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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเข้ารบับริการคลิกกายภาพบ าบดัในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  2)  เพื่อศึกษาระดับการ
ตดัสินใจที่มีผลต่อการเข้ารบับริการกายภาพบ าบัด ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน 200 
ตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test f-test (One-Way ANOVA)  ก าหนดค่านัยส าค ัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี  จ านวน  147  คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ  52.5 มีเป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ระดบัการตดัสินใจที่มีผลต่อการ
เข้ารบับริการกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครมี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ 2. ด้านราคา 3. ด้านการจดัจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระด ับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการต ัดสินใจใช้
บริการคลินิกกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า มีจ านวน 2 ปัจจัย ได้แก่ 



 
 

ด้านอายุ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการต ัดสินใจใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด ในเขตห้วย
ขวางกรุงเทพมหานคร ที่ระดบัสถิตินยัส าคญั 0.05  
 
ค าส าคัญ :การตดัสินใจ, กายภาพบ าบดั, ส่วนประสมทางการตลาด 
 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the demographic factors affecting the 
decision to receive Click Physiotherapy services in Huai Khwang District. Bangkok 2) to study 
the level of decision making affecting physical therapy admission in Huai Khwang Bangkok from 
a sample of the population living in Huai Khwang district. Bangkok 200 samples of physical 
therapy clinics were used by questionnaires as a tool to collect statistical data for dat a analysis, 
i.e. frequency, percentage, mean, standard deviation, t -test and f-test (One-Way ANOVA). 
Statistical significance at the 0.05 level 
 The results of the study found that the majority of the sample groups were female, 120 
people, representing 60.0 percent, aged 31-40 years, 147 people, representing 73.5 percent, 
having a bachelor's degree, 105 people, representing 52.5 percent, were Employees of private 
companies of 135 people, representing 67.5 percent and having an average monthly income of 
20,001 - 30,000 baht, 102 people, representing 51%. in Huai Khwang Bangkok has 4 factors: 1. 
Products and services 2. Price 3. Distribution 4. Marketing promotion It was found that the 
overall level was at a high level. The hypothesis testing results showed th at Different 
demographic factors influence the decision to use physical therapy clinics. In Huai Khwang, 
Bangkok, there were differences. It was found that 2 factors, namely age and average monthly 
income, influenced the decision to use physical therapy cl inics. in Huai Khwang District, 
Bangkok at the 0.05 level of statistical significance  
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บทน า 
 
 ปัจจุบนัสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากการขยายตัวและความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่าง ๆ การด าเนินชีวิตของผู้คนต้องมีการปรับเปล่ียนตามทัง้
พฤติกรรมการเป็นอยู่ พฤติกรรมการบริโภค รวมถึงการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้คน เกิดความเส่ือมถอยทัง้ สุขภาพกายและใจอย่างหลีกเล่ียงไม่ไ ด้
(Department of Health, 2017) การเปล่ียนแปลงเหล่านีล้้วนส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชากรในกลุ่มวยัท างาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มวัยที่มีสัดส่วนประชากรสูงสุดเม่ือเทียบกับ
จ านวนประชากรทัง้ประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 65.11 (National Statistical Office, 2017) กลุ่มวัยท างาน
จะมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพร่างกายสูง เนื่องจากไม่มีเวลาในการดูแลตนเอง ทัง้เร่ืองการบริโภคที่ถูกหลัก
โภชนาการ การออกก าลังกายที่สม ่าเสมอ การพกัผ่อนอย่างเพียงพอ รวมถึงความตึงเครียดจากการท างาน
ในลักษณะซ า้ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกและกล้ามเนือ้จากการประกอบ
อาชีพได้ โดยพบว่าวยัท างานมีสัดส่วนการเป็นโรคกระดูกและกล้ามเนือ้สูงถึงร้อยละ 50.5 หรือเทียบเท่าได้
กบัคร่ึงหนึ่งจากจ านวนทัง้หมด โดยอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างจะพบบ่อยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.3 
รองลงมาคือ หัวเข่า ร้อยละ 4.8 และบริเวณไหล่ ร้อยละ 3.3 ตามล าด ับ (Department of Disease 
Control, 2015) 
 การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aged Society) ของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าก าลังเป็นประเด็น
ปัญหาที่ส าคญัระดบัประเทศ โดยเม่ือจ าแนกสัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุในปี 2556 -2560 พบว่า
ประชากรในวยัสูงอายุมีสัดส่วนที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรทัง้ประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 13.48 13.99 14.39 14.87 และ 15.45 ตามล าด ับ (National Statistical Office, 2017)  โดยแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดนโยบายเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรบัการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มผู้ สูงอายุเหล่ านีมี้ความเส่ียงที่จะเป็นกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรือ้รงั (Non Communicable Disease: NCDs) ซึ่งเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองและส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวได้ (Department of Health,2017) 
 ปัญหาสุขภาพเหล่านีส้ามารถลดความเส่ียงและปอ้งกนัภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึน้ได้ หากได้รับ
การรกัษาทางกายภาพบ าบดัที่ถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาทางกายภาพบ าบัด
มีจ านวนเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี (Physical Therapy Department, 2018) ท าให้ปัจจุบันธุรกิจด้าน
สุขภาพมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 10 ในแต่ละปี (Kasikorn Reaserch Center,2017) 



 
 

ซึ่งวิชาชีพกายภาพบ าบดัเป็นตลาดทางด้านสุขภาพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
กระแสการย้อนกลับมาดูแลสุขภาพของคนที่มากขึน้ และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตวัมากขึน้  
 ในปัจจุบนัการพิจารณาคุณภาพบริการพยาบาลจึงควรมีการพิจารณาทัง้ระบบ  มิเพียงแต่ผลที่
เกิดขึน้ต่อผู้ ป่วยเท่านัน้  หากต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตหรือปัจจัยน าเข้า  และขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน เพื่อด ารงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของแผนกนัน้  การที่จะทราบถึงคุณภาพ
บริการพยาบาลนัน้ ส่ิงที่ต้องค านึงมากที่สุด คือ การประเมินผลทุกข ัน้ตอนของการปฏิบัติงาน  มีรูปแบบ
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้  มีการประเมินเป็นระยะ  ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อทราบ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดี ย่ิงขึน้ในทางสร้างสรรค์ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการจดัการบริการพยาบาล โดยวดัจากจ านวนของผู้มารับบริการที่ เพิ่มมากขึน้หรือลดลงใน
การมาใช้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการต ัดสินใจเข้ารับบริการคลิกกายภาพบ าบัด
ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดับการต ัดสินใจที่มีผลต่อการเข้ารับบริการกายภาพบ าบัด ในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นีผู้้วิจยัได้กาหนอขอบเขตดงันี  ้ 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และแนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ  
 2. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้ที่เคยได้รับบริการกายภาพบ าบดัในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ระยะเวลาในการทาวิจยัในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. ตวัแปรต้น (independent variables) ได้แก่ ลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ  รายได้   



 
 

 2. ตวัแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการ
กายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย1.ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 2. ด้านราคา 
3. ด้านการจดัจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริงการตลาด  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1. เพื่อทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
 2 สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุง แก้ไข หรือพฒันาการให้บริการที่ดี ย่ิงขึน้
ของธุรกิจกายภาพบ าบดั รวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในด้านการ
แข่งขนั 
 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและต่อยอดการท าวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเข้ารบับริการ ส าหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิก
กายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 สมมุติฐานที่ 2  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิก
กายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 สมมุติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
คลินิกกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ
กายภาพบ าบัด ในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1.ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
2. ด้านราคา  
3. ด้านการจดัจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ  
2. อายุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5.รายได้ 



 
 

 สมมุติฐานที่ 4  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิก
กายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 สมมุติฐานที่ 5  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิก
กายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2555) ส่วนขนาดของประชากร (Population Size) หมายถึง จ านวน
มนุษย์ในอาณาเขตใดอาณาเขตหนึ่ง ซึ่งนบัได้ ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง ย่ิงประชากรมีขนาดใหญ่เท่าใด ความ
ต้องการของประชากรก็จะย่ิงมีขนาดใหญ่และเอกภพของบุคคลย่ิงมีจ านวนมากเป็นเงาตามตัวท าให้ความ
อยากได้ย่ิงหลากหลาย ช่องทางในการท าธุรกิจก็ย่ิงมีมากขึน้ แต่ขนาดของตลาดจะ คุ้ มค่ากับการลงทุน
หรือไม่นัน้ ต้องอาศยัตวัแปรอ่ืนมาประกอบ  เช่น อ านาจซือ้ของประชากรเหล่านัน้นักการตลาดจึงต้อง
สนใจติดตามตรวจสอบแนวโน้มของประชากรตลาดเวลาการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์
(Demographic Segmentation) มีการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยใช้เกณฑ์ตัวแปรประชากรศาสตร์ 
เช่น เพศ อายุ ขนาดครอบครวัวงจรชีวิตของครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชือ้ชาติ สัญชาติ 
เป็นต้น ตวัแปรเหล่านี ้ นิยมใช้กนัมากในการระบุความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้าทัง้หลาย เหตุผลก็คือ
ความต้องการหรือความชอบของผู้บริโภค รวมทัง้อัตราการใช้ (ใช้มากหรือใช้น้อย) มีความเก่ียวพันกัน
เป็นมากกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ รวมถึงตวัแปรประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยพืน้ฐานที่มีความง่ายต่อ
การใช้กว่าตวัแปรชนิดอ่ืน เพราะไม่ว่าจะศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองอะไรก็ตาม เช่นใช้บุคลิกภาพเป็นเกณฑ์แย่ง
ส่วนแบ่งทางตลาดก็ต้องมีการศึกษาและใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แต่ ถ้าต้องการจะรู้ขนาดของ
ตลาดเป้าหลายดังกล่าว อย่างมีประ สิทธิภาพนัน้ องค์ประ กอบของตัวแปรทางประชากรศาสต ร์ 
(Population Compositions) ที่ใช้ 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
 พรลภสั ไหมมาลา (2563) ได้กล่าวว่า การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Decision Making)  หมายถึง 
การเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืนๆ จากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งระดบัของการต ัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคมี
ด้วยกนัอยู่ 3 ระดบั คือ การตดัสินใจตามความเคยชิน การตดัสินใจที่จ ากดั และการตดัสินใจอย่างกว้างขวาง 
และ เจนจิรา เกสรขนรทิพย์ ( 2557, หน้า 7 ) ได้กล่าวว่าการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Decision Making) 
หมายถึง ข ัน้ตอนของการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะปฎิเสธตราสินค้าที่เกิดความพึงพอใจน้อยว่าหรือไม่มี
ความพึงพอใจ ในขณะเดียวกนัก็จะมีตราสินค้าที่ชื่นชอบและเกิดความตัง้ใจซือ้ในตราสินค้านัน้จนน ามาสู่การ
ตดัสินใจซือ้ในที่สุด 



 
 

 สรุปได้ว่า  การตดัสินใจซือ้ คือ กระบวนการในการเลือกกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆที่มี
อยู่ซึ่งผู้บริโภคมกัจะต้องตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน โดยที่
ผู้บริโภคจะเลือกซือ้สินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากดัของสถานการณ์  
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2555) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงต ัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเปา้หมาย 
 Kolter (2003) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงองค์ประกอบหรือต ัว
แปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ โดยมีลักษณะของการใช้ร่วมกนัเพื่ อสนองความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยกิจการหรือธุรกิจมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดอนัประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 วรวรรณ ทองวฒัน์ (2553) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัดเอกชนของ
ลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า อายุมีความสัมพ ันธ์กับกลุ่มอาการหรือกลุ่มโรคที่มารับ
การบริการ และประเภทของบริการที่ใช้หรือได้รบั ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบดั 

 ศศิธร เลิศล้า (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบว่าผู้มีรายได้ต่างกนัมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดยรวมต่างกัน 
เนื่องจากผู้มีรายได้ค่อนข้างสูง ต้องการที่จะได้รบัการบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่
เสียไป 

 สุวิมล ค าย่อย (2555) ศึกษา ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหยวกอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอุดรธานี พบว่า ด้านความสะอาดของโรงพยาบาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลให้ผู้รบับริการพึงพอใจ 
 พรชยั ดีไพศาลสกุล (2557) ศึกษา ความคาดหวงั และการรบัรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการ
โรงพยาบาล พบว่า ผู้รบับริการให้ความส าคญักบัการตดัสินใจคดัเลือกใช้โรงพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
รวมถึงการท าความเข้าใจถึงมาตรฐานรบัรองของโรงพยาบาลในระดบัสากลต่างๆ ซึ่งได้ศึกษา ความคาดหวัง 
และการรบัรู้ของผู้รบับริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล  
 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร ัง้น้ี  คอื ผู้ที่เคยได้รบับริการกายภาพบ าบดัในเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 

 
 



 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี  ้คือแบบสอบถามที่ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี ้
 ส่วนที่ 1แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์โดยเป็นแบบสอบถามในลักษณะ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เลือกได้เพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 2ข้อมูลแบบสอบถามจะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมในการเข้ารบับริการกายภาพบ าบดัในเขต
ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามในลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 3แบบสอบถามเก่ียวกบัเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการต ัดสินใจเข้ารับบริการกายภาพบ าบัด 
ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็น เป็นการใช้เคร่ืองมือ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale Method) 
มีการแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
 ทัง้นี ้แบบสอบถามมีการทดสอบค่าความเชื่อมั่น การเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่นกับ
กลุ่มตวัอย่างที่ท าการทดลอง ทัง้หมด 30ชุด โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบราชอัลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยในการวิจยัมีเกณฑ์ยอมรบัอยู่ที่ 0.7 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ ว จึงท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปด้วยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ระด ับการศึกษา  อาชีพ 
และรายได้ โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
  วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตดัสินใจเข้ารบับริการกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอในรูปแบบของ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 2.1 การวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA 
 เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มต ัวอย่าง ว่ามีผลต่อการ
ตดัสินใจเข้ารบับริการกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 
 



 
 

สรุปผลการวิจัย  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  มีอายุระหว่าง 31-40 
ปี  จ านวน  147  คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน 105คน คิดเป็นร้อยละ  
52.5 มีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20 ,001 
– 30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51  
 การตดัสินใจเข้ารับบริการกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พบว่า ทัง้ 4 ปัจจยั 
ได้แก่ 1.ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 2. ด้านราคา 3. ด้านการจดัจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการคลินิกกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า มีจ านวน 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ด้านอายุ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบดั ในเขตห้วย
ขวางกรุงเทพมหานคร ที่ระดบัสถิตินยัส าคญั 0.05    
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อการต ัดสิ นใจเข้ ารับบริการกายภาพบ าบัด ในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์การวิจยั ได้ดงันี  ้

1. การตดัสินใจที่มีผลต่อการเข้ารับบริการกายภาพบ าบัด ในเขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยั พบว่า  การตดัสินใจเข้ารบับริการกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พบว่า ทัง้ 
4 ปัจจยั ได้แก่ 1.ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 2. ด้านราคา 3. ด้านการจัดจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรชัย ดีไพศาลสกุล (2557) 
ศึกษา ความคาดหวงั และการรบัรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล  พบว่า ผู้รับบริการให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจคดัเลือกใช้โรงพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก รวมถึงการท าความเข้าใจถึง
มาตรฐานรบัรองของโรงพยาบาลในระดบัสากลต่างๆ ซึ่งได้ศึกษา ความคาดหวงั และการรบัรู้ของผู้รบับริการ
ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล 
 2. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้ารบับริการคลิกกายภาพบ าบัดในเขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการต ัดสินใจใช้
บริการคลินิกกายภาพบ าบดั ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า มีจ านวน 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ด้านอายุ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการต ัดสินใจใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด ในเขตห้วย
ขวางกรุงเทพมหานคร ที่ระดบัสถิตินัยส าค ัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรวรรณ ทองวัฒน์ 
(2553) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัดเอกชนของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มอาการหรือกลุ่มโรคที่มารบัการบริการ และประเภทของ



 
 

บริการที่ใช้หรือได้รบั ซึ่ง ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด  และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยัของศศิธร เลิศล้า (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบว่าผู้มีรายได้ต่างกนัมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดยรวม
ต่างกนั เนื่องจากผู้มีรายได้ค่อนข้างสูง ต้องการที่จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป 
 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาพบว่า ด้านอายุ ด้านรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนมีผลต่อการต ัดสินใจใช้บริการคลินิก
กายภาพบ าบัด ในเขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ดัง นัน้ ควรมีการพ ัฒนาการให้บริการค ลินิ ก
กายภาพบ าบดัอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถให้บริการสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม  
 2. ด้านการรกัษาและบริการทางการแพทย์ ผู้บริหารคลินิกกายภาพบ าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร
ควรกระตุ้นก าหนดการให้บริการที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์ มากกว่าเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่
เข้ามาใช้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ควรแนะนาเก่ียวกบัการใช้ยาให้ผู้ ป่วยมีความเข้าใจมากขึน้  ควรมี
การติดตามการรกัษาอย่างต่อเนื่อง ควรให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการปอ้งกันโรคและการรักษาโรคที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัอย่างดี 
 3.  ด้ านราคา  เ ม่ือ เที ยบกับคุณภาพแล ะบริการ  ผู้ บริหารคลิ นิกกายภาพบ าบัดในเขต
กรุงเทพมหานครควรก าหนดค่ารกัษาให้ถูกกว่าคลินิกแห่งอ่ืน ค่ารักษาควรมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
คุณภาพการรกัษา ควรมีส่วนลดค่ารกัษาพยาบาล ควรมีการสมัครเป็นสมาชิกกับทางคลินิก “ ฟรี ” เพื่อมี
ส่วนลดราคาการรักษาพยาบาล  มีโปรโมชั่น /แพ็กเกจการรักษา และปรับลดราคาค่ารักษาให้มีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกบับริการที่ได้รบั 
 4. ด้านสถานที่ ผู้บริหารคลินิกกายภาพบ าบดัในเขตกรุงเทพมหานคร ควรเพิ่มสถานที่จอดรถให้ผู้
ที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลได้จอดรถสะดวกมากขึน้กว่าเดิม  ควรมีรถรับส่ง ผู้ ป่วยฟรีระหว่างคลินิก
กายภาพบ าบดักบัห้างสรรพสินค้า เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ที่ เข้ามาใช้บริการในการ
รกัษากบัคลินิกกายภาพบ าบดั 
 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริหารคลินิกกายภาพบ าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร  ควรมีบัตร
ก านลั Gift Voucher แจกเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกและใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด เพื่อรักษา
โรคภยั ต่าง ๆ ควรมีการจ าหน่ายแพ็กเกจหรือโปรแกรมกายภาพบ าบัด  ๆ ผ่านทาง  เวปไซต์ , Social Media 
ควรมีการโฆษณาประชาสัมพ ันธ์ ผ่านทาง  เวปไซต์ , Social Media ควรก าหนดให้มีการผ่อนชาระค่า
รกัษาพยาบาลร่วมกบับตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ต่าง  ๆ 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการศึกษาครัง้นีศ้ึกษาเฉพาะปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้ารบับริการกายภาพบ าบัด ในเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษากบัประชากรในพืน้ที่ อ่ืนๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มีความหลากหมายมากขึน้ 
 2. ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงโดนการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างโดยตรงจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ด้วยค าถามเชิงลึกถึงข้อคิดเห็นปัญหา
ต่างๆแนวทางที่เป็นที่ต้องการอนัแท้จริงส าหรบัการปรบัปรุงและพฒันาคลินิกกายภาพบ าบดั 
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