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บทคัดย่อ 

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการตอ่คุณภาพการบริการของคลินิก

กายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า SERVQUAL เป็นมาตรวัดความคาดหวังและ 

การรับรู้ในการประเมินคุณภาพบริการ น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามแก่ผู้ท่ีมารับบริการทางกายภาพบ าบัดท่ีคลินิก

กายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 270 ราย ใชว้ิธีการเลอืกตัวอย่างแบบตามสะดวก ท าการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา และวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้

ตอ่คุณภาพบริการของผู้รับบริการของคลินิก โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิตทีิและค่าสถิตเิอฟ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุด  

คือด้านความมั่นใจ เช่นเดียวกับระดับการรับรู้ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้

ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการ พบว่ามีความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการ  

ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สูงกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ ในทุกด้าน แสดงถึงความพึงพอใจ  

ตอ่คุณภาพบริการท่ีได้รับ ยกเว้นด้านความมีตัวตนจับต้องได้ 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the expectation and perception of service recipients towards the 

service quality of Nakorn Chiang Mai Physical Therapy Clinic, Chiang Mai Province. SERVQUAL was the tool used to 

measure the recipients’  expectation and perception towards the service quality.   The data was then used to 

implement a questionnaire. The samples were 270 service recipients at Nakorn Chiang Mai Physical Therapy Clinic. 

The samples were randomly selected and the data was analyzed using descriptive statistics. The comparison of the 

means was studied in order to find the differences between the recipients’ expectation and perception by using T-

test and F-test. 
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 The results of the study showed that the service recipients displayed the highest level of expectation and 

perception in all aspects, with the highest mean being assurance. The mean of perception was higher than that of 

expectation in every aspect, except tangible at the statistically significance of .05. It could be concluded that the 

service recipients were satisfied with the service quality at the high level in every aspect, except tangible. 

บทน า 

ปัญหาสุขภาพด้านข้อ เอ็น กล้ามเนื้อของคนในปัจจุบันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและรูปแบบการท างาน 

ท่ีมีลักษณะการท างานซ้ าๆ เป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาทางการเคลื่อนไหวท่ีเรียกว่า ภาวะออฟฟิศซินโดรม  

(Office Syndrome) เป็นอาการปวดกระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายกลายเป็นภาวะเรื้อรัง 

ท่ีไม่หายขาด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักการแพทย์, 2558; ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่ งแวดล้อมกรมควบคุมโรค, 2555) ตามสถิติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนวัยท างาน 

ร้อยละ 60 มีภาวะออฟฟิศซินโดรม (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) นอกจากนี้ยังพบว่า โรคทางระบบ

กล้ามเนื้อเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นล าดับท่ี 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2558)  

ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาเพื่อแก้ไขอาการดังกล่าว หนึ่ งในวิธีการรักษาคือ การรักษาทางกายภาพบ าบัด  

ซึ่งได้รับความนยิมมากขึ้น  

การรักษาทางกายภาพบ าบัดมีการขยายตัวมากขึ้นท้ังในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน แต่ยังไม่สามารถ  

ท่ีจะรองรับจ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้นได้ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , 2558) ดังนั้นคลินิกกายภาพบ าบัดเอกชน 

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว  

คลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นสถานพยาบาลท่ีให้บริการการรักษาทางกายภาพบ าบัด  

กลุ่มผู้รับบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นกลุ่มคนวัยท างาน โดยจากสถิติผู้รับบริการท่ีผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

(คลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่, 2560) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู้ของ

ผู้ รับบริการต่อคุณภาพการบริการของคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูล 

ท่ีเป็นประโยชน์ อันเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการการบริการให้มีคุณภาพ ตอบสนองตอ่ความคาดหวัง

ของผู้รับบริการ สามารถรองรับจ านวนผู้เข้ารับบริการในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธิภาพและน าไปสู่ความย่ังยนืได้ 

แนวคดิและทฤษฎี  

ความคาดหวังคือ ความคิด ความรู้สึก ท่ีผู้บริโภคมุ่งหวังหรือมีความต้องการท่ีจะได้รับจากกระบวนการใดๆ  

ของการรักษาท่ีเกิดขึน้ในอนาคต โดยเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแตล่ะคน (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 

2552)  

การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีผู้บริโภคแปลผลตคีวามจากสิ่งท่ีได้รับมาเป็นความหมาย จากความคิด การมองเห็น 

อารมณ ์ประสบการณ์ในอดีต ท าให้เกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่าคุณภาพการให้บริการเป็นระดับของการให้บริการซึ่งไม่มีตัวตน 

น าเสนอให้กับลูกค้าท่ีคาดหวังซึ่งเป็นผู้ตัดสินคุณภาพการให้บริการหรือ เป็นการรับรู้ของลูกค้าซึ่งจะท าการประเมิน

คุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบความตอ้งการหรือความคาดหวังกับบริการท่ีได้รับจรงิ  

Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1985 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีเป็น

ตัวก าหนดคุณภาพการให้บริการ สรุปได้ 5 ประการ และสามารถน ามาใช้เป็นมาตรวัดความคาดหวังและการรับรู้ในการ

ประเมินคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า SERVQUAL ได้แก่ ความมีตัวตนจับต้องได้ ความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ 

และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดย Kotler and Keller (2016: 153) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นความรู้สึกของ

บุคคลว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้สินค้าหรือบริการท่ีรับ เทียบกับความคาดหวังของ

ลูกค้า 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

ศึกษาตามวิธีการวัดความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ โดยศึกษาเฉพาะในช่องว่างท่ี 5 ซึ่งเป็นช่องว่าง

ระหว่างบริการท่ีรับรู้และบริการท่ีคาดหวัง โดยใชเ้ครื่องมอืประเมินคุณภาพการบริการท่ีเรียกว่า SERVQUAL เป็นมาตรวัด

ในการเก็บข้อมูล (Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1985 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ประชากรคือ 

ผู้รับบริการในคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ ทัง้ท่ีรายเก่าและรายใหม ่ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 

270 ราย เลื อกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ค านวณ โดยใช้สูตรค านวณของ Yamane  

(Yamane, 1973 อ้างในอรุณ จิรวัฒน์กุล, 2558: 26) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 

วิธีการศึกษา แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการในคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ โดยลักษณะของข้อค าถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scales) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  

แบ่งตามคุณภาพการบริการ 5 ด้านได้แก่ ความมีตัวตนจับต้องได้ ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ 

และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และส่วนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ โดยข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะน ามาวิเคราะห์โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ใช้สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วยการทดสอบค่าสถิติที  

แบบจับคู่ (Paired t-test) และการทดสอบค่าสถิติเอฟ (F-test) เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการ

รับรู้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ โดยการน าค่าเฉลี่ยของการรับรู้ในคุณภาพ

บริการ (P) ลบด้วยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในคุณภาพบริการ (E) ทั้งในบริการโดยรวมแต่ละด้าน และแต่ละปัจจัยย่อย  

โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 14 เดอืน 
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัดในการศึกษา  

ผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.2 และเพศชาย ร้อยละ 37.8 มีอายุ 51-60 ปี  

มากท่ีสุดร้อยละ 25.9 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุดร้อยละ 50.7 ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว/ค้าขายมากท่ีสุด ร้อยละ 39.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มากท่ีสุดร้อยละ 64 ผู้รับบริการ 

มอีาการปวดหลังมากที่สุด รอ้ยละ 31.48 โดยระยะเวลาของการเจ็บป่วยก่อนท่ีจะเข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดโดย

เฉลี่ยแล้ว 6.90 วัน เป็นผู้ ท่ีเคยเข้ารับบริการทางกายภาพบ าบัดแห่งอื่น จ านวน 1-2 แห่ง มากท่ีสุดร้อยละ 62.2  

โดยรู้จักคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการแนะน าของผู้ท่ีเคยใช้บริการท่ีคลินิกฯ มากท่ีสุด  

ร้อยละ 44.81 โดยให้เหตุผลในการเลือกเข้าใช้บริการท่ีคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ เนื่องจากการได้รับค าแนะน า  

มาจากผู้ท่ีเคยเข้ารับบริการมากท่ีสุด ร้อยละ 74.44 ซึ่งมีสาเหตุท่ีเข้ามารับบริการทางกายภาพบ าบัด เพื่อรักษาอาการ

เจ็บป่วย มากท่ีสุดร้อยละ 84.8 โดยท่ีมีระดับอาการปวดก่อนเข้ามารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดในระดับ 8 มากท่ีสุด

ร้อยละ 19.3 และเคยเข้าใช้บริการท่ีคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 16 คร้ังขึ้นไป มากท่ีสุด

ร้อยละ 31.9 โดยมีระดับการลดลงของปัญหาหรืออาการเจ็บป่วย 76-100% หลังจากเข้ารับบริการ มากที่สุดร้อยละ 44.1 

และมีระดับความพึงพอใจหลังการเข้าใช้บริการอยูใ่นระดับมากที่สุด รอ้ยละ 60.7 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชยีงใหม ่

จังหวัดเชยีงใหม ่

 ผลการศึกษาพบว่า มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน  

โดยด้านความม่ันใจ มีระดับความคาดหวังสูงท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) และด้านความรับผิดชอบ มีระดับความคาดหวังต่ าที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.21) ส าหรับระดับการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้านเช่นกัน   

โดยด้านความมั่นใจ มีระดับการรับรู้สูงท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) ด้านความมีตัวตนจับต้องได้ มีระดับการรับรู้ต่ าท่ีสุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.22) 

ส่วนที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของคลินิก

กายภาพบ าบัดนครเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวมท้ัง 5 ด้าน มีระดับต่ ากว่าการรับรู้ (P-E=0.15) เกือบทุกด้าน โดยมีความ

แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (t= 2.22, p-value= .036) แสดงถึงความพอใจมากต่อคุณภาพบริการ มีเพียงด้าน

ความมีตัวตนจับต้องได้ เพียงด้านเดียวเท่านัน้ท่ีมีระดับความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ เมื่อพจิารณาปัจจัยยอ่ยในแต่ละด้าน 

พบวา่ เกือบทุกปัจจัยย่อย ผู้รับบริการมีความพอใจมากต่อคุณภาพบริการ ยกเว้น เร่ืองนักกายภาพบ าบัดมีการแจ้งเตอืน

การนัดหมายเมื่อใกล้ถึงวันเวลาท่ีนัดไว้  (P-E= -0.19) เร่ืองมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย (P-E= -0.64)  

เร่ืองมีสถานท่ีจอดรถสะดวก (P-E= -0.99) และเร่ืองสถานท่ีให้บริการมีความเป็นส่วนตัว (P-E= -0.19) เป็นปัจจัยย่อย 

ท่ีมีระดับความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ ซึ่งแสดงถึงความไม่พอใจต่อคุณภาพบริการ 
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การอภปิรายผลการศึกษา 

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ รับบริการต่อคุณภาพบริการของคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม ่  

จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังคู่ โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมของความคาดหวัง มีค่าต่ ากว่าการรับรู้ของ

ผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการ (P-E=0.15) ซึ่งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 (t= 2.22, p-value= .036) อธิบายได้

วา่ สามารถให้บรกิารได้มากกวา่ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมแีนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Kotler and Keller (2016: 153) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า 

(Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกของบุคคล ว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้

สินค้าหรือบริการท่ีรับเทียบกับความคาดหวังของลูกค้า โดยท่ีถ้าการรับรู้ของลูกค้ามากกว่าความคาดหวังของลูกค้า 

แสดงวา่ลูกค้าพงึพอใจมากหรือมคีวามยนิด ี(Delighted)  

ผลการศึกษาท่ีได้พบว่า ไม่สอดคล้องกับ การศึกษาของ นพรัตน์ วังวล (2546) ท่ีได้ศึกษาความคาดหวังและ 

การรับรู้ของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีมีต่อคุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน ในอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยพบว่ามีระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับสูง และการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยโดยรวม

ของความคาดหวัง มีค่าสูงกว่าการรับรู้ และมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 กล่าวได้ว่า ผู้ เข้ารับการ

รักษาพยาบาลยังไม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ มนทิพพา นิมานันท์ (2553)  

ท่ีได้ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการงานผู้ป่วยใน ของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพบว่าระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

และมากตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมของความคาดหวัง มีค่าสูงกวา่การรับรู้ และมคีวามแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 

.05 กล่าวได้ว่า ผู้ป่วยยังไม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ แต่ผลการศึกษาท่ีได้พบว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ 

จินต์สินี รักษานาม (2546) ท่ีได้ศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพิจิตร 

โดยพบว่า ผู้รับบริการมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการในระดับมากในทุกด้าน ทั้งคู่ โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมของ

ความคาดหวัง มีค่าต่ ากว่าการรับรู้ และมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 กล่าวได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ตอ่คุณภาพการบริการ 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการของคลินิก

กายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายด้าน พบว่าด้านความมตีัวตนจับตอ้งได้ ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้เข้ารับบริการมีความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังคู่ โดยมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้  

(P-E= -0.24) มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (t= -8.09, p-value= .000) แสดงว่าผู้รับบริการยังไม่มีความ

พอใจในคุณภาพบริการ ส าหรับปัจจัยย่อยท่ีมีค่า P-E แตกตา่งมากท่ีสุดหรือผู้รับบริการรับรู้ถึงความแตกตา่งมากท่ีสุดคือ 

การมีสถานท่ีจอดรถสะดวก (P-E= -0.99) รองลงมา คือ การมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย (P-E= -0.64)  

และเร่ืองสถานท่ีให้บริการมีความเป็นส่วนตัว (P-E= -0.19) ตามล าดับ โดยท้ัง 3 ปัจจัยย่อยนี้ผู้ รับบริการยังไม่มี 

ความพึงพอใจ เนื่องมาจากต าแหน่งท่ีตั้งของคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ีจ ากัด  

ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมได้ยาก ท าให้ไม่มีท่ีจอดรถให้เพียงพอได้ และพื้นท่ีภายในคลินิกฯ มีค่อนข้างจ ากัด  

จึงไม่สามารถท่ีจะขยายพื้นท่ีให้บริการให้มีความเป็นส่วนตัวมากได้ ส าหรับปัจจัยย่อยเร่ืองการมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
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ท่ีทันสมัย เหตุผลหลักคือในการให้บริการทางกายภาพบ าบัดของคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่  

มแีนวทางการวินจิฉัยและการรักษาที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติท่ีเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วย และให้

การรักษาโดยใช้หัตถบ าบัด การยืดกล้ามเนื้อ การออกก าลังกายเพื่อการรักษาเป็นหลัก มีเพียงเคร่ืองมือหลักๆ ที่ส าคัญ

เท่านั้น ซึ่งผู้ศึกษามองว่าเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้เข้ารับบริการ ทางคลินิกฯ ควรจะมีการวางแผนจัดซื้อเคร่ืองมือ  

ท่ีส าคัญๆ ให้มีจ านวนมากขึ้น 

ด้านความน่าเชื่อถือ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังคู่ โดยมีค่าเฉลี่ย

ความคาดหวังต่ าการรับรู้ (P-E= 0.26) มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (t= 7.75, p-value= .000) แสดงว่า

ผู้รับบริการมีความพอใจมาก เห็นได้จากผลการศึกษาในสว่นของข้อมูลท่ัวไป ในสว่นท่ีเป็นช่องทางการรับรู้ของผู้รับบริการ 

พบว่า ส่วนใหญ่รู้จักคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการแนะน าของผู้ท่ีเคยใช้บริการท่ีคลินิกฯ 

สะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถอื ได้ในระดับหนึ่ง  

ด้านความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังคู่ โดยมีค่าเฉลี่ย

ความคาดหวังต่ ากวา่การรับรู้ (P-E= 0.21) มีความแตกตา่งกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (t= 5.49, p-value= .000) แสดงว่า

ผู้รับบริการมีความพอใจมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่าผู้รับบริการมีความพอใจมากเกือบทุกปัจจัยย่อย ยกเว้น  

เร่ืองนักกายภาพบ าบัดมีการแจ้งเตือนการนัดหมายเมื่อใกล้ถึงวันเวลาท่ีนัดไว้ ท่ีผู้ รับบริการไม่มีความพึงพอใจ  

เหตุผลเนื่องมาจาก ในบางวันท่ีมีจ านวนผู้เข้ารับบริการจ านวนมาก ไม่สามารถท่ีจะติดตามการนัดหมายของผู้รับบริการ

ทุกคนได้  

ด้านความมั่นใจ ผลการศึกษาพบว่าท้ังความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการของผู้รับบริการอยูใ่นระดับ

มากท่ีสุดท้ังคู่ โดยมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่ ากว่าการรับรู้ (P-E= 0.33) มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05  

(t= 10.08, p-value= .000) แสดงว่าผู้ รับบริการมีความพอใจมาก ซึ่ งในด้านความมั่นใจนั้น เกี่ยวข้องกับนัก

กายภาพบ าบัด สะท้อนให้เห็นถึง การมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ วรรวรรณ ทองวัฒน์ (2553) ได้ท าการศกึษาพฤตกิรรมการใช้บริการคลนิกิกายภาพบ าบดั

เอกชนของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยสูงสุด และมีความสัมพันธ์กับ

เหตุผลของผู้รับบริการในเลือกเข้าใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด และจากการศึกษาความพึงพอใจพบว่า ผู้รับบริการมี

ความพงึพอใจสูงสุดในปจัจัยดา้นบุคลากรเชน่กัน  

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผลการศึกษาพบว่าระดับความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการของ

ผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุดท้ังคู ่โดยมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่ ากว่าการรับรู้ (P-E= 0.38) มีความแตกตา่งกันท่ีระดับ

นัยส าคัญ .05 (t= 9.48, p-value= .000) แสดงว่าผู้รับบริการมีความพอใจมาก ซึ่งคลินิกกายภาพบ าบัดนครเชียงใหม ่

จังหวัดเชยีงใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับอาการเจ็บป่วยและความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะราย โดยให้เวลาและให้การ

รักษาอย่างเต็มท่ีในช่วงเวลาขณะให้บริการ โดยค านึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง 

ข้อค้นพบ 

1. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังท้ัง 5 ด้าน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติเอฟ (F-test)  

พบว่า ระดับความคาดหวังท้ัง 5 ด้าน มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (F= 4.950, p-value= .006)  
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ซึ่งความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความคาดหวังด้านความมั่นใจ (ค่าเฉลี่ย 4.50) แสดงให้เห็นว่า คุณภาพ

บริการในด้านความมั่นใจ เป็นหัวใจหลักของการให้บริการด้านสุขภาพ และเป็นปัจจัยท่ีผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง

สร้างภาพลักษณท่ี์ด ีให้มีความน่าเชื่อถอื 

2.  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู้ท้ัง 5 ด้าน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติเอฟ (F-test) พบว่า  

ระดับการรับรู้ท้ัง 5 ด้าน มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (F= 3.002, p-value= .042) ซึ่งการรับรู้ในระดับ

มากที่สุด ได้แก่ ด้านความมั่นใจ (ค่าเฉลี่ย 4.83) เนื่องจากนักกายภาพบ าบัดให้ความส าคัญแก่ผู้รับบริการเฉพาะราย

ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และมีความละเอียดรอบคอบในการให้บริการ เร่ิมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด  

ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่ผู้ รับบริการ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการ

บ าบัดรักษา สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเหตุผลหลักที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถอืได้มากท่ีสุด  

3. ผู้รับบริการยังไม่มีความพอใจใจคุณภาพบริการด้านความมีตัวตนจับต้องได้ โดยเฉพาะเร่ืองของสถานท่ีตั้งของการ

ให้บริการ สถานท่ีจอดรถ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ียากต่อการแก้ไข เนื่องจากท าเลท่ีตั้งคับแคบ ติดย่านการค้าท่ีติด

ถนนสายหลัก ยากต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับ คุณภาพบริการด้านความรับผิดชอบ ท่ีพบวา่ ผู้รับบริการยัง

ไม่มีความพึงพอใจในปัจจัยย่อยเร่ืองการแจ้งเตือนเวลานัดหมายล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงวันเวลาท่ีนัดไว้ สาเหตุเกิดจาก

การท่ีนักกายภาพบ าบัดภายในคลินิกฯ มีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบหลายด้าน อีกท้ังผู้รับบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้น  

จึงเป็นเหตุผลและข้อจ ากัดที่ไมส่ามารถให้บริการได้ตามความคาดหวังของผู้รับบริการได้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาในด้านความมีตัวตนจับตอ้งได้ ท่ีพบวา่ ผู้รับบริการมรีะดับความคาดหวังและการรับรู้ อยูใ่นระดับ

มากท่ีสุดท้ังคู่ โดยมคี่า P-E เป็นลบคือมคี่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ แสดงว่าผู้รับบริการยังไม่มคีวามพึงพอใจ 

โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ได้แก่ การมีสถานท่ีจอดรถสะดวก การมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย  

และสถานท่ีให้บริการมีความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ควรแก้ไขโดยเช่าพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงเพื่อจอดรถ แต่คาดว่าก็ยังไม่

สามารถรองรับจ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากสถานท่ีตั้งของคลินิกฯ มีพื้นท่ีท่ีจ ากัด ดังนั้นผู้ศึกษาจึง

เสนอแนะให้วางแผนการย้ายต าแหน่งท่ีตั้งของคลินิกในอนาคต อีกท้ังควรเพิ่มเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรักษา และปรับปรุง

สถานท่ีภายในคลินกิฯ ให้มีความเป็นสว่นตัวมากยิ่งขึน้  

จากผลการศึกษาดา้นความรับผิดชอบ ในปัจจัยย่อยเร่ือง นักกายภาพบ าบัดมกีารแจ้งเตือนการนัดหมายเมื่อใกล้

ถึงวันเวลาท่ีนัดไว้  พบวา่ผู้รับบริการมีระดับความคาดหวังและการรับรู้ อยู่ในระดับมากที่สุดท้ังคู ่โดยมีคา่ P-E เป็นลบคือ

มคี่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ ซึ่งผู้รับบริการไมม่ีความพึงพอใจ เหตุผลเนื่องมาจาก ในบางวันมีจ านวนผู้เข้ารับ

บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถท่ีจะติดตามการนัดหมายของผู้รับบริการทุกคนได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้นควรท าการ

ติดตามการนัดหมาย เพื่อเป็นการยืนยันการนัดหมาย หรือสอบถามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละรายว่าก่อนว่า 

ตอ้งการให้มีการแจ้งเตอืนการนัดหมายก่อนถึงวันเข้ารับบริการหรือไม ่อีกท้ังควรมีผู้ให้บริการฝ่ายสนับสนุน เช่น พนักงาน

ต้อนรับ พนักงานการเงิน ให้เพียงพอและเกิดความรวดเร็วมากขึ้น และควรเพิ่มจ านวนนักกายภาพบ าบัดให้เพียงพอต่อ

จ านวนผู้รับบริการ 
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จากผลการศกึษาด้านความมั่นใจ มคี่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้โดยรวมสูงท่ีสุดท้ังคู่ และมคี่าเฉลี่ยความ

คาดหวังน้อยกว่าการรับรู้ ท าให้ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพด้านความมั่นใจมากท่ีสุด แสดงถึงการให้

ความส าคัญกับการรักษา และการให้ความเชื่อมั่นในตัวนักกายภาพบ าบัด ดังนั้นนักกายภาพบ าบัดควรมีการพัฒนา  

องค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเพิ่มความสามารถในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ  

มากยิ่งขึ้น 

ข้อจ ากัดในการศกึษา 

การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาตามการประเมินคุณภาพการบริการท่ีเรียกว่า SERVQUAL เพียงเคร่ืองมือเดียว  

ซึ่งควรใช้เคร่ืองมือหรือโมเดลทางการศึกษาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมุมมองทางความคิดได้ดีขึ้น  

ท้ังนี้ผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ท าให้พลาดข้อมูลท่ีอาจจะเป็นความต้องการท่ีแท้จริง

ของผู้รับบริการ  ซึ่งในอนาคตควรท าการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงคุณภาพบริการว่าต้องการให้ปรับปรุงเร่ืองใดบ้าง   

ต้องการให้พัฒนาคุณภาพบริการในด้านใดเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  

ท่ีแท้จริงได้  

บรรณานุกรม 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558. (2558). 

ราชกิจจานุเบกษา, 132(26), 23-32. 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2558). ข่าวแจก “กรมอนามัย เผยวัยท างาน ร้อยละ 60 เสี่ยงโรค ออฟฟศิซินโดรม 

แนะปรับสถานท่ีท างานนา่อยู่ นา่ท างานให้ถกูหลัก". สบืค้นจาก

 http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=8547 

คลินิกกายภาพบ าบัดนครเชยีงใหม.่ (2560). ระเบียนผู้เข้ารับบริการ [แฟม้ขอ้มูล]. เชียงใหม:่ คลินิกกายภาพบ าบัดนคร 

เชยีงใหม่. 

จันทนา พงศก์รกัมพล. (2551). พฤตกิรรมการเลอืกใช้ศูนย์กายภาพบ าบัดของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่. 

(การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

จินต์สนิ ีรักษานาม. (2546). การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืงโรงพยาบาลพจิิตร.  

(การค้นคว้าแบบอสิระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่). 

จิรุตม ์ศรีรัตนบัลล ์และคณะ. (2543). เครื่องมือชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital quality Indicator). นนทบุรี: สถาบัน

 พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 

นพรัตน์ วังวล. (2546). ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีมีต่อคุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก

 โรงพยาบาลเอกชนในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม.่ (การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่). 

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวจิัยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   41 

 

พระราชบัญญัติวิชาชพีกายภาพบ าบัด พ.ศ. 2547. (2547). ราชกิจจานุเบกษา ตอนพิเศษ, 121(65ก), 52-53.  

พรพมิล ศรีแกว้. (2555). ความพงึพอใจของผู้ปว่ยนอกต่อบริการงานประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่.  

(การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่). 

มนทิพพา นิมานันท์. (2553). ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการงานผู้ป่วยในของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะ

 แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม.่ (การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดสิรรพ. (2551). การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งเพ่ือการวจิัย.  สบืค้นจาก  

http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย.์ (2548). การจัดการการตลาดบริการ (พมิพค์รัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

วรรวรรณ ทองวัฒน์. (2553). พฤตกิรรมการใชบ้ริการคลนิกิกายภาพบ าบัดเอกชนของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัด

 เชยีงใหม่. (การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยนเรศวร). 

วลิาสิณยี ์จ าปาดะ. (2551). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใชบ้ริการจากสถานปฏบัิตกิารเภสัช 

ชุมชนมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. (การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่). 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม.่ กรุงเทพฯ: Dimond in business world. 

ศุภร เสรีรัตน์. (2540). พฤตกิรรมผู้บริโภค (พมิพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 

ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร. (2558). โรคออฟฟศิซินโดรม (Office syndrome). สบืค้นจาก 

 http://www.msdbangkok.go.th/healthconner_Office%20syndrome.htm 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่. (2558). ข้อมูลสาเหตุการป่วย ผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรค จังหวัดเชยีงใหม่  

ปีงบประมาณ 2556-2558. สบืค้นจาก 

 http://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/detail_article2.php?info_id=1155 

ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2555). โรคกระดกูและ 

กล้ามเนื้อ. สบืค้นจาก http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation/4_5_situation.pdf 

ส านักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2559). รายงานประจ าป ี2558. สบืค้นจาก 

 http://www.thaincd.com/document/file/download/paper-manual/Annual- report-2015.pdf 

อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2558). สถิตใินงานวิจัย เลอืกใชอ้ย่างไรให้เหมาะสม. กรุงเทพฯ: ส. เอเซียเพรส.  

อุดมรัตน์ สงวนศริิธรรม. (2534). กระบวนการบริหารพยาบาล. เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่.  

Kotler, P. & Keller. Lane, Kevin. (2016). Marketing Management. England: Pearson. 

 

 


