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ความต้องการและการด าเนินงานของธรุกิจคลินิกกายภาพบ าบดั 

The Requirement and Implementation of Physical Therapy Clinic 
 

กณิศา   ชยัชาญอุดมสขุ 

 

บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การ
ด าเนินการของธุรกจิ 4) การวางแผนการตลาดการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิจ านวน 
200 ตวัอยา่ง และ ผูป้ระกอบการหรอืศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกจิ 

ผลการวิจยั ผลการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรพ์บว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ
เฉลีย่ 33.09 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังาน
บรษิทั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 38,370 บาท ผลการศกึษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารพบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความส าคญักบัปจัจยัดา้น
บุคลากร ปจัจยัดา้นกระบวนการและปจัจยัดา้นผลติภณัฑเ์ป็นสามอนัดบัแรก 

การวิเคราะห ์ยอดขายในปีแรกมคี่าเท่ากบั 1,382,400 บาทในปีแรกและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
ในทุกๆปี เงนิลงทุนเริม่ตน้มคี่าเท่ากบั 764,050 บาท งบประมาณทีใ่ชใ้นการด าเนินการในปีที ่1 มี
ค่าเท่ากบั 797,500 บาท เมื่อวเิคราะหธ์ุรกจิกายภาพบ าบดัพบว่า ค่ามลูค่าปจัจุบนัสุทธเิท่ากบั 
584,735.5 บาท อตัราตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 27.9 และใชร้ะยะเวลาคนืทุนแบบคดิ
ลดเท่ากบั 3.88 ปี ในการจดัการองคก์ารใชก้ารจดัแบ่งองคก์ารแบบเมตรกิซแ์ละการวางแผนแบบ 
Top-down โดยมกีารจา้งนกักายภาพทีม่ปีระการณ์ในการท างานตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป มกีารบรกิารทีม่ ี
ระบบและมขีัน้ตอนชดัเจน รวมถงึการน ากลยทุธม์าใชใ้นดา้นต่างๆ 

 

ค าส าคญั : ความต้องการด าเนินงาน, คลินิก, กายภาพบ าบดั 
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ABSTRACT 

 The research purpose are to study 1) demand of the market, 2) sale, 3) business 
operation and 4) marketing planning by collecting data from target customers 200 examples 
and entrepreneurs or executive as well as the information related to business operations. 

 The results of the study of demographic characteristics were found that Most of 
them were female, the average age was 33.09 years, the status was single, the educational 
level was at the bachelor's degree level. Work in a company employee Average monthly 
income of 38,370 baht. The study of the importance of marketing mix influencing the 
decision to use the service was found. Consumers pay more attention to personnel factors. 
Process and product factors are the top three factors. 

 Analysis of sales in the first year is equal to 1,382,400 baht in the first year and 
tends to increase every year. The initial investment was 764,050 baht. The budget for the 
first year of operation was 797,500 baht. When analyzing the physical therapy business, it 
was found that The net present value is 584,735.5 baht, the internal rate of return of the 
project is 27.9% and uses a discounted payback period of 3.88 years in organizational 
management, matrix organization division and top-down planning with outsourcing. 
Physiotherapists with experience working for 3 years or more have systematic and clear 
procedures. Including the implementation of strategies in various fields 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในปจัจบุนัประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุจากอตัราการเกดิและอตัรา
การตายของประชากรทีล่ดลงอยา่งต่อเนื่องและอายเุฉลีย่ของประชากรไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
รวมถงึประเทศไทยก าลงัอยู่ในสงัคมอุตสาหกรรมซึง่ส่งผลต่อการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมของ
ประชากรในวยัท างาน ซึง่อาจเป็นปจัจยัเสีย่งหรอืเป็นปจัจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิอาการบาดเจบ็ทาง
กระดกูและกลา้มเนื้อและอาจพฒันาเป็นการเจบ็ปวดแบบเรือ้รงัในอนาคตได ้หากไม่ไดร้บัการ
รกัษาทีถู่กตอ้งและเหมาะสม ดงันัน้การไดร้บัค าแนะน าหรอืการรกัษาทีเ่หมาะสมทาง
กายภาพบ าบดัสามารถช่วยลดหรอืบรรเทาความเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้โดยไมต่อ้งทานยาหรอืใชก้าร
ผ่าตดัซึง่มคี่าใชจ้า่ยทีค่่อนขา้งสงูและใชร้ะยะเวลาพกัฟ้ืนหลงัผ่าตดัเป็นระยะเวลานาน รวมถงึ
การรกัษาทางกายภาพบ าบดัยงัสามารถป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการการบาดเจบ็ที่
อาจเกดิขึน้ซ ้าจากการใชง้านในอนาคต 

เนื่องจากในปจัจุบนัสถานบรกิารจากทางภาครฐันัน้มจี ากดัรว่มกบันกักายภาพทีม่ี
จ านวนจ ากดั การจดัตัง้สถานพยาบาลในรปูแบบคลนิิกกายภาพบ าบดัจงึมคีวามน่าสนใจในการ
ลงทุน โดยเป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร แต่ในการท าธุรกจิคลนิิกกายภาพบ าบดันัน้
ตอ้งใชเ้งนิลงทุนเป็นจ านวนมากรว่มกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
ดงันัน้ผูท้ีจ่ะลงทุนควรจะศกึษาและมกีารวางแผนในการลงทุนอยา่งรอบคอบถงึความเป็นไปได้
และความอยูร่อดของคลนิิกกายภาพบ าบดั การศกึษาครัง้นี้จะศกึษาถงึความเป็นไปไดข้องการ
ลงทุนในธุรกจิคลนิิกกายภาพบ าบดั โดยใชก้ารวเิคราะหด์า้นการจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร 
ดา้นการเงนิ ดา้นการตลาด ดา้นการด าเนินงาน และดา้นเชงิกลยทุธ ์

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ในการวจิยัในวตัถุประสงคใ์นการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมและความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัคลนิิกกายภาพบ าบดัในประเทศไทย, 2. เพื่อศกึษายอดขายและ
แนวโน้มยอดขาย 5 ปีของธุรกจิคลนิิกกายภาพบ าบดั, 3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ
คลนิิกกายภาพบ าบดั และ 4. เพื่อศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิคลนิิกกายภาพบ าบดั
เป็นระยะเวลา 5 ปี 
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ขอบเขตของการวิจยั 

งานวจิยัน้ีศกึษาเกี่ยวกบัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิคลนิิก
กายภาพบ าบดัของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยใชแ้ละไมเ่คยใชบ้รกิารทางกายภาพบ าบดัทีค่ลนิิก
กายภาพบ าบดัในประเทศไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ด้านการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 

ทางคลนิิกกายภาพบ าบดัใชก้ารบรหิารจดัการแบบ POLC ประกอบดว้ย การวางแผน, 
การจดัการองคก์ร, การจดัคนเขา้ท างาน, การสัง่การและการควบคุม 

ด้านการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( 7P’s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทาง
กายภาพบ าบดัทีค่ลนิิกกายภาพบ าบดั ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ ปจัจยัดา้นราคา 
ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัดา้นบุคลากร ปจัจยั
ดา้นกระบวนการ ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ น ามาใชว้างแผนกลยทุธท์างการตลาด 

ด้านการด าเนินงาน 

 ระบบการผลิตในคลินิกกายภาพบ าบดั อาศยัปจัจยัการผลติ (input) ในการผลติ
บรกิารทางกายภาพบ าบดั นกักายภาพบ าบดั(man) เครือ่งมอืทางกายภาพบ าบดัทีใ่ชใ้นการ
รกัษา(machine) และ เงนิทุน (money) เพื่อใชใ้นการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ทางคลนิิก และ เป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางคลนิิกเหมอืนกบัคลนิิกกายภาพบ าบดัทัว่ไป  

ด้านเชิงกลยทุธ์ 

จากการวเิคราะหป์จัจยัทางธุรกจิ (SWOT analysis) ไดน้ ามาพฒันาเป็นการวางแผน
การตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ ์STP, กลยทุธก์ารโฆษณา, กลยทุธก์ารส่งเสรมิการขาย, กลยทุธก์าร
ประชาสมัพนัธ,์ กลยทุธก์ารตลาดโดยตรง และกลยทุธก์ารขายโดยบุคคล, customer journey 
และ content marketing 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 

 จากการศกึษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิคลนิิกกายภาพบ าบดั 
ผูว้จิยัใชว้ธิวีจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) เพื่ออธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้รกิารทางกายภาพบ าบดัทีค่ลนิิก
กายภาพบ าบดั โดยใชว้ธิกีารส ารวจ (Survey Method) ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ทีจ่ดัท า
ขึน้เพื่อส ารวจกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทีไ่ดก้ าหนดไว้โดยใช ้google form ใน
การ สรา้งแบบสอบถาม และแบบสอบถาม ออนไลน์จะถูกน าไปกระจาย, ส่งต่อ และ
ประชาสมัพนัธใ์น กลุ่มต่างๆ บนสื่อออนไลน์ ไดแ้ก่ Line application, Facebook, Instagram 
ซึง่ขอ้มลูทีถู่กเกบ็ รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยใชบ้รกิารและไมเ่คยใชบ้รกิารทาง 
กายภาพบ าบดัทีค่ลนิิกกายภาพบ าบดัโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ใช้
เวลาในการเกบ็ขอ้มลู 30 วนั หรอื มผีูก้รอกแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด แลว้จงึเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูมาประมวลผล 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภคพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ อายเุฉลีย่ 33.09 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 38,370 บาท  

ผลการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทางกายภาพบ าบดัของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภค
พบว่า ส่วนใหญ่เคยไดร้บัการรกัษา/มอีาการบาดเจบ็ทีบ่รเิวณคอ/บ่า/สะบกั, หลงั, สะโพก/หวั
เขา่/ขอ้เทา้ และไหล่/ขอ้ศอก/ขอ้มอื สะดวกเขา้มารบับรกิารทางกายภาพบ าบดัช่วงวนัหยดุเสาร์-
อาทติยใ์นช่วงเวลา 10.30 – 12.30 น.หากผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการทีจ่ะเขา้รบัการรกัษาทาง
กายภาพบ าบดัส่วนใหญ่เลอืกเขา้รบัการรกัษาทีค่ลนิิกกายภาพบ าบดัโดยทีค่ าแนะน าจากพ่อแม/่
เพื่อน/มคีนอื่นแนะน านัน้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะเลอืกรบัเขา้บรกิารทาง
กายภาพบ าบดัมากทีสุ่ดและสะดวกช าระค่ารกัษาโดยใชบ้ตัรเครดติ/เดบติ 

ผลการศกึษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารทางกายภาพบ าบดัทีค่ลนิิกกายภาพบ าบดัพบว่า พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญักบัปจัจยัดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัทีห่น่ึง  อนัดบัทีส่อง คอืปจัจยัดา้นกระบวนการ 
อนัดบัทีส่าม คอืปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมา ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดและปจัจยัดา้นราคา 
ตามล าดบั 
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ด้านการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 

ทางคลนิิกกายภาพบ าบดัใชก้ารบรหิารจดัการแบบ POLC ประกอบดว้ย การวางแผน, 
การจดัการองคก์ร, การจดัคนเขา้ท างาน, การสัง่การและการควบคุม 

Planning ใชว้ธิกีารวางแผนแบบ Top-down คอืผูท้ีม่อี านาจในกระบวนการการ
ตดัสนิใจว่าใคร ท าอะไร อย่างไรนัน้จะถูกวางแผนและก าหนดโดยผูจ้ดัการ ทัง้นี้ยงัมกีารเปิด
โอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในทีป่ระชุม 

Organizing ใชก้ารจดัแบ่งองคก์ารแบบเมตรกิซ ์มคีนทัง้หมด 3 คน โดยทีท่ ัง้ 3 นัน้
เป็นนกักายภาพบ าบดัทัง้หมด ก าหนดให ้1 คนนัน้ท าหน้าทีห่ลกัเป็นผูจ้ดัการและวางแผน
รวมถงึมอี านาจในการตดัสนิใจ นกักายภาพอกี 2 คนท าหน้าทีห่ลกัเป็นนกักายภาพบ าบดัและ
คนหนึ่งมหีน้าทีเ่สรมิในการท าการตลาด อกีคนหน่ึงท าหน้าทีเ่สรมิเป็นเวชระเบยีน 

Leading ผูจ้ดัการในคลนิิกกายภาพบ าบดัจะตอ้งมคีวามมัน่ใจในตวัเอง มคีวามคดิรเิริม่ 
มคีวามรบัผดิชอบ กลา้ตดัสนิใจ สามารถขอความรว่มมอืได ้และนอกจากน้ียงัตอ้งเป็นผูฟ้งัทีด่ ี
เปิดกวา้งในการรบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่น นอกจากนี้ทางคลนิิกไดม้กีารวางแผนแบ่งส่วน
แบ่งจากยอดค่าใชจ้่ายของผูม้าใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ใหก้บันกักายภาพบ าบดัทีใ่หก้ารรกัษาเพื่อ
สรา้งแรงจงูใจในการท างานและท าใหน้กักายภาพบ าบดัพยายามรกัษามาตรฐานในการรกัษา 
รวมถงึคอยพฒันาศกัยภาพของตวัเองอยา่งสม ่าเสมอและใหก้ารบรกิารกบัผูท้ีม่ารกัษาเป็นอย่าง
ด ี

Controlling ในการควบคุมและการประเมนิผลของคลนิิกกายภาพบ าบดั ใชก้ารวธิกีาร
ประเมนิแบบประเมนิ 360 องศาซึง่เป็นการประเมนิจากบุคคลทีอ่ยูร่อบ ๆตวั ไดแ้ก่ หวัหน้างาน 
เพื่อนรว่มงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ด้านการเงิน 

ค่าเส่ือม ราคารวมของค่าใชจ้า่ยของสนิทรพัยท์ีม่อีายกุารใชง้าน 5 ปีและ สนิทรพัยท์ีม่ ี

อายกุารใชง้าน 10 ปีในช่วงปีที ่1- 5 มคี่าเท่ากบั 74,060 บาทต่อปี ต้นทุนคงท่ีในการ

ด าเนินการ ประกอบดว้ย ค่าภาษป้ีาย, ค่าธรรมเนียมประกอบกจิสถานพยาบาล, ค่าธรรมเนียม
ต่อใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาลทุก 2 ปี, ค่าจา้งพนกังาน, ค่าจา้งนกักายภาพ และค่า
ประกนัสงัคม การประมาณตน้ทุนคงทีใ่นการด าเนินปีที ่1 มคี่าเท่ากบั 797,500 บาทและมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ในแต่ละปีจากอตัราค่าจา้งพนกังาน, อตัราค่าจา้งนกักายภาพและค่า
ประกนัสงัคมทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี ต้นทุนผนัแปร ประกอบดว้ย ค่าเวชภณัฑ,์ ค่าส่งเสรมิการขาย
, ค่าคอมมชิชัน่, ค่าไฟฟ้าและค่าน าประปา และค่าอุปกรณ์ส านกังาน การประมาณตน้ทุนผนั
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แปรของธุรกจิคลนิิกกายภาพบ าบดันัน้มาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางคลนิิกกายภาพบ าบดั 
ก าหนดใหค้่าเวชภณัฑค์ดิเป็นรอ้ยละ 20 ค่าส่งเสรมิการขายคดิเป็นรอ้ยละ 1 ค่าคอมมชิชัน่คดิ
เป็นรอ้ยละ 3 ค่าไฟฟ้า,ค่าน าประปาคดิเป็นรอ้ยละ 4 ค่าอุปกรณ์ส านกังาน คดิเป็นรอ้ยละ 2 
รายได้ ทางคลนิิกกายภาพบ าบดัคดิค่าใชจ้่ายในการเขา้รบับรกิารกายภาพบ าบดัเฉลีย่ครัง้ละ 
800 บาท โดยในปีแรกก าหนดเป้าหมายผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเฉลีย่จ านวน 6 คนต่อวนั คดิเป็น
รายได ้4,800 บาทต่อวนั ทางคลนิิกวางแผนเปิดใหบ้รกิาร 6 วนัต่อสปัดาหค์ดิเป็น 288 วนัต่อปี 
ดงันัน้ทางคลนิิกกายภาพบดับดัจะมรีายไดใ้นปีที่ 1 จ านวน 1,382,400บาทต่อปี และในปี
ถดัๆไปจะมฐีานลกูคา้เดมิรวมถงึมลีกูคา้ใหมเ่พิม่ขึน้ 

Net Present Value มลูค่าปจัจบุนัสุทธมิคี่าเท่ากบั 584,735.5 ซึง่มคี่ามากกว่า 0 แสดง
ว่า ธุรกจิกายภาพบ าบดัมคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมแก่การลงทุน 

Internal Rate of Return อตัราตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 27.90 ซึง่มคี่า
มากกว่ารอ้ยละ 8  แสดงว่าโครงการมคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการลงทุน 

Discount Payback Period ระยะเวลาคนืทุนแบบคดิลดเท่ากบั 3.88 ปีซึง่มรีะยะเวลา
คนืทุนในระยะสัน้แสดงว่าโครงการมคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมในการลงทุน 

ด้านการตลาด 

จากขอ้มลูทางสถติคิาดว่าแนวโน้มใน 5 ปีขา้งหน้า พบว่าประชากรวยัในวยัท างานมี
แนวโน้มทีจ่ะเขา้มารบับรกิารทางกายภาพบ าบดัทีค่ลนิิกกายภาพบ าบดัเพิม่มากขึน้ เนื่องจาก
ประชากรในวยัท างานมอีายุเพิม่มากขึน้ท าใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิโอกาสในการบาดเจบ็เพิม่
มากขึน้ รว่มกบัประชากรมแีนวโน้มจะใหค้วามส าคญัและตระหนกัถงึการดแูลสุขภาพมากขึน้ 
นอกจากนี้ดว้ยการบรกิารทางกายภาพทีค่ลนิิกกายภาพบ าบดันัน้มคีุณภาพการบรกิารทีด่กีว่า
เมือ่เทยีบกบัโรงพยาบาลรฐับาลและมรีาคาทีต่ ่ากว่าโรงพยาบาลเอกชน ดงันัน้คลนิิก
กายภาพบ าบดัจงึเป็นทางเลอืกอกีทางเลอืกหนึ่งใหก้บัผูท้ีส่นใจจะเขา้มารบับรกิารทาง
กายภาพบ าบดั 

การวางแผนกลยทุธท์างการตลาด  

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ ใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภยั
ของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการรกัษาโดยมกีารจดัอบรมความรูพ้ืน้ฐานและมาตรฐานในหวัขอ้อุปกรณ์
และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นทางคลนิิก รวมถงึการจา้งนกักายภาพบ าบดัทีม่ใีบประกอบวชิาชพี
กายภาพบ าบดัตามกฎหมายวชิาชพีและมปีระสบการณ์ในการรกัษาตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
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ปัจจยัด้านราคา ทางคลนิิกกายภาพบ าบดัจะก าหนดราคาใหม้คีวามเหมาะสมกบั
รปูแบบการบรกิารทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวเ้พื่อบรกิาร โดยค่าบรกิารเฉลีย่เป็นจ านวน 800 บาทต่อครัง้ 
ทัง้น้ีจะมกีารแจง้ยอดค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้ใหผู้ป้ว่ยรบัทราบก่อนไดร้บัการรกัษาทุกครัง้ 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย การคมนาคมสะดวกโดยมบีรกิารรถโดยสาร
สาธารณะ รวมถงึการเดนิทางดว้ย BTS/MRT ในอนาคต ทัง้นี้ทางคลนิิกเองมบีรกิารทีจ่อดรถ
ใหก้บัผูท้ีม่าใชบ้รกิาร 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มบีรกิารการใหค้ าปรกึษา/ขอ้แนะน าเบือ้งตน้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์โดยไมค่ดิค่าใชจ้่ายก่อนทีจ่ะเขา้มารบัการตรวจประเมนิ วนิิจฉัยและการรกัษา
ทีค่ลนิิก รวมถงึการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษา/ค าแนะน าหลงัการรกัษาในกรณทีีผู่ร้บับรกิารมี
ค าถามหรอืขอ้สงสยัเพิม่เตมิ นอกจากนี้ยงัมสี่วนลดในการบรกิารเพิม่เตมิ เช่น ส่วนลดเมือ่ซือ้
คอรส์การใชบ้รกิาร หรอื ส่วนลดอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบดัเมือ่ซือ้บรกิารทางกายภาพบ าบดัได้
ถงึยอดค่าใชจ้่ายทีก่ าหนดไว ้และเพิม่การโฆษณาบนช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

ปัจจยัด้านบคุลากร คดัเลอืกนกักายภาพบ าบดัทีม่ใีบประกอบวชิาชพีกายภาพบ าบดั
ตามกฎหมายวชิาชพีกายภาพบ าบดัและมปีระสบการณ์ในการรกัษาตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป โดยทีน่กั
กายภาพบ าบดันัน้จะตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้และใส่ใจในรายละเอยีดผูท้ีเ่ขา้มารบับรกิาร รวมถงึ
มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ียิม้แยม้ แจม่ใส น่าเขา้หา 

ปัจจยัด้านกระบวนการ การรกัษาทีม่คีวามปลอดภยัและมคีวามน่าเชื่อถอื รวมถงึมี
การใหบ้รกิารทีเ่ป็นระบบชดัเจน เขา้ใจงา่ย สามารถอ านวนความสะดวกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มารบั
บรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ การออกแบบและตกแต่งคลนิิกกายภาพบ าบดั
ดว้ยโทนสขีาว ใชฟ้อรน์ิเจอรท์ีม่คีวามเรยีบง่ายสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ีใชแ้สงสว่างที่
เพยีงพอ มกีารแบ่งพืน้ทีโ่ซนนัง่รอเพื่อเขา้รบัการรกัษาและรอช าระค่าใชจ้่ายจากโซนทีใ่หบ้รกิาร
ทางกายภาพบ าบดัอย่างชดัเจนและจดัเตรยีมเกา้อี/้โซฟาเพื่อรองรบัผูท้ีเ่ขา้มารบับรกิารทีค่ลนิิก
กายภาพบ าบดัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

ด้านการด าเนินงาน 

 การออกแบบกระบวนการการบริการในคลินิกกายภาพบ าบดั ผูบ้รโิภคเขา้มารบั
บรกิารจะไดร้บับรกิารทีเ่หมอืนกนัและครบทุกขัน้ตอน แมว้่าโปรแกรมการรกัษาทีไ่ดใ้นแต่ละ
บุคคลนัน้จะมโีปรแกรมการรกัษาและใชเ้วลาทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามโปรแกรมทีน่ัก
กายภาพบ าบดัไดอ้อกแบบไว ้โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 



9 
 

 

 

 

 

 

การจดัการคณุภาพของคลินิกกายภาพบ าบดั ใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้
องคก์าร จากการก าหนดมาตรฐานทีม่าจากความตอ้งการของลกูคา้ โดยเป็นกระบวนการการ
ปรบัปรงุอย่างต่อเนื่องไม่มทีีส่ ิน้สุด โดยการน าวงจร PDCA (วงจรเดมมิง่) มาใช ้

ด้านเชิงกลยทุธ์ 

จากการวเิคราะหป์จัจยัทางธุรกจิ (SWOT analysis) ไดน้ ามาพฒันาเป็นการวางแผน
การตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ ์STP, กลยทุธก์ารโฆษณา, กลยทุธก์ารส่งเสรมิการขาย, กลยทุธก์าร
ประชาสมัพนัธ,์ กลยทุธก์ารตลาดโดยตรง และกลยทุธก์ารขายโดยบุคคล, customer journey 
และ content marketing 

STP S:        อาย,ุ รายได,้ ทีพ่กัอาศยั, ไลฟ์สไตล ์ 

T:        กลุ่มประชากรทีม่อีาย ุตัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป (วยัท างาน, ผูส้งูอาย)ุ, มรีายไดต้ัง้แต่ 
20,000 บาทขึน้ไป, พกัอาศยัอยูใ่กลบ้รเิวณ/สถานทีต่ ัง้คลนิิก, มไีลฟ์สไตลท์ีต่อ้งท างาน
ในลกัษณะท่าทางเดมิๆ/นัง่นาน/ชอบออกก าลงักาย 

P:         position ของคลนิิกจะวางตามการใหบ้รกิารกายภาพบ าบดัในโรงพยาบาล
เอกชนทีม่มีาตรฐานการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ เช่น โรงพยาบาลรามค าแหง, 
โรงพยาบาลสนิแพทย,์ โรงพยาบาลพญาไท (นวมนิทร)์ 

 

กลยทุธก์ารโฆษณา ปิดโปสเตอรต์ามคอนโด/ตกึส านกังาน, แจกแผ่นพบั/ใบปลวิใน
ยา่นพนกังานออฟฟิต, ช่องทางออนไลน์ เช่น facebook, youtube 

กลยทุธก์ารส่งเสริมการขาย การจดัโปรโมชัน่ส่วนลดเมือ่ซือ้คอรส์การรกัษา (5ครัง้, 
10 ครัง้), การสะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในการรกัษากบัทางคลนิิก, การแจกคูปองส่วนเพื่อใน
น ามาใช่เป็นส่วนลดในการรกัษาครัง้แรกกบัทางคลนิิก ในช่วงระยะเวลา 3เดอืนแรกทีเ่ปิดคลนิิก 

ลงทะเบียน/สบืค้นประวตัิ ซกัประวตั ิ ตรวจร่างกาย

รับการรักษา/ค าแนะน าช าระเงิน 

 แผนผงักระบวนการบรกิาร 
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กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ์ ท าการตลาดเพื่อสงัคม โดยเน้นขอ้มลูทีท่นัสมยัและสอด
ลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เช่น สถานการณ์โควดิ -19 อาจเผยแพรข่อ้มลูทีม่เีนื้อหาเกีย่วการ
ลา้งมอื วธิกีารปฏบิตัติวัเมือ่ตอ้งออกนอกบา้น การสรา้งจติส านึกเพื่อส่วนรวม, การใชเ้ทคโนโลยี
ในการสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น การอพัเดทขอ้มลูข่าวสารจากทางคลนิิก, การใหข้อ้มลู
ความรูต่้างๆ, การใหค้ าปรกึษา/ขอ้แนะน าเบือ้งตน้ 

กลยทุธก์ารตลาดโดยตรง การท าการตลาดผ่านอนิเทอรเ์น็ตและสื่อต่างๆ ที่
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น การรวีวิการเขา้มารบัการรกัษาในรปูแบบของคลปิวดิโีอบน  
youtube/facebook หรอืการเขยีนบทความ บน blog/pantip/facebook 

กลยทุธก์ารขายโดยบคุคล ใหค้ าปรกึษาและขอ้แนะน ากบัผูท้ีม่คีวามสนใจหรอืมขีอ้
สงสยั โดยเน้นการใหข้อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิกบัลกูคา้ สามารถตอบค าถามลกูคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น 
สามารถท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจได ้อาจแนะน าโปรโมชัน่เสนอทางเลอืกในกบัลกูคา้ แต่ไม่
เน้นการยดัเยยีดขายคอรส์ใหก้บัลกูคา้ 

 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การบรหิารจดัการและพฤตกิรรมองคก์รของคลนิิกกายภาพบ าบดัใชก้ารบรหิารจดัการ
แบบ POLC ประกอบดว้ย การวางแผนแบบ Top-down การจดัแบ่งองคก์ารแบบเมตรกิซ ์การ
แบ่งส่วนแบ่งจากยอดขายและการประเมนิแบบประเมนิ 360 องศา จากการประเมนิแนวโน้ม
ยอดขายในปีแรกทางคลนิิกกายภาพบดับดัจะมรีายไดใ้นปีที่ 1 จ านวน 1,382,400บาทต่อปี และ
คาดว่าปีถดัๆไปจะมลีกูคา้ใหมเ่พิม่ขึน้ จากการค านวณพบว่ามลูค่าปจัจบุนัสุทธมิคี่าเท่ากบั 
584,735.5 , อตัราตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 27.90 และ ระยะเวลาคนืทุนแบบคดิลด
เท่ากบั 3.88 ปี ซึง่แสดงถงึความคุม้ค่าและเหมาะสมแก่การลงทุนในธุรกจิคลนิิกกายภาพบ าบดั
นอกจากนี้ผูท้ ีเ่ขา้มารบับรกิารจะไดร้บับรกิารที่ข ัน้ตอนและมาตรฐานเดยีวกนั แมว้่าโปรแกรม
การรกัษาทีไ่ดใ้นแต่ละบุคคลนัน้จะแตกต่างกนั โดยใชว้งจร PDCA (วงจรเดมมิง่) ในการบรหิาร
คุณภาพทัว่ทัง้องคก์าร เมือ่วเิคราะหป์จัจยัทางธุรกจิ (SWOT analysis) พบว่าจดุแขง็ของคลนิิก
กายภาพบ าบดัคอืคุณภาพการใหบ้รกิารและผลลพัธท์ีไ่ดห้ลงัการรกัษาโดยมุง่ไปที่
กลุ่มเป้าหมายทีพ่กัอาศยั/ท างานในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัคลนิิและมองเหน็ถงึโอกาสทีจ่ะเขา้ไปมี
บทบาทในการดแูลสุขภาพมากขึน้ รวมถงึการท าการตลาดออนไลน์ทีก่ารรกัษาทาง
กายภาพบ าบดัเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้และช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มารบับรกิาร โดยน า
จดุแขง็/จดุอ่อนมาพฒันาเป็นการวางแผนการตลาด เช่น การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ (คปูองส่วนลด, 
การสะสมแตม้), การคดิเน้ือหาทีท่นัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ในปจัจบุนัมคีวามน่าสนใจ  
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