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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ คลนิีคกนัยากายภาพบําบัดของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING VISITING DECISION TOWARDS KANYA 

PHYSICAL THERAPY FOR BANGKOK CONSUMERS)  

ภคัจิรา ปิติผล  1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการ คลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา

ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3) 

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลีนิค

กนัยากายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวิจยัจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 ราย โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลจากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

มีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ ANOVA และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อหาค่า F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่างๆท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุต ํ่ากวา่ 40 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัของกลุ่มตวัอย่าง

พบวา่ ส่วนใหญ่เคยมีอาการเจ็บป่วยตามร่างกาย ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้ต่อ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัพบวา่ ใชบ้ริการกายภาพบาํบดั

ในคลินิกเอกชน จากประสบการณ์การใช้บริการทางกายภาพบาํบดัในสถานท่ีท่ีใช้

บริการบ่อยคร้ังท่ีสุด รู้สึกพอใจ  กบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัในเร่ืองความ

เช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือของแพทยแ์ละ/หรือนกักายภาพบาํบดั และรู้สึกไม่พอใจ 

กบัการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัในเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มตวัอยา่ง

เคยได้รับการบาํบดัรักษาดว้ยวิธีการหรืออุปกรณ์โดยการอบความร้อนด้วยอลัตรา

ซาวด์ (Untrasonic Diathemy) เสียค่าใชจ่้ายในการบริการประมาณ 501 – 1,000 บาท

ต่อคร้ัง ซ่ึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการคลีนิค

กายภาพบาํบดั คือคุณภาพในการให้บริการ วนัท่ีสะดวกใช้บริการกายภาพบาํบดัคือ

ช่วงวนัธรรมดา  ช่วงเวลา 09.00 น – 12.00 น. สําหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชบ้ริการ

ทางกายภาพบาํบดัเพราะมีอาการเจบ็ป่วยไม่มากมาย 

ผลการศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์และบริการให้ความสําคญัคือช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของคลินิก แพทย ์

และ/หรือนกักายภาพบาํบดั ปัจจยัดา้นราคาให้ความสําคญัคือการคิดราคาเป็นรายคร้ัง 

ปัจจัยด้านทาํเลท่ีตั้ งให้ความสําคัญคือทําเลท่ีตั้ งอยู่ใกล้บ้าน ปัจจัยด้านส่งเสริม

การตลาดให้ความสําคัญคือการคิดราคาเป็นรายคร้ัง  ปัจจัยด้านบุคลากรให้

ความสําคัญคือการท่ีบุคคลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้ความสําคญัคือการให้บริการท่ีมีความรวดเร็ว ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพใหค้วามสําคญัคือสถานท่ี ท่ีมีความสะอาดและถูกสุขลกัษณะ ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆใหค้วามสําคญัคือ การเขา้ใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีมีลกัษณะตามท่ีไดใ้ห้

ความสาํคญัดงัท่ีกล่าวมา 
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การวิเคราะห์สมมติฐานความแตกต่างด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยั

พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัพบวา่   

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

คลีนิคกายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรรมการใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนั 

ได้แก่  ความเคยมีอาการเจ็บป่วยตามระบบทางร่างกาย ความเคยใช้บริการทาง

กายภาพบําบัด  เหตุผลท่ีไม่ เข้าใช้บริการกายภาพบําบัด  สถานท่ีท่ีใช้บริการ

กายภาพบาํบดั  ความรู้สึกไม่พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั   ความรู้สึก

พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั การบาํบดัรักษาด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง  ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง ปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจใช้

บริการ วนัสะดวกมาใช้บริการ และช่วงเวลาท่ีใช้บริการคลีนิคกายภาพบาํบดั มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

เลือกใชบ้ริการคลินิกกนัยากายภาพบาํบดั ไดแ้ก่ ราคา ทาํเลท่ีตั้งการส่งเสริมการตลาด  

บุคลากร  กระบวนการให้บริการ  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ:   กายภาพบาํบดั, คลีนิคกนัยา 

Abstract 

The Studies on the Factors Influencing Visiting Decision towards Kanya 

Physical Therapy for Bangkok Consumers. The following objectives: 1) To study 

personal factors that affect the visiting Decision towards Kanya Physical Therapy 2) 

To study the behavior factors that affect the visiting Decision towards Kanya 
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Physical Therapy 3) To study marketing mix factors that affect the visiting Decision 

towards Kanya Physical Therapy. To bring research sample using random samples 

from a total consumer in Bangkok of 400 questionnaires used as a tool to collect 

data. And data analysis with computer program finished with descriptive statistic 

describe the frequency values (Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) 

and standard deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing. 

Reference statistics using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to 

evaluate T-test F-test value Sig correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and 

measure the distribution of error values. To analyze the relationship of different 

variables and with 0.05 significance level research appears as follows. 

Individual factors show that the visiting Decision towards Kanya Physical 

Therapy. Mostly, female aged below 40  years old,  married and Bachelor degree. 

Most of them are business owner with revenue between 20,001-30,000 baht. 

The behavior shows that the visiting Decision towards Kanya Physical 

Therapy. Mostly, people who have a pain in bone, body and joints. From their 

experiences in visiting Kanya Physical Therapy, they are satisfied with the expertise 

and credibility of the doctor and physiotherapist but dissatisfied with the 

uncomfortable travel to visit. The treatment method is Untrasonic Diathemy with 

the cost of service around 500-1000 baht per time. The factor of visiting Kanya 

Physical Therapy is conveniently available on weekdays from 9.00 to 12.00 pm. 

People who have never visited Kanya Physical Therapy are those who never have a 

pain.  

The marketing mix factors show as follows. The product and service 

factors affect on the the reputation and credibility of the doctor and physiotherapist. 

For price factor, it affects the charge is made per one visiting. For place factor, it 

affects on the ease of travel. For the promotion factor, the charge is made per one 

visiting. For people factor, the staffs are eager to serve. For procedure factor, the 



417 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 
 

service is very fast. For the physical environment, the place is clean and hygienic 

and for other factors, it affects as listed above.  

To analyze the relationship of different variables, research appears as 

follows.  

Hypothesis 1. Individual factors: gender, age, education level, marital 

status and income, show that the different level of the personal factors made 

different decision affect the visiting Decision towards Kanya Physical Therapy. 

Hypothesis 2. The visiting behaviors are people who have a pain in bone 

body and joints, people who have used the service, the reason of not using the 

service, the place of service, the dissatisfy of using service, the satisfy of using 

service, the used methods and equipment, the cost of service, the service payer, the 

key factors of visiting and the available time of visiting made different decision 

affect the visiting Decision towards Kanya Physical Therapy. 

Hypothesis 3. The marketing mix: price, place, people, process and 

physical environment made different decision affect the visiting Decision towards 

Kanya Physical Therapy. 

KEYWORD:  PHYSICAL THERAPY, KANYA CLINIC 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัการพิจารณาคุณภาพบริการพยาบาลจึงควรมีการพิจารณาทั้ง

ระบบ มิเพียงแต่ผลท่ีเกิดข้ึนต่อผูป่้วยเท่านั้น หากตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนการผลิตหรือ

ปัจจยันาํเขา้ และขั้นตอนในการดาํเนินงาน เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของแผนกนั้น การท่ีจะทราบถึงคุณภาพบริการพยาบาลนั้น ส่ิงท่ีตอ้ง

คาํนึงมากท่ีสุด คือ การประเมินผลทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีรูปแบบการ

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

เพื่อทราบข้อบกพร่องต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึนในทาง

สร้างสรรคค์วามสําเร็จหรือความลม้เหลวของการจดัการบริการพยาบาล โดยวดัจาก
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จาํนวนของผูม้ารับบริการท่ีเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงในการมาใชบ้ริการ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกันยากายภาพบาํบัดของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการทางกายภาพบาํบดัของคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัซ่ึงมีขอบเขตของการวิจยั

ดงัต่อไปน้ี ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  

        1.1 เพศ 
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        1.2 อาย ุ 

        1.3 สถานภาพสมรส 

        1.4 ระดบัการศึกษา 

        1.5 อาชีพ 

        1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดั 

3. ปัจจยัทางการตลาด 7 Pcs  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลีนิค

กนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในระหวา่งเดือน 

มีนาคม ถึง กนัยายน 2555 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

2.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรม 

2.5 ประวติัความเป็นมาของคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดั  

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

นายนิสันต์ิ คาํกาศ (2542 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ผลของดนตรีบาํบดัต่อ

ระดบัความเจ็บปวดของผูป่้วยกระดูกตน้ขาหักท่ีไดรั้บการรักษาทางกายภาพบาํบดั 

การวจิยัก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของดนตรีบาํบดัต่อระดบัความปวดใน

ผูป่้วยกระดูกตน้ขาหัก หลงัผ่าตดัยึดตรึงกระดูกด้วยเหล็ก ท่ีได้รับการรักษาทาง

กายภาพบาํบดั กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยกระดูกตน้ขาหกัท่ีไดรั้บการผา่ตดัยดึตรึงกระดูก

ดว้ยเหล็ก ท่ีโรงพยาบาลลาํพูน ระหวา่งตุลาคม 2548 ถึง มีนาคม 2549 เลือกกลุ่ม
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ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้ จดัให้ผูป่้วย 15 รายแรก เป็น

กลุ่มควบคุมซ่ึงไม่ไดรั้บฟังเสียงดนตรี ผูป่้วย 15 รายต่อมาเป็นกลุ่มศึกษาซ่ึงจดัให้ฟัง

ดนตรีร่วมกับการรักษาทางกายภาพบาํบดั ผูป่้วยได้รับการประเมินระดับความ

เจบ็ปวดโดยมาตรวดัความเจบ็ปวด บนัทึกอตัราการหายใจ ชีพจร และความดนัโลหิต 

ก่อนและหลงัการรักษา เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของระดบัความปวด อตัราการหายใจ ชีพจร และความดนัโลหิต ก่อนและหลงัการ

รักษาทางกายภาพบาํบดั ระหวา่งกลุ่มศึกษากบักลุ่มควบคุมโดยการทดสอบ Mann-

Whitney-U testผลวิจยัพบวา่ กลุ่มศึกษามีระดบัความเจ็บปวด อตัราชีพจร อตัราการ

หายใจ ความดนัโลหิตตํ่ากวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการคลีนิคกันยา

กายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ตามวิธีการดาํเนินการ

วจิยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการวิจัยเร่ืองน้ี คือ

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดท้าํข้ึนเพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกันยากายภาพบําบัดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน 6 ขอ้  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการคลีนิคกายภาพบาํบดั 

จาํนวน 51 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกายภาพบําบัดจํานวน 31 ข้อ ให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกระดบัความสําคญัของปัจจยัดงักล่าวท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้
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บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัแบ่งเป็น 10 ระดบั 0 – 10 โดยให้ 0 คือระดบั

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด (ไม่มีผลต่อการบริการเลย) และ 10 คือ ระดบัความสัมพนัธ์มาก

ท่ีสุด (มีผลต่อการบริการมากท่ีสุด)  

ส่วนที4่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จาํนวน 

5 ข้อ ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดับความสําคญัของปัจจยัดังกล่าวท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัแบ่งเป็น 10 ระดบั 0 – 10 โดย 0 

คือระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด (ไม่มีผลต่อการบริการเลย) และ 10 คือ ระดับ

ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด (มีผลต่อการบริการมากท่ีสุด)  

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธิแจกแจงขอ้มูล หา

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ี

คาดว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ได้แก่ ค่า t-test 

(Independent Sample t-test) ค่า F-test (One-Way Anova) และค่า MRA (Multiple 

Regression Analysis) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จา ก ก า รศึ ก ษ า เ ร่ือ ง ผ ล ก า ร ท ด ส อบ ส ม มุ ติ ฐา นพ บ ว่า  ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั คือ เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการทางกายภาพบาํบดั ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรงพยาบาลศิริราช 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

ซ่ึงสามารถสรุปตารางเร่ืองผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัด้าน
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ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั

ดงัต่อไปน้ี 

  

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตาม

สมมติฐาน 

1 เพศ 0.000 X  

2 อาย ุ 0.000 X  

3 ระดบัการศึกษา 0.000 X  

4 สถานภาพการสมรส 0.006 X  

5 อาชีพ 0.001 X  

6 รายได ้ 0.000 X  

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนั

คือ ความเคยใช้บริการทางกายภาพบาํบัด สถานท่ีใช้บริการทางกายภาพบาํบัด

บ่อยคร้ัง จากประสบการณ์ความพอใจกับการใช้บริการทางกายภาพบาํบัด จาก

ประสบการณ์ความไม่พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั  ค่าใช้จ่ายในการ

บริการกายภาพบําบัดต่อคร้ังผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ปัจจัยในการ

ตดัสินใจเขา้ใช้บริการและวนัสะดวกมาใช้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัคือ ราคา  ทาํเลท่ีตั้งการส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงสามารถสรุปตารางเร่ืองผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัด้าน

พฤติกรรมการใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัและส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนัความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัดงัต่อไปน้ี 
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ปัจจยั ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตาม

สมมติฐาน 

1 เคยมีอาการเจบ็ป่วยตามระบบทางร่างกาย 0.268  X 

2 เคยใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 0.008 X  

3 เหตุผลท่ีไม่เขา้ใชบ้ริการกายภาพบาํบดั 0.118  X 

4 

สถานท่ีท่ีใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั

บ่อยคร้ังท่ีสุด  0.003 

X 

 

5 

รู้สึก พอใจ กบัการใชบ้ริการทาง

กายภาพบาํบดั 0.000 

X 

 

6 

รู้สึก ไม่พอใจ กบัการใชบ้ริการทาง

กายภาพบาํบดั 0.013 

X 

 

7 

เคยไดรั้บการบาํบดัรักษาดว้ยวิธีการหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ 0.062  X 

8 

โดยส่วนใหญ่ ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ

บริการกายภาพบาํบดัต่อคร้ัง 0.013 

X 

 

9 

ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการของ

ลูกคา้มากท่ีสุด 0.000 

X 

 

10 สาเหตุท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีท่านจะเขา้ใชบ้ริการ 0.070  X 

11 

ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการคลีนิค

กายภาพบาํบดั 0.034 

X 

 

12 

วนัท่ีสะดวกใชบ้ริการคลินิค

กายภาพบาํบดั 0.000 

X 

 

13 

ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ

คลินิกกายภาพบาํบดั 0.231  X 

14 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  0.022 X  

15 ดา้นราคา  0.000 X  

16 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง  0.045 X  

17 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.001 X  

18 ดา้นบุคลากร  0.000 X  

19 ดา้นกระบวนการให้บริการ  0.002 X  

20 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  0.036 X  

21 ดา้นอ่ืน ๆ  0.251  X 
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5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง

กายภาพบาํบดัของคลีนิคกันยากายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร ประเด็นท่ี

น่าสนใจมีดงัน้ี 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีใช้บริการกันยาคลีนิค

กายภาพบาํบดัเป็นเพศหญิง อายุต ํ่ากว่า 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จากผล

การศึกษาทาํให้ทราบว่า ควรเจาะลูกคา้กลุ่มไหน และเพื่อช่วยในการกาํหนดราคาท่ี

เหมาะสมกบัฐานรายไดข้องลูกคา้ 

จากผลการศึกษา ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

เคยมีอาการเจบ็ป่วยทางร่างกายท่ีกลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้ต่อ และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้

บริการคลีนิคกายภาพบาํบดั เหตุผลท่ีไม่เขา้ใช้บริการคลีนิคกายภาพบาํบดัเพราะมี

อาการเจ็บป่วยไม่มาก ใช้บริการกับคลีนิคเอกชน พบว่าจากประสบการณ์การใช้

บริการทางกายภาพบาํบดัในสถานท่ีท่ีใช้บริการบ่อยคร้ังท่ีสุด รู้สึกพอใจ  กบัการใช้

บริการทางกายภาพบาํบดัในเร่ืองความเช่ียวชาญและน่าเช่ือถือของแพทยแ์ละ/หรือนกั

กายภาพบาํบดัทั้งหมด พบว่าจากประสบการณ์การใช้บริการทางกายภาพบาํบดัใน

สถานท่ี ท่ีท่านใช้บริการบ่อยคร้ัง ท่ีสุด รู้สึก ไม่พอใจ กับการใช้บริการทาง

กายภาพบาํบดัในเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง ไดรั้บการบาํบดัรักษาดว้ยวิธีการ

หรืออุปกรณ์โดยการอบความร้อนด้วยอลัตราซาวด์ (Untrasonic Diathemy) เสีย

ค่าใช้จ่ายในการบริการกายภาพบาํบดัประมาณ 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง พบว่า 

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด สาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีท่านจะเขา้ใชบ้ริการคือ รักษา

อาการเจ็บและอาการปวดของกระดูก ขอ้ต่อ และกลา้มเน้ือมากท่ีสุด ในการตดัสินใจ

เขา้ใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดั คือคุณภาพในการให้บริการ วนัสะดวกมาใช้

บริการกายภาพบาํบดัมากท่ีสุดคือช่วงวนัธรรมดา และช่วงเวลาท่ีสะดวกมาใชบ้ริการ

กายภาพบาํบดัมากท่ีสุดคือ ช่วงเวาลา 09.00 น – 12.00 น.  
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จา ก ผ ล ก า รศึ ก ษ า ทํา ใ ห้ท รา บ ถึ ง พ ฤ ติก รรม ก า ร ใ ช้บ ริก า รค ลี นิ ค

กายภาพบาํบดัเพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถตอบสนองส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการได ้หรือ

เตรียมพนกังานบริการไวร้องรับในวนัท่ีคาดวา่ลูกคา้จะมีจาํนวนมาก และควรตั้งราคา

ใหอ้ยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ คือช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของ

คลินิก แพทย ์และ/หรือนกักายภาพบาํบดั ปัจจยัดา้นราคาคือการคิดราคาเป็นรายคร้ัง 

ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งคือ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดคือกบัการ

ให้ส่วนลดค่าใชบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากรคือ การท่ีบุคลากรมีความกระตือรือร้นใน

การให้บริการ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คือ การให้บริการมีความรวดเร็ว 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพคือสถานท่ีมีความสะอาดและถูกสุขลกัษณะ และ

ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ คือการเขา้ใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีมีลกัษณะตามท่ีไดก้ล่าวมา 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจนัทนา  พงศ์กรกมัพล (2551) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้น

บุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชศู้นยบ์ริการกายภาพบาํบดัของลูกคา้ในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาปัจจยัด้านการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัคลินิกมีความน่าเช่ือถือ/ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรรักษาคุณภาพมาตราฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมดัใจลูกคา้

มาใชบ้ริการกายภาพบาํบดัคร้ังต่อไป 

นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้มีผลต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวารี ภู่ระหงษ์  (2551) พบวา่ ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ของ

ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรงพยาบาลศิริราช อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05  
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ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนั

คือ ความเคยใช้บริการทางกายภาพบาํบัด สถานท่ีใช้บริการทางกายภาพบาํบัด

บ่อยคร้ัง จากประสบการณ์ความพอใจกับการใช้บริการทางกายภาพบาํบัด จาก

ประสบการณ์ความไม่พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั  ค่าใช้จ่ายในการ

บริการกายภาพบําบัดต่อคร้ังผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ปัจจัยในการ

ตดัสินใจเขา้ใช้บริการและวนัสะดวกมาใช้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัคือ ราคา  ทาํเลท่ีตั้งการส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

6. บรรณานุกรม  

จลี เจริญสรรพ.์ “ความพึงพอใจในงานของผูใ้หบ้ริการสุขภาพในเครือข่ายการดูแล 

ผูป่้วยจิตเวชท่ีบา้นของโรงพยาบาลสวยสราญรมย”์ รายงานการศึกษา 

คน้ควา้อิสระ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่  

2546. 

จนัทนา พงศก์รกมัพล. “พฤติกรรมการเลือกใชศู้นยบ์ริการกายภาพบาํบดัของลูกคา้ 

ในเขตอาํเภอ เมืองจงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร 

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551.  

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร : ส.เอเ.ซียเพรส, 2546. 

ดนยั เทียนพุฒิ. นวตักรรมการบริการลูกค้า. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร : บุค๊ 

แบงก,์ 2545. 

ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงษ.์ ”แนวความคิด กระบวนการ และโครงสร้างการตดัสินใจ”  

เอกสารทางวชิาการประกอบการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่มพนู 

ความสามารถของถนนัในการบริหารงานพฒันาชนบท, 2530. 
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ธงชยั สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 3, กรุงเพทมหานคร: 

ไทยวฒันาพานิช, 2545. 

ธนภณ พรมยม.“ความพึงพอใจของญาติผูป่้วย ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการทาง 

กายภาพบาํบดัของโรงพยาบาลอ่างทอง”การคน้ควา้อิสระ บธ.ม.  

(บริหารธุรกิจ). พระนครศรีอยธุยา : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

, 2552 . 

ธญัพร ช่ีนกลิน.“ประสบการณ์การมีชีวติอยูอ่ยา่งอมัพาดท่อนล่าง”  วทิยานิพนธ์ 

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหา บณัฑิต  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2543. 

นิทรา โนนอ้ม.“กิจกรรมการพยาบาลท่ีผูป่้วยประกนัสังคมไดรั้บจากแผนก 

ผูป่้วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ  

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542. 

นิสันต์ิ คาํกาศ. “ผลของดนตรีบาํบดัต่อระดบัความเจบ็ปวดของผูป่้วย กระดูกตน้ขา 
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