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บทคดัยอ่ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านคุณค่าท่ีลูกค้าได้รับ ด้านต้นทุนของล ูกค้า ด้านความสะดวกของ

ลูกค้า ด้านการติดต่อส่ือสารของลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 

ด้านความสบาย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล ี ่ ยต่อ

เดือน ประชากรใน งานวิจ ัยน ี ้  คื อ ผ ู ้ใช้บริก ารกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก ็บรวบรวมข้อมูล 

คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 มีอายุ 21 -30 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีอาชีพพนักงานบริษ ัท/ล ูกจ้าง  

จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 167 คน 

 คิดเป็นร้อยละ 41.75 
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 2. )  ความพ ึงพอใจของผู ้ ใช ้บร ิก ารกายภาพบ าบัดโรงพยาบาล เอกชน  ใน เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที ่อยู ่ในระดับมากที ่สุด 

คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในกาตอบสนองความต้องการ ด้านคุณค่าท่ีล ูกค้าได้ร ับ ด้านความ

สบาย ด้านความสะดวกของลูกค้า ตามล าดับ และด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านต้นทุนของล ูกค้า ด้านการ

ติดต่อส่ือสารของลูกค้า ตามล าดับ 

 

ค  าส าค ัญ: ความพึงพอใจ; กายภาพบ าบัด; โรงพยาบาลเอกชน 

 

ABSTRACT  

 The research of The Satisfaction of Physiotherapy service users of Private hospital 

in Bangna, Bangkok. The factors of research include Customer value, Cost of customer, 

Convenience, Communication, Caring, Completion and Comfort.  That are classified by 

Personal factors were including Sex, Age, Education, Occupation, and Average monthly 

income. The population used is Physiotherapy service users of Private hospital in Bangna, 

Bangkok. The samples used in this research amount of 400 peoples. The questionnaire was 

instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. 

The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 

 The results found that 1.) The users all respondents 400 peoples. Most are female 

253 peoples representing 63.20% Most aged 21-30 years old 176 peoples representing 

44.00% Most are Bachelor’s degree 248 peoples representing 62.00% Most are the 

company employees/employee 207 peoples representing 51.70% Most are average 

income per month 15,001-25,000 baht 167 peoples representing 41.75% 

 

 

 

 

 

 



3 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก รวมถึงผู้รับบริการทาง

การแพทย์มีแนวโน้มในการดูแลและใส่ใจสุขภาพร่างกายมากข้ึน ส่งผลถึงอัตราการใช้บริการโรงพยาบาลเพิ ่ม

มากข้ึน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงจัดเป็นธุรกิจที ่ม ีศักยภาพและมีแนวโน ้มเติบโตดีต่อเน ื ่องเฉล ี ่ย   

10-13% ในช่วงปี 2562-2564 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กับกระแสการดูแลสุขภาพก าล ังอยู ่ในความสนใจ

ของคนท่ัวโลก ปัจจุบันสถานพยาบาลในประเทศไทยมีจ านวน 38,512 แห่ง แบ่งเป็น สถานพยาบาลของรัฐ

ประมาณ 34.7% และสถานพยาบาลเอกชน 65.3% แม้จ านวนสถานพยาบาลของรัฐจะมีอยู ่มาก แต่ความ

พร้อมยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยในบางพ้ืนท่ี จึงเป็นโอกาสทางการตลาดแก่ธุรก ิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ ่งเน ้น

ให้บริการด้วยความรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ  โดย

สมบูรณ์ โดยมีผู้ท่ีอายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจ านวนประชากรทั ้งหมด วิชาชีพกายภาพบ าบัดจึงมี

บทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟู รักษา รวมถึงป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยในปัจจุบัน 

 จากข้อมูลดังกล ่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ

กายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ว่าผู้เข้ารับบริการกายภาพบ าบัดมีความ

พึงพอใจในการใช้บริการมากน้อยเพียงใด และการบริการท่ีมีนั้นเพียงพอ ต่อความต้องการของผู ้ร ับบริการ

หรือไม่ โดยหวังว่าข้อม ูลในการวิจั ยในครั ้งน ี ้ จะน  าไปใช้ในการปรับปรุ งแก ้ไขงานด้ านการบริการ

กายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน เพื ่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู ้มารับบริการ และพัฒนาการ

ด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน

อนาคต 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ในการศึกษาวิจั ยเร ื ่อง ความพ ึงพอใจของผ ู ้ใช้บร ิการกา ยภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน  

ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 มุ ่งศึกษาความพ ึงพอใจของผ ู ้ใช ้บร ิการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานครโดยมีตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 

 1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ, ต้นทุนของลูกค้า, ความสะดวก , การติดต่อสื ่อสาร , การดูแล

เอาใจใส่, ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ, ความสบาย  

  

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้จะท าการวิจัยต้ังแต่เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

 

ประโยชน์ที่ได้ร ับจากการวิจ ัย  

 1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

 2. สามารถน  าผลการวิจัยที ่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพ ัฒนาด้านการให้บริการ

กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเอกชน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

 3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและต่อยอดในการท าวิจัยความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ

กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเอกชน 

 

 

 

 

 



5 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (7 C’s) 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ( 2556 : 81) ส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ตัว ท่ีกล่าวมาเป็นมุมมองของ

ธุรกิจท่ีให้บริการ การท่ีจะบริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องพิจารณาถึงส่วน

ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้วย ดังต่อไปนี้ 

 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของธุรกิจ ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 1. คุณค่าท่ีลูกค้าได้รับ (Customer value) 
2. ราคา (Price) 2. ต้นทุน (Cost of customer) 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 3. ความสะดวก (Convenience) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
5. พนักงาน (People) 5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
6. กระบวนการให้บริการ (Process) 6. ความสมบูรณ์การตอบสนองความต้องการ(Completion) 
7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence) 7. ความสบาย (Comfort) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ป ัจจ ัยส่วนบ ุคคล  

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจของการใชบ้รกิารกายภาพบ  าบ ัด  

1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั 

2. ต้นทุน  

3. ความสะดวก  

4. การติดต่อส่ือสาร  

5. การดูแลเอาใจใส่  

6. ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ  

7. ความสบาย  
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 วอลเลอร์สไตน์ (1971) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นความรู ้สึกที ่เก ิดขึ ้น 

เมื่อได้รับผลความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้าย ท่ีได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 เคส และ ครัชฟิลด์ (1962) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู ้สึกที ่เก ิดขึ ้นเมื ่อความต้องการ

ได้รับการตอบสนองพร้อมบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goals) ทีต้ังไว้ระดับหนึ่ง 

 ทิฟฟิน และ แมคคอร์มิค (1965) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมน ุษย์ที ่ตั ้งอยู ่บน

ความต้องการพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดก ับผลสัมฤทธิ ์และสิ ่งจูงใจ ( Incentive) และพยายาม

หลีกเลี่ยงส่ิงท่ีไม่ต้องการ 

 กายภาพบ าบัด เป็นว ิชาชีพหน ึ ่งทางวิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ ตามพระราชบัญญัต ิว ิชาชีพ

กายภาพบ าบัด พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพกายภาพบ าบัดไว้ว่า “เป็นวิชาชีพที ่กระท าต่อมน ุษ ย์

เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบ าบัดความบกพร่องของร่างกายซึ ่งเก ิดเน ื ่องจากภาวะของ

โรคหรือการเคลื่อนไหวท่ีไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟ้ืนฟูการเส่ือมสภาพความพิการของร่างกาย 

รวมท้ังการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัด หรือการใช้อุปกรณ์ทาง

กายภาพบ าบัด” 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2558) ศึกษาเร่ือง “การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 

30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษ ัทเอกชน มีรายได้โดยเฉล ี ่ย

ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท โดยผู ้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ส ิทธิในการเข้ ารับบร ิการใน

โรงพยาบาลเอกชนโดยการใช้สิทธิประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเล ือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน คือ ตัดสินใจด้วยตัวเอง และจ านวนครั้งในการเข้ารับบริการ คือ 2-5 ครั ้ง/ปี ปัจจัยด้าน

ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้านการประกันสุขภาพ และปัจจัยด้านการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ

การบริการ และการประกันสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล ือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ชาญกิจ อ่างทอง (2558) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน

ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที ่ม ีผลต่อความพึงพอใจ
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ของลูกค้ามากท่ีสุดคือ คุณภาพของการบริการ ซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้ได้นั ้น ขึ ้นอยู ่ก ับบริการ

ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที ่ควรเก ิดขึ ้นน ้อยที ่สุด

ส่วนหนึ่งมีผลมาจากคุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ กล่าวคือเมื่อลูกค้าเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการก ับ

คุณภาพท่ีได้รับแล้วลูกค้ารับรู้ได้ถึงความเหมาะสมเพียงใด ดังนั้นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนควรใส่ใจ

ในเร่ืองคุณภาพของการบริการเป็นส าคัญ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีและกล ับมา

ใช้บริการซ ้าอีกรวมท้ังจะส่งผลให้เกิดการแนะน าให ้คนในครอบครัวหรือเพื ่อนมาใช้บริการ โรงพยาบาล

เอกชนท่ีลูกค้าใช้บริการอยู่อีกด้วย 

 กาญจนี แสนสุข (2561)  ศึกษาเรื ่อง “ปัจจัยที ่ม ีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน เรียงล าดับจากมากไปน ้อย ได้แก ่ ปัจจัย

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านพนักงาน และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในส่วนของ

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7  C’s) เรียงล  าดับ

จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณค่าท่ีลูกค้าได้รับ ปัจจัยด้านความสบาย และปัจจัยด้านความสะดวกของ

ลูกค้า ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที ่แตกต่างก ัน ไม่มี

ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ในขณะที ่ปัจจัยส่วนบุคคล อาชีพ และรายได้ ที่

แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านส่ิงแวดล ้อมทางกายภาพ 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน 

 ปริชญา นกแก้ว (2561) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของผู ้มาใช้บริการ

แผนกกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่าระดับความคาดหวังและ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที ่สุดทั ้ง 5 ด้าน ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการแผนก

กายภาพบ าบัดโรงพยาบาลทุ ่งสง จั งหวัดนครศร ีธรรมราช ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ

(Tangibles), ความน่าเช่ือถือ(Reliability),  

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ (Responsive), การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้มาใช้บริการ 

(Empathy) พบว่าระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจแตกต่างก ัน แต่ความคาดหวังและความพึง

พอใจด้านการให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ(Assurance) ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจไม่

แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล ี ่ย พบว่าความคาดหวังมีมากกว่า

ความพึงพอใจในทุกด้าน  
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 วันเพ็ญ เหลืองนฤทัย (2561) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผู ้ป่วยนอกต่อมาตรฐานการบริการ

ของหน่วยงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลหัวหิน” ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 64.00 อายุ 61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.60 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 48.80 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง คิดเป็นร้อยละ 48.40 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.80 สถานภาพส่วนใหญ่เป็นสถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ 57.30 ผู้ป่วยประเภทระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.30  สิทธิการรักษา 

ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.80 2) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู ่ที ่ระดับมาก

ท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านกระบวนการทางกายภาพบ าบัด มีความพึงพอใจสูงที ่สุด รองลงมาคือ

ด้านบุคลากรท่ีให้บริการทางกายภาพบ าบัด ด้านการบริการทางกายภาพบ าบัด ด้านผลล ัพธ์การรักษาและ

ฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัด ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านสิ ่งแวดล ้อมและความ

ปลอดภัย 

 เกศรา สุภาสนันท์, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้า
รับบริการคลินิกกายภาพบ าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล  าดับตามล  าดับค่าเฉล ี ่ย
ดังนี้  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ด้านผลผล ิตและผล ิตภาพ ด้านกระบวนการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการจ าหน ่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในส่วนของอายุและรายได้มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับ
บริการคลินิกกายภาพบ าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านสถานท่ีท่ีเข้ารับบริการ ด้านผู้ตัดสินใจในการเข้า
รับบริการ ด้านความถ่ี ด้านค่าบริการ และ ด้านวันและเวลาท่ีจะสะดวกเข้ารับบริการ โดยมีความสัมพันธ์ก ัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ภูวรินทร์ นามแดง และสมฤดี หาญมานพ (2563) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล ือกใช้บริการ
กายภาพบ าบัดในหน ่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด ศูนย ์บริก ารสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยที ่ม ีผลต่อการมารับ
บริการท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการกายภาพบ าบัด ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน ่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอล ักษณะทาง
กายภาพ ในระดับมากที ่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจเฉล ี ่ยเท่าก ับ 4.64, 4.48, 4.34, 4.28, 4.73, 4.46 
และ 4.54 ตามล าดับ 
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วิธดี  าเนนิการวจิยั 

 เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที ่ใช้ในการวิจั ย คือ ผู ้ใช ้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชนในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด ซ่ึง โดยใช้สูตรซึ ่งไม่ทราบจ านวน
แน่นอนประชากรของ W.G. Cochra โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคล ื ่ อน
จากกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ซ่ึงผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว้ 

 2. ตอบข้อซักถามบางประการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการค าอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที ่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล ้ว เพื ่อน  าไปจัดท าและเตรียมส าหรับการ

วิเคราะห์ 

  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

   

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย (  ̅) ส าหรับวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน  

ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 3. ค่าส่วน เบี ่ ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ส  าหร ับการวิเคราะห์ความพึ งพอใจของผู ้ใช้บร ิการ

กายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห ์ข้อม ูล  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 พบว่า มีผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด จ านวน 400 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 และเพศชาย 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 

ส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.25, 

41-50 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ16.00, มากกว่า 60 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และ 

51-60 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ8.00 ตามล  าดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.75, ปริญญาโท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25, สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาคือ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25, ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.00, อาชีพอิสระ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30, อื่นๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ

นักเรียน/ นักศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมา 

25,001-35,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25, มากกว่า 35,000บาท จ านวน 84 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.00, ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 7 ด้าน โดยผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล ี ่ย( ̅) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบาง

นา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที ่อยู่

ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในกาตอบสนองความต้องการ ด้านคุณค่าที่

ลูกค้าได้รับ ด้านความสบาย ด้านความสะดวกของลูกค้า (  ̅ = 4.54,  ̅ = 4.44,  ̅ = 4.39,  ̅ = 4.39,  ̅ 

= 4.28) ตามล าดับ และด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านการติดต่อสื ่อสารของล ูกค้า ( ̅ 

= 4.11,  ̅ = 3.85) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจ ัย  

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเอกชน ในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 และเพศชาย 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ส่วนใหญ่ มีอายุ 21 -30 ปี 

จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 , 41-50 

ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ16.00, มากกว่า 60 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และ 51 -60 ปี 

จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ8.00 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 248 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 , ปริญญา

โท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25, สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล  าดับ ส่วน

ใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาคือ ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 , ธุรก ิจส่วนตัว จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 , 

อาชีพอิสระ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30, อ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และน ัก เรียน/ 

นักศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล ี ่ยต่อเดือน 15 ,001-25,000 

บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมา 25,001-35,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.25, มากกว่า 35,000บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 , ไม่เก ิน 15,000 บาท จ านวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

 

 ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาล เอกชน ในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร  

 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากที ่สุด คือ ด้าน

การดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในกาตอบสนองความต้องการ ด้านคุณค่าที ่ล ูกค้าได้ร ับ ด้านความสบาย 

ด้านความสะดวกของลูกค้า ตามล  าดับ และด้านที ่อยู ่ในระดับมาก คือ ด้านต้นทุนของล ูกค้า ด้านการ

ติดต่อส่ือสารของลูกค้า ตามล าดับ 

 

 



12 

 

อภิปรายผล 

 

 1.ด้านค ุณค ่าที่ลูกค ้าได้ร ับ   

 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่ม ีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก

ท่ีสุด คือ มีความสามารถเชิงวิชาชีพการรักษาอาการดีข้ึนมีการบริการท่ีดีจากนักกายภาพบ าบัด รับฟังปัญหา

หรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ มีการให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับโรค มีการติดตามการรักษา

อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริชญา นกแก้ว (2561) ศึกษาเรื ่อง “ความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้มาใช้บริการแผนกกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

 2.ด้านต้นทุนของลูกค ้า  

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด 

คือ ได้รับการบริการท่ีคุ้มค่า เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก คือ รับช าระ

ค่าบริการหลายรูปแบบ เช่น เงินสดหรือบัตรเครดิต ค่าบริการมีความเหมาะสมเมื ่อเทียบกับคุณภาพการ

รักษา ค่าบริการมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับบริการท่ีได้รับ ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องก ับงานวิจัยของ เกศรา 

สุภาสนันท์, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ศึกษาเร่ือง“ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการคล ิน ิก

กายภาพบ าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 3.ด้านความสะดวกของลูกค ้า  

 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่ม ีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก

ท่ีสุด คือ สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยในการให้บริการ ที ่ตั ้งโรงพยาบาลสะดวกต่อการ

เดินทางมารับบริการ ได้รับความสะดวกในการติดต่อและการใช้บริการ ตามล าดับ ส่วนข้ อที ่ม ีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก คือ มีบริการรับ-ส่งผู้ใช้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องก ับงานวิจัยของ กาญจนี แสน

สุข (2561) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษา

โรงพยาบาลนครธน” 

 4. ด้านการติดต่อสื่อสารของลูกค ้า  

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่ม ีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก คือ 

ได้รับข่าวสารต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขายมีส่วนลดเมื ่อช าระค่าใช่จ่ายเป็นเงินสด มี

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และSocial Media มีการติดต่อ สื ่อสารทางตรงก ับผู ้ใช้บริการ

หลากหลายรูปแบบอย่างสม ่าเสมอ มีส่วนลดหรือแบ่งช าระเมื่อช าระค่าใช่จ่ายเป็นบัตรเครดิตที ่ร ่วมรายการ
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กับทางโรงพยาบาล มีรายการแถมหรือส่วนลดส าหรับแพ็กเกจการใช้บริการทางกายภาพบ าบัด ตามล  าดับ 

รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน ์ (2558) ศึกษาเรื ่อง “การตัดสินใจเล ือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร” 

 5. ด้านการดูแลเอาใจใส่  

 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่ม ีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก

ท่ีสุด คือ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากบุคลากรที ่ให ้บริการ บุคลากรแต่งกายเรียบร้อย สะอาด ดู

น่าเช่ือถือ บุคลากรมีความกระตือรือร้น และใส่ใจผู้ใช้บริการ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ

ท่ีดี ตามล าดับ รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องก ับงานวิจัยของ ภูวรินทร์ นามแดง และสมฤดี หาญมานพ (2563) 

ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล ือกใช้บริการกายภาพบ าบัดในหน่วยกายภาพบ าบัดและธาราบ า บัด 

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

 6. ด้านความส าเร ็จในการตอบสนองความต้องการ  

 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่ม ีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก

ท่ีสุด คือ มีการให้บริการอย่างเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง กระบวนการให้บริการมีความต่อเน ื ่องรวดเร็ว 

สามารถตอบค าถามหรือข้อสงสัยได้ทันทีและชัดเจน ได้รับการบริการที ่สมบูรณ์แบบในแต่ละขั ้นตอนของ

ระบบการบริการทางกายภาพบ าบัด   ตามล าดับ ซึ ่งสอดคล ้องก ับงานวิจัยของ ชาญกิจ อ่างทอง (2558) 

ศึกษาเรื ่อง “ การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

 7.ด้านความสบาย  

 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่ม ีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก

ที ่สุ ด คือ เครื ่องมืออ ุปกรณ์การรักษ ามีความสะอาดปลอดภัย ได้ร ับความสบายกาย สบายใจจาก

สภาพแวดล ้อมต่า งๆ เช่น  บรรยากาศโดยรอบ ความสะอาด ความปลอดภัย บริเวณภายในแผนก

กายภาพบ าบัดตกแต่งสวยงาม มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆไว้บริการเพียงพอ เช่น ห ้องน  ้า รถเข็น จุด

บริการน ้าด่ืม มุมนั่งรอรับบริการ ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล ้องก ับงานวิจัยของ วันเพ็ญ เหล ืองนฤทัย (2561) 

ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อมาตรฐานการบริการของหน่วยงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาล

หัวหิน” 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจ ัย  

 1. ด้านค ุณค ่าที่ลูกค ้าได้ร ับ  

 สิ่งที่ต้องปร ับปร ุง คือ มีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง กล ่าวคือ หล ังได้ร ับการรักษาทาง

กายภาพบ าบัด ควรมีการติดตามอาการหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงนัดวันท่ีจะเข้ามารักษาในวัน

ถัดไป และโทรติดตามอาการกับผู้ใช้บริการ 

 2. ด้านต้นทุนของลูกค ้า  

 สิ่งที่ต้องปร ับปร ุง คือ ค่าบริการมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับบริการที ่ได้ร ับ, ค่าบริการมีความ

เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการรักษา กล่าวคือ ให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ิมการบริการด้วยการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการให้

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมคุณภาพการบริการท่ีดีกว่า รวดเร็วกว่า 

 3. ด้านความสะดวกของลูกค ้า  
 สิ่งที่ต้องปร ับปร ุง คือ มีบริการรับ-ส่งผู้ใช้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว กล่าวคือ ให้ลดระยะเวลาการรอ

คอยของผู้รับบริการในการเข้ารับการรักษา โดยให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงนโยบายระยะเวลาและข้ันตอนการรับ

บริการท่ีใช้เวลาน้อยลงหรือมีมาตรการท่ีดีข้ึน 

 4. ด้านการติดต่อสื่อสารของลูกค ้า  

 สิ่งที่ต้องปร ับปร ุง คือ มีรายการแถม หรือส่วนลดส าหรับแพ็กเกจการใช้บริการทางกายภาพบ าบัด 

กล่าวคือ ให้เพ่ิมแรงจูงใจในการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดให้หลากหลายมากย่ิงขึ ้น เพื ่อให ้ตรงก ับ

โปรแกรมการรักษาในผู้ป่วยในแต่ละบุคคล เพ่ิมแพ็กเกจให้มากข้ึน 

 5. ด้านการดูแลเอาใจใส่  

 สิ่งที่ต้องปร ับป ร ุง คือ บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการให้บริการที ่ดี  กล ่าวคือ ทาง

โรงพยาบาลส่งให้ 

นักกายภาพบ าบัดได้เข้ารับการอบรมความรู้ทางกายภาพบ าบัดอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี และมาแชร์

ความรู้ให้กับบุคลากรท่ีร่วมงานทุกคนเพ่ืออัพเดทความรู้ให้ท่ัวถึงกันในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการรักษา 
 6. ด้านความส าเร ็จในการตอบสนองความต้องการ  

 สิ่งที่ต้องปร ับปร ุง คือ ได้รับการบริการท่ีสมบูรณ์แบบในแต่ละข้ันตอนของระบบการบริการทาง

กายภาพบ าบัด กล่าวคือ ฝ่ายบริหารทางโรงพยาบาลเอกชน ควรเร่งหาปัญหาที ่ตรงจุดและเข้าไปแก้ไข

ปัญหาอย่างทันท่วงทีว่าระบบการบริการทางกายภาพบ าบัดมีจุดบกพร่องตรงส่วนไหน โดยพิจารณาในแต่ละ

ข้ันตอนของระบบ 
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 7. ด้านความสบาย  

 สิ่งที่ต้องปร ับปร ุง คือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆไว้บริการเพียงพอ เช่น ห ้องน  ้า รถเข็น จุด

บริการน ้าด่ืม มุมนั่งรอรับบริการ กล่าวคือ ควรตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานสิ ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
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