมี
ประโยชน์ มากมายโดยมีความแข็งแรงมากกว่ากระดูก เป็นอวยัวะท่ีไม่มีการเจริญเติบโต เพิ่มขนาด 
หรือเปล่ียนแปลงรูปร่าง หลงัจากข้ึนมาในช่องปากแลว้ แต่ฟันยงัเป็นอวยัวะท่ีมีชีวิต รับความรูสึก และ
เจบ็ปวดได ้ถา้มีการสึกกร่อน หรือท าลายช่องเน้ือฟันลง ฟันมีความส าคญัต่อชีวิต ตั้งแต่เป็นฟันน ้ านมท่ี
เร่ิมข้ึน ในวยัเด็กจวบจนเป็นฟันแท ้จนกระทัง่ถึงวยัชรา ถา้หากเราเอาใจใส่ดูแลรักษาความสะอาดอยา่ 
สม ่าเสมอ ตลอดจนกินอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อฟัน และท่ีส าคญั คือ ตอ้งใช้ฟันให้ถูกหน้าท่ี (ส านัก        
ทนัตสาธารณสุขงกรมอนามยั. 2562)  

ความกา้วหน้าทางวิทยาการ ดา้นทนัตกรรมเพื่อความงามคือ งานทนัตกรรมท่ีมุ่งเน้นเพื่อ
ความสวยงาม ช่วยบูรณะสร้างเสริมความสวยงามใหฟั้นและรอยยิม้ใหก้บัคนไข ้ซ่ึงมีหลากหลายแขนง



ให้ใชบ้ริการ เพื่อความมัน่ใจและบุคลิกภาพของผูท่ี้มาใช้บริการ ประเภททนัตกรรมเพื่อความสวยงาม 
ประกอบดว้ย 1) การจดัฟัน 2) การฟอกสีฟัน 3) การอุดฟันดว้ยวสัดุสีเหมือนกนั 5) การท าฟันปลอม
แบบติดแน่น 6) การท ารากฟันเทียม และ 7) การท าเคลือบฟันเทียม ทั้งหมดน้ีสามารถแกปั้ญหาทั้งสี
และรูปร่างของฟันท่ีผิดปกติได ้รวมทั้งยงัแกปั้ญหาการเรียงตวัของฟันท่ีปกติเล็กนอ้ยไดอี้กดว้ย ท าให้
ด้านทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม จึงเป็นการบูรณะตกแต่งให้ฟันท่ีสูญเสีย แตกหัก บ่ิน ผุเป็นรู ให้
กลบัมาสวยงามและใชง้านไดดี้อีกคร้ัง รวมทั้งยงัดูแลฟันท่ีมีสีท่ีเปล่ียนไปให้กลบัมาสดใสเหมือนเดิม
อีกดว้ย ซ่ึงเรียกไดว้่ามีประโยชน์และช่วยให้ผูท่ี้สูญเสียฟันกลบัมายิ้มไดอ้ย่างสดใสอีกคร้ัง (นนัทิดา 
มชัฌิม. 2553) 

ในเขตกรุงเทพมหานครมีคลินิกทนัตกรรมท่ีให้บริการจ านวนมาก ซ่ึงมีประชาชนมาใช้
บริการ โดยการควบคุมของทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความช านาญในการท าฟัน การออกแบบ 
วางแผน หรือแมก้ระทั้งการปรับเปล่ียนต าแหน่งของฟันท่ีสามารถเล่ือนมายงัต าแหน่งทีถูกตอ้งและ
เหมาะสมได ้ บางคลินิกนั้นมีการด าเนินในรูปแบบของบริษทัจ ากดั บางแห่งด าเนินการโดยแพทยผ์ู ้
จดัตั้ง จากบญัชีรายช่ือคลินิกทนัตกรรมในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจุบนัมีคลินิกท่ีด าเนินการทั้งส้ิน 
จ านวน 85 แห่ง (ส านกังานสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร, 2563) เน่ืองจากไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้มาใช้
บริการ ทั้ งในเร่ืองคุณภาพการรักษาและวิทยาการสมัยใหม่ และมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยสามารถ
บ าบดัรักษาไดต้รงตามจุดประสงค์ของผูม้าใชบ้ริการ เพราะผูค้นในปัจจุบนัมีความรู้และคามใส่ใจกบั
สุขภาพภายในช่องปากมากข้ึน จึงมาใชบ้ริการกบัคลินิกทนัตกรรมท่ีมีแพทยป์ระจ าการมากในการดูแล
รักษา โดยแต่ละแห่งพยายามสร้างจุดเด่นในการให้บริการเพื่อกระตุน้ยอดขาย โดยมีการแข่งขนักนั
ความความสามารถและความช านาญของแพทย ์และการบริการท่ีสร้างความประทบัใจแก้ผูท่ี้มาใช้
บริการให้มากท่ีสุด โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิทยาการในการรักษาแนวใหม่ท่ีไดผ้ลดีและเป็น
ผลต่อคลินิกทนัตกรรมเพื่อความงามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่า การตดัสินใจในการท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของ
ผูบ้ริโภคเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม 
คุณภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลด้านพฤติกรรมการการใช้บริการเสริมความงามของทนัตกรรม และทราบถึง
คุณภาพในการบริการเพื่อท่ีจะตดัสินใจในการท าทนัตกรรม และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูท่ี้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดถ่้ายทอดใหก้บัคลินิกทนัตกรรมเสริมความ
งาม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการบริการต่อไปในอนาคต 



 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจกบัคุณภาพการให้บริการของ
คลินิกทนัตกรรม เพื่อความสวยงาม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจท าทนัตกรรมของ
คนในกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจใช้บริการ 
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ไดเ้ป็น 5 

ขั้นตอน ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของ Kotler & Keller (2012) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการบริการมีจุดเร่ิมตน้จาก

การท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีอาจไดรั้บจาการกระตุน้จากภายนอก เช่น ส่ือโฆษณาท่ีจูงใจ หรือเห็น

คนรอบรับรู้ถึงความขา้งใชสิ้นคา้นั้น ๆ เป็นตน้  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หลงัจากผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้ การคน้หา

เสาะหา ศึกษาขอ้มูลของสินคา้นั้น ๆ เป็นขั้นตอนท่ีจะเกิดต่อมาแต่ทั้งน้ีกระบวนการหาขอ้มูลในขั้นน้ี 

อาจไม่เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใชบ้ริการนั้นๆ สูงมาก และสามารถใชบ้ริการไดท้นัที 

3. การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจการใช้บริการ (Evaluation of Alternatives) เม่ือ

ผูบ้ริโภคไดมี้การเสาะหาขอ้มูลแลว้ จากนั้นผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ  

4. การตัดสินใจการใช้บริการ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการ

ตดัสินใจท าใหผู้บ้ริโภคสามารถจดัล าดบัความส าคญัของการเลือกใชบ้ริการไดแ้ลว้  

5. พฤติกรรมหลังการใช้บริการ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการใช้บริการแล้ว 

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจ

ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่าง ๆ ของสินคา้ ก็ท  าใหเ้กิดการใชบ้ริการซ ้ าได ้



สรุปไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ หมายถึง การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการ
หาโอกาสท่ีจะตดัสินใจการหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่างๆ ท่ีมีอยู่มีขั้นตอน
กระบวนการตดัสินใจในการใช้บริการ คือ การรับรู้ถึงความต้องการการค้นหาข้อมูลการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจใชบ้ริการการตดัสินใจใชบ้ริการและ พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการเป็นตน้ 

2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
จากการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัได้น าทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นล าดับขั้นความ

ตอ้งการของมาสโลว ์(Moslow) ซ่ึงสามารถจ าแยกขั้นตอนทั้ง 5 ล าดบัคือ  

1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดบัของความตอ้งการขั้นแรกซ่ึง

เป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตท่ีมนุษยทุ์กคนจ าเป็นตอ้งไดม้า เพื่อความอยูร่อด  

2. ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) เป็นความ

ตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด  

3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการทั้งในแง่ของการให้และการ

ได้รับความรักความตอ้งการประเภทน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะซ่ึงบุคคลตอ้งการ

ไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืนๆ  

4.  ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการได้รับการยกย่องในเร่ือง

คุณลกัษณะส่วนตวัรวมถึงการไดค้วามนบัถือในความสามารถและสถานะจากสังคม 

5. ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต  (Self-actualization Needs) เป็นความ

ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคลซ่ึงถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีจะไดรั้บการยกยอ่ง

เป็นบุคคลพิเศษ 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการบริโภคเก่ียวขอ้งปัจจยัหลายดา้น  เช่น ปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยั

ดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา เขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆและเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสมซ่ึงประกอบดว้ย ความ

ตอ้งการของร่างกาย ความปลอดภยัและความมัน่คง ความตอ้งการทางดา้นสังคมความตอ้งการการยก

ยอ่งและความส าเร็จส่วนตวั เป็นตน้ 

 



3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการใช้บริการ 
การวดัคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีเกิดจากความคาดหวงัของลูกคา้ หรือผูรั้บบริการจะ

ส่งผลให้ลูกคา้ หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการและน าไปสู่ความมีคุณภาพของ

การให้บริการ ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าแนวคิดของ  Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ประกอบด้วย 5 

ปัจจยัมาประยกุตใ์ชต้ามรายละเอียดดงัน้ี 

1. ความวางใจได ้(Reliability) หมายถึงความสามารถในการใหบ้ริการใหต้รงกบัสัญญาท่ีให้

ไวก้บัผูรั้บบริการบริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสมและไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุด

ของบริการและมีความน่าเช่ือถือสามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

2. ความเช่ือถือได ้(Assurance) หมายถึงความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนกบั

ผูรั้บบริการผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพนุ่มนวลมีกริยามารยาทท่ีดี 

3. ความมีตวัตน (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวย

ความสะดวก ไดแ้ก่ สถานท่ีบุคลากรอุปกรณ์เคร่ืองมือเอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์

รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแลห่วงใยและความตั้งใจท่ีชดัเจน  

4. ความเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตาม

ความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคนการเขา้ถึงง่ายใส่ใจความรู้สึกของลูกคา้บริการ โดย

ค านึงถึงความรู้สึกของผูรั้บบริการ 

 5. การตอบสนองทันที  (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ

ใหบ้ริการโดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงทีผูรั้บบริการสามารถเขา้

รับบริการไดง่้ายและไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ 

สรุปได้ว่า คุณภาพการใช้บริการเป็นเคร่ืองมือช่วยวดัคุณภาพในการบริการใช้ในการ

ตรวจสอบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของหน่วยงานและผูใ้ห้บริการ

ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้การให้

ความเช่ือมั่นแก่ผู ้รับบริการความเป็นรูปธรรมของการบริการ เข้าใจการรับรู้ความต้องการของ

ผูรั้บบริการ และการตอบสนองความตอ้งการ เป็นตน้ 



กรอบแนวคดิการวจิัย 
  ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
สมมติฐานของการวจิัย 

1. พฤติกรรมการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของคลินิกทนัตกรรม
เพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจท าทนัตกรรมของคนใน
กรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจท าทนัตกรรมเพ่ือความ

สวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นความไวว้างใจ 

2. ดา้นการใหบ้ริการ 

3. ดา้นบุคลากร 

4. ดา้นกระบวนการ 

5. ดา้นสถานท่ี 

คุณภาพในการให้บริการ 

1. ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้

2. การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ 

3. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

4. เขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ 

5. การตอบสนองความตอ้งการ 

พฤติกรรมในการท าทันตกรรมเพ่ือความ

สวยงาม 

1. เหตุผลท่ีท่านใชบ้ริการคลินิก  

2. ประเภทการใชบ้ริการของคลินิก 

3. ความถ่ีในการใชบ้ริการคลินิก 

4. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการ

คลินิก 



วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูท่ี้มาใช้บริการคลินิกทนัตกรรมเสริมความงามในท า          

ทนัตกรรมเพื่อความสวยงามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค านวณสูตรขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ W.G. 
Cochran,(1953) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  ดงันั้น
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งไม่น้อยกว่า 385 ตวัอย่าง เพื่อความแม่นย  า และป้องกนัความ
ผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 

ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม จ านวน 4

ขอ้ จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นขอ้ค าถามเลือกตอบ (Checklist) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพในการใหบ้ริการของคลินิกทนัตกรรมประกอบดว้ย 

ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ ดา้นเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จ านวน 

25 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale Questions) แบ่งเป็น 5 

ระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนใน

กรุงเทพมหานครประกอบดว้ย ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 

และดา้นสถานท่ี จ านวน 25 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale 

Questions) แบ่งเป็น 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด (Open-Question) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเองจากกลุ่มผูท่ี้มาใช้

บริการคลินิกทนัตกรรมเสริมความงามในท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลามากกวา่ 1 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 400 คน  



การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ F-test (ANOVA) และ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 63.5 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.80 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 49.80 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.80 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และรายได ้
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.00  

2. ระดบัความเห็นต่อพฤติกรรมในการท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม พบว่า เหตุผลท่ีใช้
บริการคลินิกส่วนใหญ่เป็นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของคลินิกมีความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 27.40 
ประเภทการใช้บริการของคลินิกส่วนใหญ่มาขูดหินปูน คิดเป็นร้อยละ 37.20 ความถ่ีในการใช้บริการ
คลินิกส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการ
คลินิกส่วนใหญ่ราคา 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.20  

3. ระดบัความเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการของคลินิกทนัตกรรม พบวา่ คุณภาพในการ
ใหบ้ริการของคลินิกทนัตกรรม ในภาพรวม ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ และดา้นเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมาก  

4.  ระดับความ เ ห็นต่อการตัด สินใจท าทันตกรรม เพื่ อความสวยงามของคนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การตดัสินใจท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานท่ี ด้านความไว้วางใจ ด้านการให้บริการ ด้าน
กระบวนการ และดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 



5. ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจกบัคุณภาพการให้บริการของคลินิกทนัตกรรมเพื่อ
ความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการตัดสินใจ F Sig. 
เหตุผลท่ีใชบ้ริการ .618 .650 
ประเภทการใชบ้ริการ .382 .861 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ .340 .851 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชบ้ริการ 1.103 .358 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของ
คลินิกทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจกบั
คุณภาพการให้บริการของคลินิกทันตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 
ตารางที่2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจท าทันตกรรมของคนใน
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ Pearson Correlation Sig. 
ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ .493** .000 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ .615** .000 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ .539** .000 

ดา้นเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ .554** .000 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ .625** .000 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท า         ทนั
ตกรรมของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจท าทนัตกรรม
ของคนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนัทุกด้าน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยมี
ระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
 



อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจกบัคุณภาพการให้บริการ

ของคลินิกทนัตกรรม เพื่อความสวยงามไม่มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น เน่ืองจากการมาใชบ้ริการคลินิก
ทนัตกรรมเสริมความงามเป็นการเขา้ใจและสามารถรับรู้ถึง ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ
ความสมเหตุสมผลกบัค่ายาและบริการ หรือมแมแ้ต่การมาใช้บริการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจจุดมุ่งหมายของการมาใชบ้ริการในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงก็
ส่งผลต่อประเภทการใช้บริการของคลินิกท่ีผูม้าใช้บริการท่ีเน้นความปลอดภยัและรวดเร็ว อีกทั้งยงั
สามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีตนเองในการมาใช้บริการทางทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของช่อง
ปากไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย ท าให้มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการและ
ความตอ้งการมาใชบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการการบริการท่ีดีและมีคุณภาพของคลินิกทางทนักรรม
นั้นๆ และสามารถเขา้ใจถึงโปรโมชัน่ของทางคลินิกของการช่วยลดค่าใชจ่้ายหรือเพิ่มการบริการ และมี
โปรโมชัน่พิเศษส าหรับลูกคา้ประจ า ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจต่อคลินิกทนัตกรรมเพื่อความ
สวยงามและกลบัมาใช้บริการอีกคร้ัง ซ่ึงก็ท  าให้พฤติกรรมการตดัสินใจจึงไม่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของคลินิกทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  สุนิสา หนูพูน (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการทางดา้นทนัตก
รรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ พบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกรับบริการ
ทางดา้นทนัตกรรมของคลินิกทนัตกรรม ทนัตศิลป์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการกบัการตดัสินใจท า            ทนั
ตกรรมของคนในกรุงเทพมหานคร หากพิจารณาด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า คุณภาพในการ
ให้บริการของคลินิกทนัตกรรม ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ แสดงให้เห็นถึงว่า คลินิกท าทนัตกรรมมีความสะอาดการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการมีคุณภาพ และมีเอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัความงาม หรือเอกสาร
เพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีมีความชดัเจนเหมาะสม รองลงมาเป็นดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ แสดงให้
เห็นถึง พนกังานคลินิกมีบุคลิกภาพท่ีน่าไวว้างใจ และพนกังานคลินิกให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความงามได้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้แสดงใหเ้ห็นถึง รายละเอียดความงามของคลินิก
ทนัตกรรมมีความชดัเจนตามท่ีก าหนดไวแ้ละการให้บริการถูกตอ้ง เหมาะสม และการบริการเป็นไป
อย่างราบร่ืนโดยไม่เกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้านการตอบสนองความตอ้งการแสดงให้เห็นถึงพนักงาน
คลินิกมีความพร้อมความเต็มใจให้บริการอยูต่ลอด และสามารถระบุเวลาในการให้บริการและทนัตาม



เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการได้ และดา้นเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการแสดงให้เห็นถึง พนกังาน
คลินิกสามารถปรับเปล่ียนการบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนไดท้นัทีและสามารถ
ใหบ้ริการเฉพาะบุคคลแก่ลูกคา้ได ้

3. ผลการวิจยัพิจารณาดา้นการตดัสินใจท าทนัตกรรม โดยรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ด้านท่ีมากท่ีสุดคือ ด้านสถานท่ี แสดงให้เห็นถึงว่า คลินิกท าทนัตกรรมมีความพร้อมของอุปกรณ์
การแพทย์ ทนัสมยั และเพียงพอและความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี รองลงมา เป็นด้านความ
ไวว้างใจ แสดงให้เห็นถึง เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของคลินิกสะอาด และปลอดภยัและการไดรั้บบริการจาก
ทนัตแพทยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการรักษาทางทนัตกรรมดา้นการให้บริการ แสดงให้เห็นถึง 
การให้บริการทางทนัตกรรมมีความใส่ใจทุกขั้นตอนและรวดเร็วในการบริการและการให้บริการทาง
ทนัตกรรมท่ีมีความหลากหลายและครบวงจรดา้นกระบวนการแสดงให้เห็นถึง ระยะเวลาท่ีทนัตแพทย์
ท าการรักษาและขั้นตอนการบริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นบุคลากร แสดงให้เห็น
ถึงว่า ทนัตแพทยมี์ความรู้ ความช านาญในการรักษา เอาใจใส่ ให้ค  าอธิบายการรักษาอย่างชดัเจนและ
พนกังานคลินิกใหบ้ริการทุกรายเหมือนกนัทุกประการโดยไม่เลือกปฏิบติั  

4. ผลการวิจยัพิจารณาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจท า
ทนัตกรรมของคนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ระดบัความสัมพนัธ์ ในระดบัมากแสดงให้เห็นไดว้า่ หากผูป้ระกอบการคลินิกท าทนัตกรรมมีคุณภาพ
ในการบริการเพื่อผูบ้ริโภคท่ีสูงข้ึน จะส่งผลต่อการตดัสินใจท าทนัตกรรมของคนในกรุงเทพมหานคร
สูงข้ึนไดอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เกียรติคุณ จิรกาลวสาน (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการ :กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการในดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความแน่นอน ดา้นวตัถุ/ส่ิงท่ีสามารถจบั
ตอ้ง ดา้นความเขา้อกเขา้ใจ และดา้นความรับผดิชอบ ส่งผลต่อการใหบ้ริการการประปาส่วนภูมิภาค ใน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา โพนโต (2557) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และการส่ือสารทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 
ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ และการส่ือสารทางการตลาดส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 



ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
จากผลการวิจยัคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจท าทนัตกรรม

เพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการคลินิกทนัตกรรมควรมีการพฒันาคุณภาพ
การให้บริการท่ีครอบคลุมความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของคลินิก
ทนัตกรรมเพื่อความสวยงามในดา้นต่างๆ จากระดบัมาก ให้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นเขา้ใจ
การรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ เพื่อให้พนกังานคลินิกสามารถปรับเปล่ียนการบริการให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนไดท้นัทีและมีการให้บริการเฉพาะบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามมากยิ่งข้ึน 
เพื่อน าไปสู่การบริการของคลินิกใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดได ้

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัทางการตลาดท่ีอาจจะส่งผลถึงการตดัสินใจท า    

ทนัตกรรมเพื่อความสวยงามในกรุงเทพมหานคร เพือ่หาแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการกบัการตดัสินใจท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนในกรุงเทพมหานคร 

2.2 ศึกษาในการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลในแนวเชิงลึกและมีความหลากหลายมา
พฒันาพฤติกรรม คุณภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจท าทนัตกรรมเพื่อความสวยงามของคนใน
กรุงเทพมหานคร 
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