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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่ออธิบายกระบวนการไตร่ตรองของ
ผู้ ใช้บริการหมอฟันพืน้ บ้านโดยใช้แบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง
คุณภาพ ซึง่ ศึกษาในผู้ ใช้บริการทีเ่ คยท�ำฟันเทียมกับหมอฟัน
พื้นบ้านจ�ำนวน 20 คน ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในอ�ำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ โดยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบบอลหิมะ เริม่ ต้น
จากผู้ที่มารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลวังชิ้นที่เคย
ท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้าน เก็บข้อมูลในระหว่างเดือน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
กึง่ โครงสร้างทีส่ ร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจ�ำแนกประเภทข้อมูลและการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย

Abstract
Objective: To determine the analytical thinking process of folk denturist’s customers using the
elaboration likelihood model.
Methods: The participants of this qualitative
study were 20 customers who lived in Wangchin
district, Phrae province. This study used snowball
technique to identify customers who received dental service at Wangchin hospital and used to have
their false teeth service from folk denturist. Data
were collected from June to August 2016 and by
using semi – structured interview based on literature reviews. To analyze the data by typological
analysis and analytical induction.
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ผลการศึกษา: กระบวนการไตร่ตรองที่เกิดขึ้นในการ
ใช้บริการท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านของผู้ ใช้บริการ
เกิดขึ้นตั้งแต่รับรู้ว่าการสูญเสียฟันส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันจนมีความจ�ำเป็นต้องได้รับการใส่
ฟันเทียม จึงเกิดการค้นหาข้อมูลจากผู้ ให้บริการหรือผู้ที่
มีประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการท�ำฟันเทียม คุณภาพ
ของฟันเทียม รูปแบบการให้บริการ และความน่าเชื่อถือ
ของผู้ ให้บริการ นอกจากนีอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ ในระหว่างการ
ได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นก่อน ระหว่าง หรือหลังท�ำฟันเทียม
อาจส่งผลต่อกระบวนการไตร่ตรองได้เช่นกัน
บทสรุป: เมื่อใช้แบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจในการ
ประเมินกระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการจึงพบว่าเป็น
ไปได้ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพราะองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการแต่ละคน
แตกต่างกัน
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Results: The result showed that analytical
thinking process of the customers who had their
false teeth from folk denturists occurred when the
customers recognized that tooth loss affect daily
life performance. As a result of this fear, the informants search more information to fix the malfunctioned teeth. The information from providers
and other customers might composed of denture
procedure, quality of denture, patterns of denture
service and provider’s trust. In addition, emotions
such as satisfaction and fear that occurred before,
between or after having denture might affect analytical thinking process.
Conclusions: The customers could elaborate
either by central or peripheral route of the elaboration likelihood model, because of the difference
of each customers about motivation and ability
factors.

ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการไตร่ตรอง หมอฟันพื้นบ้าน แบบ
จ�ำลองการโน้มน้าวใจ

บทน�ำ

การสูญเสียฟันเป็นความเจ็บป่วยด้านสุขภาพช่องปาก
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้ง
ด้านบดเคี้ยวและความสวยงาม ท�ำให้เกิดการแสวงหาวิธีการ
ลดผลกระทบดังกล่าว โดยการใส่ฟันเทียมเป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยฟื้นฟูหน้าที่ของฟันให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง แต่จาก
สถานการณ์การเข้าถึงบริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. 2552 พบว่าผู้สูงอายุมาใช้บริการใส่ฟันเทียมร้อยละ
15.6 จากการใช้บริการทันตกรรมทั้งหมด และส่วนใหญ่
จะไม่ใช้บริการในหน่วยบริการภาครัฐ เพราะ ช้า รอนาน
และไม่สะดวกไปในเวลาท�ำการ(1) นอกจากนี้ยังพบว่าระบบ
บริ ก ารทั น ตกรรมโดยทั น ตแพทย์ ไ ม่ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วยได้ แต่ยังมีการแพทย์อีกระบบหนึ่ง
ที่มีมาก่อนวิชาชีพทันตแพทย์ ในปัจจุบัน คือ หมอฟันพื้นบ้าน
ที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท ส่วนใหญ่จะให้บริการท�ำ

Keywords: Analytical thinking process, Folk
denturist, Elaboration likelihood model

ฟันเทียม ซึง่ มีทงั้ การให้บริการเชิงรุกโดยไปให้บริการในชุมชน
และการให้บริการเชิงรับโดยเปิดเป็นร้านท�ำฟันเทียมถาวร
ในขณะที่รัฐและทันตแพทย์มีมุมมองต่อหมอฟันพื้นบ้านว่า
เป็นหมอฟันเถื่อนผิดกฎหมายและผู้ ใช้บริการกับหมอฟัน
พืน้ บ้านขาดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติทถี่ กู ต้องในเรือ่ ง
ทันตสุขภาพ แต่ในมุมมองของผู้ ใช้บริการกลับมองว่าการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารกั บ หมอฟั น พื้ น บ้ า นนี้ ไ ด้ ผ ่ า นการ
วิเคราะห์ไตร่ตรองบนพื้นฐานของเหตุผลของแต่ละบุคคลทั้ง
ด้านราคา อ�ำนาจในการต่อรอง ความรวดเร็ว ความน่าเชือ่ ถือ
และความปลอดภัย(2) ดังนั้น ผู้ ใช้บริการจึงมีการไตร่ตรอง
ก่อนตัดสินใจไปใช้บริการท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้าน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ โดยใช้ทฤษฎีแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
(elaboration likelihood model) ทีถ
่ กู พัฒนาขึน้ โดย Richard Petty และ John Cacioppo (1981) โดยเป็นทฤษฎี
การสื่อสารระหว่างบุคคลที่อธิบายถึงกระบวนการไตร่ตรองที่
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เกิดขึน้ ผ่าน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การจูงใจ (motivation factors) และองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความสามารถในการไตร่ตรอง (ability factors) เพื่อ
ประเมินว่าผู้ ใช้บริการมีกระบวนการไตร่ตรองไปในเส้นทาง
หลักหรือเส้นทางรอง(3)
ในอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีการให้บริการท�ำฟันเทียม
ของหมอฟันพืน้ บ้านทัง้ ในรูปแบบของการเดินทางไปให้บริการ
ในชุมชนและเปิดร้านให้บริการแบบถาวร ซึ่งพบว่ามีผู้ ใช้
บริการเป็นจ�ำนวนมาก และจากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เคย
มีการศึกษาถึงกระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการหมอฟัน
พื้นบ้านที่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการตัดสินใจใช้บริการ
ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
ไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านในเขตพื้นที่อ�ำเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการให้บริการ
ท�ำฟันเทียมในระบบวิชาชีพทันตแพทย์ต่อไป

วิธีการศึกษา (Methods)

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาที่ใช้วิธีการเชิง
คุณภาพ (Qualitative description) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง ศึกษาในผู้ ใช้บริการจ�ำนวน 20 คน ที่มี
ภูมิล�ำเนาอยู่ในอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งเคยไปใช้บริการ
ท�ำฟันเทียมรูปแบบใดก็ได้กบั หมอฟันพืน้ บ้านอย่างน้อย 1 ครัง้
และไม่จ�ำกัดระยะเวลาการใส่ฟันเทียม โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบอลหิมะ เริ่มต้นจากผู้ที่มารับบริการทันตกรรม
ในโรงพยาบาลวังชิ้นที่เคยท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านที่
ยินดีและเต็มใจในการเข้าร่วมการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และ 2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่
เป็นแนวค�ำถามปลายเปิดเกี่ยวกับกระบวนการไตร่ตรองของ
ผู้ ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านโดยใช้แบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
งานวิจัยนี้ท�ำการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยความอิ่มตัวของข้อมูลทราบได้จาก
การได้รบั ข้อมูลเดิมซ�ำ้ ๆ จากการสัมภาษณ์ผู้ ใช้บริการ จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจ�ำแนกประเภทข้อมูลและการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย
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ผลการศึกษา (Results)

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการใช้บริการท�ำฟันเทียมใน
อ�ำเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การใช้บริการท�ำฟันเทียมในอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดย
ใช้บริการกับทันตแพทย์ทโี่ รงพยาบาลวังชิน้ และใช้บริการกับ
หมอฟันพื้นบ้านที่มาให้บริการในชุมชน 2) การใช้บริการท�ำ
ฟันเทียมนอกอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยใช้บริการกับ
หมอฟันพื้นบ้านที่ร้านท�ำฟันเทียม ได้แก่ ร้านท�ำฟันเทียมที่
อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง และอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ จาก
รูปแบบการใช้บริการท�ำฟันเทียมของผู้ ใช้บริการทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา
ในอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างในงาน
วิจัยครั้งนี้เป็น 4 กลุ่มตามจ�ำนวนของรูปแบบที่เคยใช้บริการ
ท�ำฟันเทียม โดยใช้รหัส 3 ตัว (X1X2X3) โดยที่ X1 ใช้ ในการ
แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม A หมายถึง ผู้ ใช้บริการ
ที่เคยท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านที่มาให้บริการในชุมชน
จ�ำนวน 11 คน 2) กลุ่ม B หมายถึง ผู้ ใช้บริการที่เคยท�ำฟัน
เทียมกับหมอฟันพื้นบ้านที่ร้านท�ำฟันเทียม จ�ำนวน 2 คน
3) กลุม่ C หมายถึง ผู้ ใช้บริการทีเ่ คยท�ำฟันเทียมกับหมอฟัน
พื้ น บ้ า นทั้ ง ที่ ม าให้ บ ริ ก ารในชุ ม ชนและที่ ร ้ า นท� ำ ฟั น เที ย ม
จ�ำนวน 2 คน และ 4) กลุ่ม D หมายถึง ผู้ ใช้บริการที่เคย
ท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านและทันตแพทย์ที่โรงพยาบาล
จ�ำนวน 5 คน ส่วนรหัส X2 จะใช้อักษร M แทน เพศชาย
และ F แทน เพศหญิง และรหัส X3 จะใช้ตัวเลขที่แทนล�ำดับ
การสัมภาษณ์ ในแต่ละกลุ่ม อาทิ AF1 หมายถึง ผู้ ใช้บริการ
ที่เคยท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านที่มาให้บริการในชุมชน
เพศหญิง และสัมภาษณ์เป็นคนที่ 1 ในกลุ่ม ซึ่งผู้ ใช้บริการ
ทัง้ 20 คน มีประสบการณ์ ในการใส่ฟนั เทียมในรูปแบบใดก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นแบบติดแน่นหรือแบบถอดได้ โดยในการศึกษานี้
ไม่ได้จำ� แนกข้อมูลดังกล่าวไว้ และระยะเวลาในการใส่ฟนั เทียม
ของผู้ ใช้บริการอยู่ในช่วงระหว่าง 1 เดือน – 20 ปี โดยแบ่ง
เป็น 1 เดือน – 3 ปี จ�ำนวน 14 คน, 4 – 10 ปี จ�ำนวน
5 คน และ 20 ปี จ�ำนวน 1 คน โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ ใช้
บริการทีเ่ คยท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพืน้ บ้านแสดงในตารางที่ 1
กระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้าน
ในอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เริ่มต้นจากการรับรู้ถึงปัญหา
จากการมีชอ่ งว่างของฟันจากภาวะปริทนั ต์ทที่ ำ� ให้เกิดฟันห่าง
หรื อ มี ก ารสู ญ เสี ย ฟั น ไปไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการหลุ ด ไปตาม
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ใช้บริการที่เคยท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้าน
Table 1 General information of folk denturist’s customers

นาม อายุ
เพศ
สมมติ (ปี)
AM1
AF2
AF3
AM4
AM5
AF6
AF7
AM8
AM9
AM10
AF11
BF1
BF2
CF1
CF2
DM1
DM2
DM3
DF4
DF5

82
64
57
80
66
70
67
68
64
60
75
53
67
54
54
72
59
55
65
74

ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

การศึกษา

อาชีพ

รายได้
(บาท)

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อุดมศึกษา
อุดมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

เกษตรกร
รับจ้าง
รับจ้าง
พระภิกษุ
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
ค้าขาย
ต�ำรวจ
รับจ้าง
-

800
1,500
1,500
800
10,000
600
6,000
3,000
5,000
700
6,000
5,000
8,000
1,000
10,000
10,000
3,000
7,000

ธรรมชาติ ห รื อ ถู ก ถอนไปจนท� ำ ให้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต
ประจ�ำวัน จากนั้นจึงท�ำให้เกิดการแสวงหาทางแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจมีการสอบถามข้อมูลจากผู้ ให้บริการโดยตรง
หรือจากผู้มีประสบการณ์ ข้อมูลที่ได้รับนั้นอาจขัดแย้งหรือ
ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของผู้ ใช้บริการ ซึ่งในที่สุดแล้ว
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับกระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการ
แต่ละคน ในการวิจัยนี้น�ำเสนอกระบวนการไตร่ตรองของ
หมอฟันพืน้ บ้านเป็น 4 ประเด็นก่อนทีจ่ ะน�ำไปวิเคราะห์โดยใช้
แบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ

รูปแบบการใช้บริการฟันเทียม
จ�ำนวน
ให้บริการ ร้านท�ำ ระยะ
การใส่
โรงพยาบาล ในชุมชน ฟันเทียม เวลาที่ใส่
ฟันเทียม
วังชิ้น
ในเขต นอกเขต ฟันเทียม
(ครั้ง)
พื้นที่
พื้นที่
/
1 ปี
1
/
1 ปี
1
/
1 ปี
1
/
2 ปี
1
/
4 ปี
1
/
8 ปี
2
/
10 ปี
1
/
1 เดือน
2
/
1 ปี
2
/
20 ปี
1
/
2 ปี
1
/
3 ปี
1
/
5 ปี
1
/
/
1 ปี
2
/
/
2 ปี
3
/
/
2 ปี
2
/
/
/
2 ปี
3
/
/
1 ปี
2
/
/
3 ปี
2
/
/
5 ปี
1

1) ความจ�ำเป็นในการใส่ฟันเทียม
ความจ�ำเป็นในการใส่ฟันเทียมของผู้ ใช้บริการแต่ละคน
มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต
ประจ�ำวันอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งานและด้านสังคม
ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจน�ำไปสู่การตัดสินใจแสวงหาทาง
แก้ปัญหา ทั้งนี้รูปแบบของฟันเทียมที่ผู้ ใช้บริการต้องการ
นั้นอาจขึ้นอยู่กับการให้ความหมายเรื่องฟันของผู้ ใช้บริการ
แต่ละคน อาทิ ผู้ ใช้บริการมีการสูญเสียทัง้ ฟันหน้าและฟันหลัง
แต่ต้องการใส่เพียงฟันหน้า เนื่องจากต้องการความสวยงาม
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และฟันหลังยังคงมีเหลืออยู่บางส่วน สามารถใช้งานได้ โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น
ผลกระทบด้านการใช้งานที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหา
เรือ่ งการบดเคีย้ วและมีบางส่วนทีม่ ปี ญ
ั หาในเรือ่ งการพูดไม่ชดั
ซึ่งผู้ ใช้บริการที่สูญเสียฟันหลังและสูญเสียฟันทั้งปากมัก
ให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพการบดเคี้ยวเป็นอย่างมาก
ดั งเช่ น ที่ ผู ้ ใ ช้ บริก ารหลายคนกล่าวถึง ผลกระทบของการ
สูญเสียฟันต่อการบดเคี้ยวว่า
“กึ๊ดว่าใส่แล้วจะเกี๊ยวข้าวสบาย” (AF3, นามสมมติ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559)
“บ่มฟี นั กิน๋ อะหยังก็บล่ ำ� ” (AF6, นามสมมติ, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ผลกระทบด้ า นสั ง คมที่ เ ป็ น ผลมาจากความสวยงาม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ภายนอก และความมัน่ ใจในการเข้าสังคม
การสูญเสียฟันท�ำให้ภาพลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนแปลงไป
การมีช่องว่างเกิดขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยมี การมีแก้มตอบ
จากการสูญเสียฟันหลังท�ำให้ดูมีอายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ภาพลักษณ์ภายนอกยังส่งผลต่อความมั่นใจในการเข้าสังคม
ของผู้ ใช้บริการ บางคนมีปัญหาในเรื่องการควบคุมไม่ให้
เศษอาหารหลุดร่วงออกมานอกช่องปากผ่านช่องว่างที่เกิด
ขึ้นบริเวณฟันหน้า ท�ำให้เกิดความไม่มั่นใจขึ้นหากจะต้องไป
รับประทานอาหารกับผู้อื่น หรือบางคนมีหน้าที่การงานที่ต้อง
พบปะผูค้ น ต้องเข้าสังคมอยูต่ ลอด เช่น กรรมการหมูบ่ า้ นทีม่ ี
การเข้าร่วมประชุมกันทุกเดือน หรือผู้ ใหญ่บา้ นทีจ่ ะต้องมีการ
พบปะพูดคุยกับลูกบ้านอยู่เสมอ เป็นต้น ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการ
หลายคนกล่าวถึงผลกระทบของการสูญเสียฟันต่อภาพลักษณ์
ภายนอก และความมั่นใจในการเข้าสังคมว่า
“บ่มีฟันก็ดูเฒ่าล�้ำไป ถ้าใส่ฟันก็จะได้หนุ่มแหมน้อย”
(AM9, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559)
“ฟันหน้าหายมันก็อายเขา มันบ่งาม เฮาก็ต้องอยู่ใน
สังคมอยู่ งานก๋านก็ต้องไป” (DM1, นามสมมติ, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้ท�ำให้แต่ละคนมีความจ�ำเป็น
ในการใส่ฟนั เทียมทีแ่ ตกต่างกัน และเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้ผู้ ใช้
บริการเกิดกระบวนการไตร่ตรองว่าควรทีจ่ ะไปท�ำฟันเทียมเพือ่
ลดผลกระทบดังกล่าว หลังจากนั้นผู้ ใช้บริการจึงเริ่มแสวงหา
ข้อมูลเรื่องฟันเทียมจากบุคคลอื่นเพื่อน�ำมาประกอบการ
ตัดสินใจ
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2) การแสวงหาข้ อ มู ล ก่ อ นตั ด สิ น ใจไปใช้ บ ริ ก ารท� ำ
ฟันเทียม
เมื่อผู้ ใช้บริการมีความจ�ำเป็นและต้องการใส่ฟันเทียม
จึงน�ำไปสู่การแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่ง
ผู้ ใช้บริการมีการแสวงหาทัง้ ข้อมูลปฐมภูมแิ ละข้อมูลทุตยิ ภูมิ
จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อน�ำมาประกอบการตัดสินใจท�ำ
ฟันเทียม โดยข้อมูลปฐมภูมไิ ด้มาจากการสอบถามโดยตรงกับ
ผู้ ให้บริการ ได้แก่ ทันตแพทย์และหมอฟันพืน้ บ้าน และข้อมูล
ทุติยภูมิได้มาจากการบอกเล่าต่อกันมาของผู้มีประสบการณ์
ในการท�ำฟันเทียม ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการหลายคนกล่าวถึงการ
สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจท�ำฟันเทียมว่า
“ต๋อนแรกก็จะไปใส่ตโี้ รงบาลละ แต่หมอบอกว่าต้องถอน
เขีย้ วจ๋นหมดก่อน” (AF6, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 10
มิถุนายน 2559)
“คนเขาบอกต่อๆ กัน๋ ว่าหือ้ ไปใส่ตเี้ ถิน เป็นร้านตีท้ ำ� ตัง้ แต่
รุ่นป้อ มีจื่อเสียงมาเมินสมัยตั้งแต่ยังบ่มีโรงบาลละ” (DM2,
นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559)
ซึง่ ข้อมูลทีผ่ ู้ ใช้บริการได้รบั มาอาจมีความหลากหลายจึง
ต้องมีการประมวลผลข้อมูลที่ได้กับความรู้หรือความเชื่อเดิม
ที่มีอยู่ของผู้ ใช้บริการ แล้วจึงเกิดกระบวนการไตร่ตรองเพื่อ
ตัดสินใจต่อไป
3) ความสับสนของข้อมูลที่ได้รับ
เมือ่ มีการแสวงหาข้อมูลทีห่ ลากหลายเพือ่ น�ำมาประกอบ
การไตร่ตรองเพื่อตัดสินใจท�ำฟันเทียมนั้น ข้อมูลที่ได้รับมา
อาจท�ำให้เกิดความสับสนจากความขัดแย้งกันของข้อมูลเอง
กับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่แล้วของผู้ ใช้บริการ หรือ
อาจมีความขัดแย้งกันของข้อมูลลักษณะเดียวกันที่มาจาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีความสับสนที่อาจ
เกิดจากข้อมูลจากผู้ส่งสารที่มาจากการแพทย์ที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนวิชาชีพทันตแพทย์ หมอฟันพื้นบ้าน หรือ
จากเพือ่ นบ้าน เพือ่ นทีท่ ำ� งานทีเ่ คยมีประสบการณ์ทงั้ ทางตรง
และทางอ้อม
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการสอบถามกั บ ทั น ตแพทย์ ที่
โรงพยาบาลมีบางส่วนขัดแย้งกับความคิดของผู้ ใช้บริการและ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก่อนที่ผู้ ใช้บริการจะไปพบทันตแพทย์นั้นมักจะหา
ข้อมูลเบือ้ งต้นจากเพือ่ นทีม่ ปี ระสบการณ์มาก่อน เมือ่ มีขอ้ มูล
ส่วนหนึ่งแล้วจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนหรือ
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โต้แย้งข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลว่า
ถ้าไปท�ำฟันเทียมที่โรงพยาบาลจะต้องถอนฟันออกหมดทุกซี่
ทันตแพทย์จึงจะท�ำฟันเทียมให้ ระยะเวลาการท�ำก็นาน ต้อง
มีการเตรียมช่องปาก บางครั้งก็ ให้ถอนฟันแต่ผู้ ใช้บริการ
ไม่อยากถอน เนือ่ งจากกลัวเป็นโรคประสาท ซึง่ เป็นความเชือ่
ที่บอกเล่าต่อกันมาและยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน โดยข้อมูล
ที่ได้รับจากทันตแพทย์นี้จะถูกน�ำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่
เคยได้รับต่อๆ กันมาในชุมชนและถูกประมวลผลออกมาเป็น
ข้อมูลที่ผู้ ใช้บริการสามารถยอมรับได้ ดังนั้นข้อมูลที่ได้นี้
จึงเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่น�ำมาไตร่ตรองเพื่อตัดสินใจท�ำ
ฟันเทียม ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการหลายคนกล่าวถึงข้อมูลที่ได้รับ
จากการสอบถามทันตแพทย์ทโี่ รงพยาบาลทีม่ บี างส่วนขัดแย้ง
กับความคิดของผู้ ใช้บริการว่า
“ขอใส่ก่าฟันลุ่ม แต่หมอบ่ใส่หื้อ บอกว่าต้องถอนฟัน
จ๋นหมดก่อนละก้อยท�ำพร้อมกัน๋ หมดปาก” (AM4, นามสมมติ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559)
“หมอหื้อไปถอนฟันก่อน แต่เฮากลั๋วปวดหัว กลั๋วเป็น
ประสาท ฟันมันยังแน่นอยู่” (AF7, นามสมมติ, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559)
เมื่ อ กระบวนการท� ำ ฟั น เที ย มของทั น ตแพทย์ ที่
โรงพยาบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ
ได้ ฟันเทียมของหมอฟันพื้นบ้านจึงเป็นตัวเลือกที่ส�ำคัญ
ของผู้ ใช้บริการเพราะมีความแตกต่างกับกระบวนการท�ำ
ฟันเทียมของทันตแพทย์ โดยข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับหมอฟัน
พื้นบ้านนั้นมักจะเป็นข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่ท�ำงาน
ที่มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่าไม่ว่าผู้ ใช้บริการจะมีสภาวะช่องปากแบบใดก็
สามารถท�ำได้หมด ไม่ต้องมีการเตรียมช่องปากและไม่ต้อง
รอให้ฟันหลุดหมด ระยะเวลาที่ท�ำก็ไม่นาน รวมถึงส่วนใหญ่
จะได้รับฟันเทียมทันทีในวันที่ไปใช้บริการ นอกจากนี้ยังมี
ข้อมูลเรื่องคุณภาพของฟันเทียมที่ได้รับการบอกต่อกันมา
โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ที่ผู้ ใช้
บริการไปสอบถามข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านีไ้ ม่ได้
มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ ใช้บริการจึงต้องน�ำมาไตร่ตรอง
อีกครั้ง ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการหลายคนกล่าวถึงข้อมูลการใช้
บริการท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านว่า
“หมู่เขาว่าใส่กับหมอตี้บ้านนี่ดีกว่า ฟันใจ้งานได้ดี ตี้
โรงบาลเขาก็ท�ำหื้อฟรีเต้าอั้นเนาะ คุณภาพก็บ่ดี ท�ำกับหมอ

CM Dent J Vol. 38 No. 2 May-August 2017

ตี้บ้านนี่ถ้าแตกหักเขาก็ซ่อมหื้อฟรี” ( AF11, นามสมมติ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559)
“ฟันปลอมนีเ่ ขาใส่ลวดตวย มันแข็งแรงดี ตีโ้ รงบาลบ่ได้
ใส่ลวด กลัวมันแตก ท�ำกับหมอตี้นี่แข็งแรงกว่าของโรงบาล”
(AM8, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559)
รวมถึงข้อมูลเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ ให้บริการที่อาจ
เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะท�ำให้ผู้ ใช้บริการตัดสินใจว่าจะ
ไปท�ำฟันเทียมที่ใด ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้อาจเกิดจากการได้
รับการบอกเล่าต่อกันมา การได้รบั การบอกกล่าวโดยตรงจาก
หมอฟันพื้นบ้านหรือการสังเกตกระบวนการท�ำฟันเทียมของ
หมอฟันพืน้ บ้านแล้วน�ำมาไตร่ตรองว่าควรจะเลือกเชือ่ ถือหรือ
ไม่ ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการหลายคนกล่าวถึงความน่าเชื่อถือของ
หมอฟันพื้นบ้านว่า
“หมอเขาว่าเกยเป็นหมอตี้โรงบาลแพร่มาก่อน ตอนนี้
เกษียณละ คนตี้โรงบาลแพร่ก็ยังหื้อเขาใส่เลย” ( AM4,
นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559)
“เฮาก็เข้าใจ๋วา่ บ่ใจ้หมอเถือ่ น เพราะว่าเขาก็อบรมมาแล้ว
มันก็เหมือนกับหมอจาวบ้านคนอืน่ แหมอย่างเขาก็อายุนกั ละ
ท�ำมาเมิน ประสบก๋านเขาก็มนี กั ” (AM9, นามสมมติ, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559)
ข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกน�ำไปประกอบการไตร่ตรองเพื่อ
ตัดสินใจเลือกท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระดับความสามารถของผู้ ใช้บริการที่จะมีความรู้เท่าทันใน
ข้อมูลที่ได้รับมา ความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูล
ที่เป็นจริงกับข้อมูลที่ได้รับการปรุงแต่ง หรือแม้กระทั่งการ
รับรู้ถึงเหตุผลที่เป็นไปได้ของข้อมูลที่ได้รับ
4) อารมณ์ ในระหว่างการถูกโน้มน้าว
อารมณ์ ในระหว่างการถูกโน้มน้าวเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
ก่อน ระหว่าง และหลังการท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้าน
ซึ่งมีทั้งที่ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึง
ความกังวลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการท�ำฟันเทียม ซึ่ง
อาจส่งผลต่อกระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการ
ความรู้สึกพึงพอใจของผู้ ใช้บริการในการท�ำฟันเทียม
กับหมอฟันพื้นบ้านเกิดขึ้นจากการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้บริการ โดยไม่วา่ ผู้ ใช้บริการจะมีสภาวะช่องปากแบบ
ใด ก็สามารถท�ำฟันเทียมให้ได้ ไม่ต้องถอนฟันเพิ่ม ไม่ต้อง
มีการเตรียมช่องปากก่อนท�ำฟันเทียม ทั้งยังให้ผู้ ใช้บริการ
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนการรักษา เลือกแบบฟันเทียม
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เลือกสีฟันเทียมได้ว่าอยากได้แบบใด เช่น ฟันคนแก่ที่เป็น
สีเหลืองหรือฟันเด็กทีเ่ ป็นสีขาว เป็นต้น การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้บริการของหมอฟันพื้นบ้านนี้ ท�ำให้
ผู้ ใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างมาก ถึงแม้ ในบางกรณี
ผู้ ใช้บริการจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา แต่
ผู้ ใช้บริการก็ตดั สินใจแล้วว่าพอใจทีจ่ ะให้หมอฟันพืน้ บ้านเป็น
ผู้เลือกให้ ขอเพียงแค่ได้ ใส่ฟันเทียมตามที่ต้องการเท่านั้น
ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการหลายคนกล่าวถึงความพึงพอใจในการมี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนการรักษาว่า
“เฮาไค่ใส่กี่ซี่ก็บอกเขา ก�ำเดียวเขาก็ใส่หื้อเลย” (AM1
– นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559)
“เขาก็หื้อเลือกว่าจะเอาแบบคนแก่ก๊ะว่าละอ่อน มีเป็น
แผงหื้อเลือก” (AF6 – นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2559)
นอกจากจะท�ำตามความต้องการของผู้ ใช้บริการแล้ว
บางครัง้ ยังมีเทคนิคการสือ่ สารในเรือ่ งราคาของฟันเทียม เพือ่
ให้ผู้ ใช้บริการรูส้ กึ ว่าสามารถต่อรองราคาได้ แต่บางกรณีกไ็ ม่
สามารถต่อรองราคาได้ เพราะเป็นการให้บริการแบบผูกขาด
มีผู้ ให้บริการเพียงคนเดียวในหมูบ่ า้ น แต่ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่
คิดว่าราคานี้เป็นราคาที่ถูกอยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องต่อราคา
ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการหลายคนกล่าวถึงการต่อรองราคากับ
หมอฟันพื้นบ้านว่า
“โทรไปตามร้านฟันปลอมตีเ้ ถิน เขากึด้ 700 – 800 เขาว่า
ตี้อื่นแปงกว่านี้แหม” (DM3, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2559)
“ซี่ละ 200 ท�ำไป 7 ซี่ เขากึ้ด 1,500 เฮาก็บ่ได้ต่อเขา
เพราะว่ามันก็บ่แปง” (DF2, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2559)
เมือ่ ตัดสินใจท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพืน้ บ้านแล้ว ระหว่าง
กระบวนการท�ำฟันเทียม ผู้ ใช้บริการอาจมีอารมณ์ความรูส้ กึ ที่
หลากหลาย บางคนจะคอยสังเกตในเรือ่ งความสะอาด บางคน
ก็อาจจะเกิดความกังวลในเรือ่ งน�ำ้ ยาทีใ่ ช้ ในการท�ำฟันเทียมที่
มีกลิ่นเหม็น กลัวเป็นสารเคมีที่อันตราย แต่หมอฟันพื้นบ้าน
ก็มวี ธิ กี ารสือ่ สารให้ผู้ ใช้บริการยอมรับได้วา่ ผู้ ใช้บริการคนอืน่
ก็ท�ำกันไม่เคยมีใครเป็นอันตราย ดังเช่นที่ผู้ ใช้บริการคนหนึ่ง
กล่าวถึงความกลัวที่เกิดขึ้นในระหว่างการท�ำฟันเทียมว่า
“ตอนท�ำหมอเอาน�ำ้ ยาอะหยังบ่ฮมู้ าใส่ เฮาก็กลัวเป็นพิษ
ถามหมอเขาก็วา่ บ่เป็นหยัง คนอืน่ เขาก็ทำ� ” (AF2, นามสมมติ,
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สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559)
นอกจากนี้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารยั ง มี ค วามคาดหวั ง ว่ า การใส่
ฟันเทียมจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจหลั ง จากได้ รั บ ฟั น เที ย ม
บางคนใช้งานได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับโดยไม่ต้องกลับไป
แก้ ไข แต่ก็มีบางคนที่ต้องอาศัยการปรับตัว โดยหมอฟัน
พื้นบ้านได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนท�ำแล้วว่าต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัว บางคนใช้เวลาหลายวัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์มีผู้ ใช้
บริการรายหนึง่ ทีใ่ ช้เวลาปรับตัว 1 เดือนจึงจะใช้งานได้ดี กลุม่
ทีป่ รับตัวได้นสี้ ามารถใช้งานฟันเทียมได้ดจี นถึงวันทีไ่ ด้รบั การ
สัมภาษณ์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ ใช้บริการบางรายไม่สามารถ
ปรับตัวให้ ใช้ฟันเทียมได้ ซึ่งเมื่อใช้งานไม่ได้จึงถอดทิ้งไป
ดังเช่นที่ผู้รับบริการหลายคนกล่าวถึงคุณภาพงานว่า
“ปอใจ้ได้ แต่หน้ามันยังดูยบุ อยู่ บ่คอ่ ยเหมือนธรรมชาติ
แต่มันก็เกี๊ยวข้าวได้อยู่” (DM3, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2559)
“เสียดายตังอยู่ ท�ำมาก็บ่ดี บ่แน่น ตอนแรกนึกว่าจะดี”
(AM4, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559)
หลังจากท�ำฟันเทียมแล้ว หมอฟันพื้นบ้านยังมีบริการ
แก้ ไขหลังการท�ำด้วย หากผู้ ใช้บริการคนใดต้องการแก้ ไข
ก็สามารถน�ำไปแก้ ไขได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหากผู้ ใช้
บริการคนใดใส่ฟันเทียมมาจากโรงพยาบาลแล้วมีปัญหาก็ยัง
สามารถแก้ไขได้ แต่จะคิดราคาแพงกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม
เมือ่ ใส่ฟนั เทียมไประยะหนึง่ พบว่าฟันเทียมเกือบครึง่ หนึง่ ของ
ผู้ ใช้บริการมีการเปราะ แตกหักไป ผู้ ใช้บริการบางคนก็รู้สึก
ผิดหวังเพราะคิดว่าจะใช้งานได้นาน มีความทนทานเหมือนที่
หมอฟันพืน้ บ้านได้บอกไว้ แต่บางคนก็คดิ ว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา
ทีฟ่ นั เทียมจะสึกตามอายุการใช้งาน นอกจากนีย้ งั มีผู้ ใช้บริการ
จ�ำนวน 2 คนที่พบภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ฟันเทียม โดย
รายหนึ่งมีอาการบวม เป็นหนองหลังจากใส่ฟันเทียมแบบ
ติดแน่น จึงไปรื้อออกที่โรงพยาบาลวังชิ้น ส่วนอีกรายหนึ่ง
มีอาการเพดานอักเสบ แดง จากการใส่ฟันเทียมที่มีตัวดูด
เพดาน แต่ปัจจุบันฟันเทียมก็ยังใช้งานได้ปกติ
เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจจากการใส่ฟันเทียม มีผู้ ใช้
บริการบางคนเลือกที่จะไม่ท�ำฟันเทียมอีก แต่มีบางคนที่
พยายามแสวงหาทางเลือกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหมอฟันพื้นบ้าน
คนใหม่ ร้านท�ำฟันเทียมร้านใหม่ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปใช้
บริการกับทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลวังชิ้น
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การสูญเสียฟันส่งผลกระทบต่อการใช้งานหมายรวมถึง
การบดเคี้ยวและการพูด รวมถึงด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพลักษณ์ภายนอกและความมั่นใจในการเข้าสังคม โดย
มองว่าการใส่ฟนั เทียมจะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้ ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Adulyanon และคณะ(4) ทีศ่ กึ ษา
ถึงผลกระทบของสภาวะช่องปากในชีวิตประจ�ำวัน พบว่ามี
ผลกระทบทั้งในด้านกายภาพ จิตใจ และสังคม โดยพบ
ผลกระทบต่อการกินมากที่สุด ดังนั้นเมื่อปัญหาดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้
ผู้ ใช้บริการมีความจ�ำเป็นต้องท�ำฟันเทียม ท�ำให้สอดคล้อง
กับองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจูงใจในเรือ่ งปัจจัยเกีย่ วกับ
บุคคลที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
โดยเมื่อปัจจัยนี้อยู่ในระดับสูงในการมีอิทธิพลต่อการจูงใจ
จึงอาจส่งผลให้ผู้ ใช้บริการเกิดกระบวนการไตร่ตรองตาม
เส้นทางหลัก หลังจากนัน้ ผู้ ใช้บริการจะตัดสินใจไปท�ำฟันเทียม
โดยเริ่มต้นหาข้อมูลเพื่อน�ำมาประกอบการแสวงหาบริการ
ซึ่งการท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านเป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูท้ สี่ ญ
ู เสียฟันได้ ดังนัน้
จึงมีการสอบถามข้อมูลจากผู้ ให้บริการทั้งทันตแพทย์และ
หมอฟันพืน้ บ้าน รวมถึงสอบถามจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ทรี่ จู้ กั
กัน สอดคล้องกับที่ Lertmanorut(2) กล่าวว่าการได้รบั ค�ำยืนยัน
จากคนรอบข้างที่เคยไปรับบริการมาแนะน�ำบอกต่อในเรื่อง
คุณภาพของการท�ำฟันเทียม ท�ำให้เกิดเป็นแรงจูงใจให้อยาก
ลองมาท�ำด้วย การค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจของผู้ ใช้บริการ
นี้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในเรื่อง
ความต้องการอยากรู้ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแบบจ�ำลอง
การโน้มน้าวใจ โดยหากมีความต้องการอยากรู้ ในระดับสูงจะ
มีกระบวนการไตร่ตรองไปในเส้นทางหลัก ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านที่ได้รับมานั้นเป็นไปตาม
กลยุทธ์การตลาดเพื่อโน้มน้าวให้ไปใช้บริการ(5) โดยสามารถ
วิเคราะห์ได้ดังนี้
1) สินค้าของหมอฟันพื้นบ้าน คือ ฟันเทียมที่มีจุดเด่น
ที่ ไ ม่ ต ้ อ งเตรี ย มช่ อ งปากก่ อ นท� ำ ฟั น เที ย ม ไม่ ต ้ อ งมี ก าร
ถอนฟันหรือแต่งกระดูกที่ผู้ ใช้บริการยังมีความเชื่อในเรื่อง
การเป็นประสาทหลังจากถอนฟัน ฟันเทียมที่ได้ก็สามารถ
ใช้งานได้ดี เคี้ยวอาหารได้ และมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ
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นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงที่มากกว่าจากการมีลวดเสริม
ที่ ฐ านฟั น เที ย ม การที่ ฟ ั น เที ย มหมอฟั น พื้ น บ้ า นสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่ตรงกับผู้ ใช้บริการ ท�ำให้ยังคงมีผู้
ไปใช้บริการจ�ำนวนมาก
2) การตั้งราคาที่ผู้ ใช้บริการสามารถจ่ายได้ โดยราคา
ของฟันเทียมหมอฟันพื้นบ้านนี้จะคิดตามจ�ำนวนซี่ฟันที่ผู้ ใช้
บริการต้องการใส่ ส่วนใหญ่แล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณซี่ละ
200 - 500 บาท ผู้ ใช้บริการสามารถเลือกว่าจะใส่กซี่ ตี่ ามก�ำลัง
ทรัพย์ทสี่ ามารถจ่ายได้ ไม่เหมือนของโรงพยาบาลทีเ่ ป็นราคา
เหมาจ่ายเป็นชิน้ ซึง่ การไปใช้บริการกับหมอฟันพืน้ บ้านจะเสีย
ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าฟันเทียม หรืออาจมีเพิ่มเติมคือค่าเดินทาง
กรณีที่ไปท�ำฟันเทียมที่ร้านท�ำเทียม แต่เป็นการเสียค่าใช้จ่าย
เพียงครั้งเดียว แต่หากไปท�ำกับทันตแพทย์ที่โรงพยาบาล
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหลายครั้ง แม้ ไม่ต้อง
เสียค่าฟันเทียมก็ตาม นอกจากนี้ผู้ ใช้บริการยังสามารถ
ต่อรองราคากับผู้ ให้บริการได้โดยตรง ซึง่ อาจจะมีการลดราคา
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจได้
3) ในกรณีทหี่ มอฟันพืน้ บ้านมาให้บริการในชุมชน ท�ำให้
ผู้ ใช้บริการเข้าถึงบริการได้งา่ ย เป็นการให้บริการเชิงรุก มีการ
ท�ำฟันเทียมให้ถึงที่บ้านของผู้ ใช้บริการ ไม่ต้องเสียเวลาไป
รอคิวทีโ่ รงพยาบาลและไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
หลายครั้ง และหากไปใช้บริการที่ร้านท�ำฟันเทียมยังสามารถ
ไปได้ทุกวัน ไม่เหมือนกับของโรงพยาบาลที่ไปได้เฉพาะวัน
เวลาราชการ
4) การส่ ง เสริ ม การตลาดของหมอฟั น พื้ น บ้ า นโดย
มี ตั ว แทนเป็ น นายหน้ า ในหมู ่ บ ้ า นที่ ค อยรวบรวมจ� ำ นวน
ผู้ต้องการใช้บริการ เป็นการกระจายข้อมูลไปยังชุมชนโดย
ผ่านคนในชุมชนเอง ท�ำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก
นายหน้าเองก็มีประสบการณ์ ในการท�ำฟันเทียมกับหมอฟัน
พื้นบ้านมาก่อน นอกจากนี้ยังมีบริการหลังจากท�ำฟันเทียม
อีกด้วย หมอฟันพื้นบ้านบางคนมีบริการแก้ ไขฟรีจนกว่าจะ
ใช้งานได้ดี บางคนซ่อมให้ ในราคาถูก แต่ถ้าท�ำกับที่อื่นแล้ว
มาแก้ไขด้วยจะคิดราคาแพง หรือบางครั้งหากมีการแตกหัก
เพียงเล็กน้อยก็มีการซ่อมให้ฟรี
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของหมอฟั น พื้ น บ้ า นที่ ต อบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้บริการ ท�ำให้ผู้ ใช้บริการน�ำไปเป็น
ข้อมูลในการไตร่ตรองเพือ่ ตัดสินใจเลือกใช้บริการทีเ่ หมาะสม
กับตนเองมากที่สุด
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เมื่อผู้รับบริการแสวงหาข้อมูลแล้วอาจเกิดความขัดแย้ง
กันในข้อมูลที่ได้รับกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่แล้วของ
ผู้ ใช้บริการ หรืออาจมีความขัดแย้งกันของข้อมูลลักษณะ
เดียวกันที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจท�ำให้ผู้
ใช้บริการเกิดความสับสนได้ แต่ในการศึกษานี้ไม่สามารถ
ประเมินได้วา่ ผู้ ใช้บริการมีความสับสนในข้อมูลหรือไม่ เพราะ
ไม่มีการประเมินทัศนคติเดิมของผู้ ใช้บริการก่อนได้รับข้อมูล
นอกจากนี้อารมณ์ ในระหว่างการถูกโน้มน้าว อาทิ อารมณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถต่อรองราคาได้เป็นที่พอใจท�ำให้เกิด
กระบวนการไตร่ตรองผ่านเส้นทางรองโดยมีการใช้อารมณ์
ในการไตร่ตรองมากกว่าการใช้เหตุผล อย่างไรก็ตามแม้
อารมณ์จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการไตร่ตรอง แต่การ
ล�ำดับความส�ำคัญของเงื่อนไขชีวิตของผู้ ใช้บริการแต่ละคนก็
ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจนี้อาจสามารถ
วิเคราะห์เป็นแบบแยกส่วนเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้
เส้ น ทางหลั ก เป็ น กระบวนการไตร่ ต รองที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
เหตุผลและประโยชน์เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการโน้มน้าวใจ ซึ่ง
กระบวนการไตร่ตรองผ่านเส้นทางหลักต้องมีองค์ประกอบ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจู ง ใจและองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถในการไตร่ตรองอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้บริการที่ท�ำฟันเทียมกับหมอฟัน
พื้นบ้านรับรู้ว่าการสูญเสียฟันเป็นปัญหาแสดงว่ามีปัจจัย
เกี่ยวกับบุคคลซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องหรือความต้องการของ
บุคคลอยูใ่ นระดับสูง ดังเช่นการศึกษาของ Flynn และคณะ(6)
และการศึกษาของ Tang และคณะ(7) ที่พบว่ากลุ่มที่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างสูงมีแนวโน้มที่จะไตร่ตรองผ่านเส้นทางหลัก
ซึ่งจะค�ำนึงถึงเหตุผล นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Cheng
และ Loi(8) ทีพ่ บว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับความเกีย่ วข้องสูงในการ
สนใจใช้บริการจะเกิดการตอบสนองต่อบทวิจารณ์เชิงลบ
โดยใช้เส้นทางหลักของแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจและส่ง
ผลกระทบต่ อ การซื้ อ บริ ก ารของผู ้ บ ริ โ ภค ดั ง เช่ น กรณี ที่
ผู้ ใช้บริการได้รับข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับการท�ำฟันเทียมกับ
ทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลวังชิ้นจนเกิดการตัดสินใจว่าไม่ควร
ไปใช้บริการแต่ต้องไปแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ไม่มีข้อมูล
เชิ ง ลบดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล เดิ ม ซ�้ ำ จาก
หลายแหล่งของผู้ ใช้บริการยังท�ำให้ความสามารถในการ
ไตร่ตรองอยูใ่ นระดับสูง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Park
และคณะ(9) ที่พบว่าผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องสูงจะได้รับ
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ผลกระทบจากปริมาณของบทวิจารณ์ โดยยิ่งมีบทวิจารณ์
มากจะท�ำให้มีการบริโภคสินค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมอง
แบบแยกส่วนในองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการไตร่ตรอง
ท�ำให้ผู้ ใช้บริการบางคนมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในระดับสูง
จะท�ำให้กระบวนการไตร่ตรองเกิดขึ้นผ่านเส้นทางหลัก
เส้นทางรอง เป็นกระบวนการไตร่ตรองที่มีระดับการ
ไตร่ตรองต�่ำและไม่ค�ำนึงถึงเหตุผลจึงท�ำให้ถูกโน้มน้าวใจ
ได้ง่าย ซึ่งกระบวนการไตร่ตรองผ่านเส้นทางนี้มีระดับของ
องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจู ง ใจและองค์ ป ระกอบที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการไตร่ตรองต�่ำ เมื่อพิจารณา
จากผลการศึกษาพบว่าไม่มีผู้ ใช้บริการที่ท�ำฟันเที ย มกั บ
หมอฟันพื้นบ้านที่มีความเกี่ยวข้องหรือปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล
ในระดับต�ำ่ ซึง่ จากการศึกษาของ Flynn และคณะ(6) และการ
ศึกษาของ Tang และคณะ(7) พบว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องต�่ำ
จะตัดสินใจผ่านข้อมูลที่มีการบอกเป็นนัยอย่างง่าย (simple
cues) ไม่คำ� นึงถึงเหตุผลและไตร่ตรองผ่านเส้นทางรอง ดังนัน
้
หากพิจารณาแค่องค์ประกอบนี้จึงไม่มีผู้ ใช้บริการไตร่ตรอง
ผ่านเส้นทางรอง แต่เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่
อารมณ์ ในระหว่างการโน้มน้าว จากทฤษฎีแบบจ�ำลองการ
โน้มน้าวใจพบว่าหากมีอารมณ์ด้านบวกซึ่งในการศึกษานี้อาจ
หมายถึงความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ จะท�ำให้ผู้ ใช้บริการ
ไม่ต้องการข้อมูลเชิงลึกในการประมวลผลความคิด เพราะ
เห็นด้วยหมดทุกอย่าง(3) ดังนั้นกระบวนการไตร่ตรองจึงผ่าน
เส้นทางรอง และเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการไตร่ตรองในเรือ่ งการถูกรบกวนยังพบว่า
ถึงแม้จะไม่มผี ู้ ใช้บริการท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพืน้ บ้านคนใด
ทีไ่ ด้รบั การรบกวนจากสิง่ แวดล้อมภายนอกขณะมีการสือ่ สาร
แต่อาจมีการรบกวนภายในจิตใจของผู้ ใช้บริการในระหว่างการ
สื่อสาร อาทิ การถูกแนะน�ำให้ถอนฟันก่อนท�ำฟันเทียมจาก
ทันตแพทย์ แต่ไม่อยากท�ำ จึงท�ำให้เกิดความกังวล หรือการ
ต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้งเพื่อท�ำฟันเทียม เงื่อนไขเหล่านี้
เป็นต้นทุนทางอ้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการไตร่ตรอง
จนเกิดกระบวนการไตร่ตรองไปในเส้นทางรอง
ดังนัน้ เมือ่ วิเคราะห์กระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการ
หมอฟันพืน้ บ้านในการศึกษานีผ้ า่ นแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
จึงสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการที่
ท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพืน้ บ้านเกิดขึน้ ตัง้ แต่สงั เกตเห็นปัญหา
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จนกระทัง่ เกิดการแสวงหาบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของตน เมื่อพิจารณาตามแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจสามารถ
เป็นไปได้ทั้ง 2 เส้นทาง คือ เส้นทางหลักและเส้นทางรอง
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการจูงใจในเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลและความ
ต้องการอยากรู้ ผู้ ใช้บริการทุกคนมีกระบวนการไตร่ตรองผ่าน
เส้นทางหลัก เนื่องจากแต่ละคนมีปัญหาเรื่องการใช้งานหรือ
ด้ า นสั ง คมจากการสู ญ เสี ย ฟั น จนส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต
ประจ�ำวัน จึงท�ำให้เกิดการแสวงหาความรู้จากเพื่อนบ้าน
หรือเพื่อนที่ท�ำงานก่อนไปใช้บริการกับหมอฟันพื้นบ้าน แต่
ส�ำหรับเรื่องอารมณ์ ในระหว่างการถูกโน้มน้าว ผู้ ใช้บริการมี
กระบวนการไตร่ตรองผ่านทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง
โดยผู้ ใช้บริการทีเ่ กิดความไม่พงึ พอใจในฟันเทียมหรือมีความ
กังวลในเรื่องการท�ำฟันเทียมจะเกิดกระบวนการไตร่ตรอง
ผ่านเส้นทางหลัก ในขณะที่ผู้ ใช้บริการที่มีความพึงพอใจ
ในฟันเทียมจะเกิดกระบวนการไตร่ตรองผ่านเส้นทางรอง
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความ
สามารถในการไตร่ตรองในเรือ่ งการท�ำซ�ำ้ เมือ่ ผู้ ใช้บริการได้รบั
ข้อมูลเดิมซ�ำ้ ๆ จากหลายแหล่งข้อมูล ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งคุณภาพ
หรือราคาของฟันเทียม จะท�ำให้เกิดการคิดพิจารณาในข้อมูล
ที่ได้รับ มีการเปรียบเทียบกับความรู้ความเข้าใจเดิม หรือ
แม้กระทัง่ การเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยและความเป็นไปได้ ในการ
ไปใช้ บ ริ ก ารท� ำ ฟั น เที ย มในแต่ ล ะรู ป แบบ ท� ำ ให้ เ กิ ด เป็ น
กระบวนการไตร่ตรองผ่านเส้นทางหลัก ส่วนเรื่องการถูก
รบกวนนัน้ ผู้ ใช้บริการบางคนทีไ่ ม่ถกู รบกวนจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอกจะเกิ ด กระบวนการไตร่ ต รองผ่ า นเส้ น ทางหลั ก
ในขณะที่บางคนมีการถูกรบกวนภายในจิตใจ อาทิ การถูก
แนะน�ำให้ถอนฟันก่อนท�ำฟันเทียมจากทันตแพทย์ แต่ไม่อยาก
ท�ำ จึงท�ำให้เกิดความกังวล หรือการต้องมาโรงพยาบาล
หลายครั้ ง เพื่ อ ท� ำ ฟั น เที ย ม เงื่ อ นไขเหล่ า นี้ อ าจส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการไตร่ตรองจนเกิดกระบวนการไตร่ตรอง
ไปในเส้นทางรองได้ นอกจากนีร้ ะยะเวลาทีจ่ ำ� กัดทีผ่ ู้ ใช้บริการ
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ต้องตัดสินใจท�ำฟันเทียมทันที โดยไม่มีการกลับมาตัดสินใจ
ใหม่หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากไปพบหมอฟันพื้นบ้าน
ก็เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผู้ ใช้บริการมีกระบวนการไตร่ตรองไปใน
เส้นทางรอง ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ทัง้ 2 องค์ประกอบพบว่าบางองค์ประกอบส่งผลให้ผู้ ใช้บริการ
ไตร่ตรองไปในเส้นทางหลักตามแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
แต่ยังมีบางองค์ประกอบที่ส่งผลให้ผู้ ใช้บริการไตร่ตรอง
ไปในเส้นทางรอง นอกจากนี้ยังมีบางองค์ประกอบที่ส่งผล
ให้ผู้ ใช้บริการไตร่ตรองไปในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง
ในเวลาเดียวกัน จึงท�ำให้ ในการศึกษานี้ไม่สามารถสรุปได้ว่า
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะมี ก ระบวนการไตร่ ต รองไปในทิ ศ ทางใดได้
อย่างชัดเจนตามแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ เพราะมีเงื่อนไข
อีกมากมายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปใช้บริการ
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครั้งนี้อาจเกิดจากวิธีการศึกษาที่
มีการสัมภาษณ์ยอ้ นหลังจึงท�ำให้เกิดอคติทเี่ กิดจากการนึกจ�ำ
(recall bias) ได้และแนวค�ำถามการสัมภาษณ์ยังไม่สามารถ
ประเมินทัศนคติ ซึง่ เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการประเมินระดับ
การไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการ รวมถึงไม่สามารถประเมิน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการ
ไตร่ตรองผ่านแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจได้ ดังนั้น เพื่อลด
ข้อจ�ำกัดของอคติที่เกิดจากการนึกจ�ำ (recall bias) จึงควร
ท�ำการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Prospective study) และควร
มีการออกแบบการศึกษาทีม่ กี ารประเมินทัศนคติและประเมิน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการ
ไตร่ตรองผ่านแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ อย่างไรก็ตามผล
การศึกษานี้ยังสามารถน�ำไปเป็นแนวทางการประเมินผู้ ใช้
บริการเกี่ยวกับกระบวนการไตร่ตรองภายใต้แบบจ�ำลองการ
โน้ ม น้ า วใจ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นกระบวนการสื่ อ สาร
ระหว่างทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลและผู้ ใช้บริการทีต่ อ้ งการท�ำ
ฟันเทียม แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่การประเมินเบื้องต้น หากจะ
สร้างเป็นรูปแบบการสือ่ สารทีเ่ ฉพาะจะต้องอาศัยการวิจยั เพิม่
เติม
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ตารางที่ 2 สรุปกระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการที่ท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านตามแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
Table 2 Conclusion analytical thinking process of folk denturist’s customers using the Elaboration
Likelihood Model

องค์ประกอบ
ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล

องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อการจูงใจ

ความต้องการอยากรู้

ความสับสน
อารมณ์ ในระหว่างการถูก
โน้มน้าว
การท�ำซ�้ำ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการ
ไตร่ตรอง

บทสรุป (Conclusion)

การถูกรบกวน
ระยะเวลาที่จ�ำกัด

กระบวนการไตร่ตรองทีเ่ กิดขึน้ ก่อนตัดสินใจท�ำฟันเทียม
กับหมอฟันพื้นบ้านสามารถไตร่ตรองผ่านได้ทั้งเส้นทางหลัก
และเส้นทางรองขึ้นอยู่กับระดับการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการ
แต่ละราย และไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่ามีกระบวนการ
ไตร่ตรองไปในทิศทางใด เพราะมีเงื่อนไขอื่นที่อาจส่งผลต่อ
กระบวนการไตร่ตรองของผู้ ใช้บริการท�ำฟันเทียมกับหมอฟัน
พื้นบ้านที่ไม่ได้ศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ หากจะท�ำการศึกษา
เพิ่มเติมอาจใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ร่วมด้วย เช่น ทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้เข้าใจการแสดงออกของพฤติกรรม
การใช้บริการท�ำฟันเทียมหมอฟันพื้นบ้าน โดยหมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจก่อนไปท�ำฟันเทียม ทั้งเงื่อนไขภายใน

กระบวนการไตร่ตรองตามแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
เส้นทางหลัก
เส้นทางรอง
ปั ญ หาเรื่ อ งการใช้ ง านและ
ด้านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ�ำวัน
มีการค้นหาข้อมูลจากเพื่อน
บ้านหรือเพื่อนที่ท�ำงานก่อน
ไปใช้บริการกับหมอฟันพืน้ บ้าน
ไม่สามารถประเมินได้ ในการศึกษานี้
ความไม่พึงพอใจในฟันเทียม ความพึงพอใจในฟันเทียมที่
และความกังวล
ได้รับ
มี ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล เดิ ม ซ�้ ำ ๆ
จากหลายแหล่งข้อมูล
ไม่ถกู รบกวนจากสิง่ แวดล้อม ถูกรบกวนภายในจิตใจ
ภายนอก
ตั ด สิ น ใจท� ำ ทั น ที ไม่ มี ก าร
กลั บ มาตั ด สิ น ใจใหม่ ห รื อ
ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมหลังจาก
ไปพบหมอฟันพื้นบ้าน

ของผู้ ใช้บริการและเงื่อนไขภายนอกที่ท�ำให้เกิดการตัดสินใจ
ดังกล่าว โดยอาจใช้ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดเพิ่มเติม
เพือ่ ให้เข้าใจกลไกการตลาดทีอ่ าจส่งผลต่อกระบวนการตัดสิน
ใจได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ทฤษฎีแบบจ�ำลองการโน้มน้าวใจ
นี้ยังสามารถน�ำไปศึกษาวิธีการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสาร เช่น
หมอฟันพื้นบ้านหรือนายหน้าที่แนะน�ำให้ผู้ ใช้บริการไปท�ำ
ฟันเทียม เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการตัดสินใจไป
ท�ำฟันเทียมกับหมอฟันพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น
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