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บทคัดย่ อ
งานวิจัยเรื่ อง “การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มารั บบริ การในศูนย์ กายภาพบํ าบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล” มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มา
รับบริ การที่ศนู ย์กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนํามาหาความแตกต่าง และนําผล
การศึกษาที่ ได้ มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาการให้ บริ การของศูนย์ กายภาพบํ าบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้มารั บบริ การทางกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดที่ศูนย์ กายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 202 คน โดยใช้ แบบสอบถามวัดระดับความคาดหวังและความ
พึงพอใจ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าดัชนีการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญจําเป็ น (PNI Modified )
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมารับบริ การในด้ านต่างๆ โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์มาก ซึง่ ผู้มารับบริ การมีความคาดหวังและมีความพึงพอใจต่อการมารับบริ การมากที่สดุ ในด้ านการให้ ความ
มัน่ ใจมากที่สดุ (X̅=4.37) และด้ านการเอาใจใส่ (X̅=4.67) ตามลําดับ และผู้มารับบริ การคาดหวังและมีความพึง
พอใจต่อการมารั บบริ การน้ อยที่สุดในด้ านความเป็ นรู ปธรรมในการให้ บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 และ 4.29
ตามลําดับ เมื่อนํามาหาค่า PNI Modified พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง (-0.09)-0.00 โดยด้ านที่พบค่า PNI Modified มากที่สดุ
คือ ด้ านการตอบสนอง

_______________________________________________________________________________________________________
¹ศูนย์กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
¹Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Nakornpathom 73170
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ABSTRACT
The study of client’s expectation and satisfaction at Physical Therapy Center, Faculty of
Physical Therapy Mahidol University. The objectives of this study are finding of the expectation and
satisfaction the clients at Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy Mahidol University, in
order to find the difference between the expectation and the satisfaction and finally the results were
used as a guideline to improve the quality of the service. The subjects of this study are the 202 clients
who were received the service at Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy Mahidol
University. The questionnaires with 5 ordinal scales were used as the research tool to measure client’s
expectation and satisfaction. The results of client’s expectation and satisfaction were reported in mean
and standard deviation. The difference between the expectation and the satisfaction were analyzed by
Priority Needs Index (PNI modified ).
The results were found good of the client’s expectation and satisfaction in all aspects. The
most expectation of the client was the domain of assurance (X̅=4.37) and the most satisfaction of the
client was the domain of empathy (X̅=4.67). However the less expectation and satisfaction of the client
was the domain of tangible (X̅=4.10 and X̅=4.29, respectively). The result of PNI modified was (-0.09)-0.00
and the highest PNI modified was the domain of responsiveness (PNI modified =0.04).
Keywords: expectation, satisfaction, service, physical therapy
e-mail address: koonnit@hotmail.com

คํานํา
ศูนย์กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดเก็บข้ อมูลความพึงพอใจจากผู้มา
รับบริ การ โดยเป็ นข้ อมูลการบริ การในด้ านต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ มีให้ เพื่อนํามาเป็ นตัวแทนในการแสดงถึงคุณภาพ
การบริ การอีกทังยั
้ งนําพัฒนางานบริ การที่มีอยู่ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด ถึงแม้ ว่าผล
ของการประเมินนัน้ โดยเฉลี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากก็ตาม แต่การประเมินความพึงพอใจที่ผ่าน ๆ มาเป็ นการ
ประเมินที่วดั ในเชิงมิติเดียว ทางคณะผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาวิธีการประเมินที่แสดงถึงคุณภาพการให้ บริ การในเชิงลึก
โดยทําการหาความแตกต่างของระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจ
การบริ การที่ผ้ มู ารับบริ การประเมินข้ อมูลความพึงพอใจนัน้ สามารถเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลความคาดหวัง
ในการให้ บริ การ โดยพบว่า หากระดับความพึงพอใจน้ อยกว่าระดับความคาดหวัง นัน่ หมายความว่า การบริ การ
นันยั
้ งต้ องปรั บปรุ งแก้ ไข แต่หากระดับความพึงพอใจมีค่ามากกว่าระดับความคาดหวัง นัน่ ก็หมายความว่า การ
บริ การนันอยู
้ ่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การวิจัยครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อหาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มารั บบริ การที่ศูนย์
กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนํามาหาความแตกต่าง และนําผลการศึกษาที่ได้ มา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้ บริ การของศูนย์กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
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วิธีการศึกษาวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารทางกายภาพบํ า บัด และกิ จ กรรมบํ า บัด ที่ ศู น ย์
กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
และยังคงมารับบริ การต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เก็บข้ อมูลวิจยั คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2555 และคํานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane(1) และรวมกับจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่คาดว่าจะปฏิเสธเข้ าร่ วมการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ จํานวนขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 202 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถามวัดระดับความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจ โดย
แบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ตามแบบจําลอง Gap Model ของ SERVQUAL(2)
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การตรวจประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ โดยทดสอบในกลุ่ ม ผู้ มารั บ บริ ก าร ณ ศู น ย์
กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 20 คน ได้ ผลในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
(Cronbach’s alpha = 0.9) และทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล โดยชุดคําถามได้ ถูกออกแบบเพื่อให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยเนื ้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ าร่ วมวิจยั
ส่วนที่ 2 ชุดคําถามเรื่ องระดับของความคาดหวังและความพึงพอใจที่ได้ รับจริ ง
โดยเกณฑ์การให้ คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ าร่ วมวิจยั ไม่นํามานับคะแนน
ส่วนที่ 2 เป็ นชุดคําถามประกอบไปด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
ความเป็ นรู ปธรรม คือ ลักษณะทางกายภาพที่ ปรากฏให้ เห็น ซึ่งได้ แก่ สถานที่ ที่ จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ สิ่ง
อํานวยความสะดวก เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้ อมใช้ งาน
ความน่ าเชื่อถือ คือ การให้ บริ การที่ถกู ต้ องตรงกับที่ประกาศให้ ทราบ มีการชี ้แจงวันเวลานัดหมายพร้ อมกับ ระบุ
ในใบเสร็ จทุกครัง้ และมีการรักษาความลับของผู้มารับบริ การ
การตอบสนอง คือ บุคลากรที่ให้ บริ การภายในศูนย์กายภาพบําบัด มีจํานวนเพียงพอ และมีศกั ยภาพ ให้ บริ การ
ได้ อย่างทันท่วงที ผู้รับบริ การเข้ าถึงการบริ การได้ ง่าย และสะดวก
การให้ ความมั่นใจ คือ นักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัดมีความเชี่ยวชาญ ที่สามารถทําให้ ผ้ ูรับบริ การ
เกิดความไว้ วางใจและเกิดความมัน่ ใจในการรับบริ การ
การเอาใจใส่ คือ บุคลากรที่ให้ บริ การภายในศูนย์ กายภาพบําบัด มีอธั ยาศัยดี เต็มใจ และกระตือรื อร้ นในการ
ให้ บริ การ
ทังการวั
้
ดระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจใช้ ชดุ คําถามเดียวกัน โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน
ตังแต่
้ 1-5 คะแนน ซึง่ 1 คะแนน เท่ากับน้ อยที่สดุ และ 5 คะแนน เท่ากับมากที่สดุ หากคําถามข้ อใดที่ผ้ เู ข้ าร่ วม
วิจยั ไม่ได้ รับบริ การ สามารถตอบในช่อง “ไม่ได้ รับบริ การ” และข้ ามไปยังข้ อถัดไป
การทดสอบความน่าเชื่ อถือ และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยใช้ สถิติ Cronbach’s
(3)
alpha และปรับปรุ งแบบประเมินผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามลําดับ หลังจากรวบรวมข้ อมูลที่ได้ กลับมาจาก
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แบบสอบถามแล้ ว ข้ อมูลจะถูกนําไปวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS โดยแสดงผลเป็ น ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละองค์ประกอบของระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจ การหาค่า
PNI Modified (4) มาใช้ เพื่อเรี ยงลําดับความสําคัญของข้ อเด่นและข้ อด้ อยในแต่ละองค์ประกอบของการบริ การ ซึ่งมี
สูตรคํานวณ ดังนี ้ PNI Modified = (I-D)/D (I = ค่าเฉลี่ยความคาดหวัง, D = ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ) ถ้ าด้ านใดมีค่า
PNI Modified ตังแต่
้ 0.3 ขึ ้นไป แสดงว่ามีความจําเป็ นต้ องปรับปรุ งการให้ บริ การด้ านนันๆ
้
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แจกแบบสอบถาม ทังสิ
้ ้น 202 ฉบับ จํานวนแบบสอบถามที่ได้ รับคืนและ
สมบูรณ์พอที่จะนํามาวิเคราะห์มจี ํานวน 153 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 75.74
ผู้มารับบริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (เพศหญิง จํานวน 109 คน เพศชาย จํานวน 44 คน) และมีอายุ
มากกว่า 60 ปี มากที่สดุ (58 คน, 37.9 %) อาชีพของผู้แบบสอบถาม 3 อันดับแรก คือ ข้ าราชการ/ข้ าราชการ
บํานาญ (62 คน, 40.5 %) แม่บ้าน (32 คน, 20.9 %) และประกอบธุรกิจส่วนตัว (26 คน, 17 %) ตามลําดับ
ระดับการศึกษาของผู้มารั บบริ การส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ มากกว่าปริ ญญาตรี
ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษา อนุป ริ ญ ญาและไม่ไ ด้ เ รี ย นหนัง สื อ ตามลํ าดับ ส่วนใหญ่ ผ้ ู ม ารั บ บริ ก ารมี ร ายได้
20,000-30,000 บาท รองลงมา คือ 10,000-20,000 บาท และ น้ อยกว่า 10,000 บาท ตามลําดับ
ผู้มารับบริ การส่วนใหญ่มารับบริ การในเวลาราชการ (64.1%) และมารับบริ การในแผนกระบบกระดูกและ
กล้ ามเนื ้อมากที่สดุ
ผู้มารั บบริ การส่วนใหญ่สามารถเบิกค่ารั กษาพยาบาลได้ และรู้ จักศูนย์ กายภาพบําบัดจากการที่มีคน
แนะนํา โดยผู้มารับบริ การแบบสอบถามเกือบทังหมดมี
้
ความคิดที่จะแนะนําให้ ผ้ อู ื่นมารับการรักษาที่นี่ตอ่
ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการมารับบริ การในด้ านต่างๆ พบว่า มีความคาดหวังเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์มาก หากวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบของการให้ บริ การพบว่า ผู้มารับบริ การคาดหวังในด้ านของการ
ให้ ความมัน่ ใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37) รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ย 4.29) ความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย
4.28) และ การตอบสนอง (ค่าเฉลี่ย 4.20) ในการให้ บริ การ ตามลําดับ และด้ านที่ผ้ มู ารับบริ การคาดหวังน้ อยที่สดุ
คือ ด้ านความเป็ นรู ปธรรมในการให้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.10)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการมารับบริ การในด้ านต่างๆ พบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์มากเช่นเดียวกับความคาดหวัง หากวิเคราะห์ในแต่ละด้ านของการให้ บริ การพบว่า ผู้มารับบริ การมีความ
พึง พอใจในด้ า นของการให้ บ ริ ก ารค่อ นข้ า งใกล้ เ คี ย งกัน โดยมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุด ในด้ านการเอาใจใส่
(ค่าเฉลี่ ย 4.67) รองลงมาคื อ การให้ ค วามมั่น ใจ (ค่ าเฉลี่ ย 4.58) ความน่ าเชื่ อถื อ (ค่าเฉลี่ ย 4.56) และการ
ตอบสนอง (ค่าเฉลี่ย 4.43) ในการให้ บริ การ ตามลําดับ และด้ านที่ผ้ ูมารั บบริ การมีความพึงพอใจน้ อยที่สุด คือ
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมในการให้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.29)
ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผู้มารั บ บริ ก ารที่ ศูน ย์
กายภาพบําบัด โดยพิจารณาจากค่าดัชนีการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญจําเป็ น (PNI Modified ) พบว่า ในด้ านความ
เป็ นรู ปธรรมในการให้ บริ การ ค่า PNI Modified มีค่าอยู่ระหว่าง (-0.06)-0.00 ในด้ านความน่าเชื่อถือ ค่า PNI Modified มี
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ค่าอยู่ระหว่าง (-0.07)-(-0.05) ในด้ านการตอบสนอง ค่า PNI Modified มีค่าอยู่ระหว่าง (-0.07)-0.04 ในด้ านความ
มัน่ ใจ ค่า PNI Modified มีคา่ อยู่ระหว่าง (-0.05)-(-0.03) ในด้ านความเอาใจใส่ ค่า PNI Modified มีคา่ อยู่ระหว่าง (-0.09)(-0.07)
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจในการมารั บบริการศูนย์ กายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด ม. มหิดล
ความคาดหวัง

หัวข้ อการประเมิน
1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริการ
1.1 ศูนย์กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดทําการใน
สถานที่ที่สะดวกแก่ผ้ มู ารับบริ การ
1.2 สถานที่ ไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ มีป้ายชี ้แจงขันตอน
้
การรับบริ การ ป้ายแสดงค่ารักษาและป้ายแนะนําจุดต่างๆชัดเจน
เหมาะแก่การให้ บริ การ
1.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผ้ มู ารับบริ การเพียงพอเช่น ตู้กด
นํ ้าดื่ม, ทางลาด,หลังคาบริ เวณทางเดิน, ห้ องนํ ้าสําหรับผู้พิการ และ
เก้ าอี ้รอรับบริ การ
1.4 มีเครื่ องมือและอุปกรณ์สําหรับปฎิบตั ิงานที่พร้ อมใช้ งาน,
ทันสมัยและเพียงพอ
1.5 มีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกในการเข้ าออกและปลอดภัย
2. ความน่ าเชื่อถือ
2.1 การให้ บริ การถูกต้ องแม่นยํา ไม่ผิดพลาดและตรงต่อเวลา
ทุกครัง้
2.2 การให้ บริ การตรงกับที่ประกาศหรื อแจ้ งให้ ทราบเช่น เวลา
เปิ ด-ปิ ด
2.3 ได้ รับใบเสร็ จทุกครัง้ หลังชําระเงิน
2.4 มีการแจ้ งวันและเวลานัดหมายทุกครัง้ พร้ อมกับระบุใน
ใบเสร็ จอย่างชัดเจน
2.5 ได้ รับการรักษาความลับเกี่ยวกับข้ อมูลการเจ็บป่ วย เว้ นแต่
จะได้ รับการยินยอมจากผู้ป่วยหรื อเมื่อเจ้ าหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่
3. การตอบสนอง
3.1 บุคลากรที่ให้ บริ การภายในศูนย์กายภาพบําบัด มีศกั ยภาพ
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0.80

4.64
4.64
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ในการให้ บริ การ
3.2 บุคลากรที่ให้ บริ การภายในศูนย์กายภาพบําบัด มีจํานวน
เพียงพอ
3.3 มีบริ การที่ตอบสนองตามความต้ องการได้ ทวั่ ถึง, ทันถ่วงที
และเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3.4 มีการบริ การที่เป็ นไปตามลําดับขันตอนและมี
้
ความสะดวก
รวดเร็ ว
3.5 มีช่องทางการรับข้ อเสนอแนะ, ข้ อร้ องเรี ยนการให้ บริ การ
และมีการแก้ ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที
4. การให้ ความมั่นใจ
4.1 ได้ รับการตรวจร่ างกายจากนักกายภาพบําบัดหรื อนัก
กิจกรรมบําบัดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
4.2 มีความมัน่ ใจว่าได้ รับการรักษาอย่างถูกวิธี
4.3 นักกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดมีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการตอบคําถามของท่าน
4.4 มีความมัน่ ใจว่ามีความปลอดภัยจากการได้ รับการรักษา
4.5 มีความมัน่ ใจว่าได้ รับการรักษาแล้ วอาการจะทุเลาจนหาย
5. การเอาใจใส่
5.1 บุคลากรผู้ให้ บริ การภายในศูนย์กายภาพบําบัดมีอธั ยาศัยดี
และปฏิบตั ิตวั ต่อผู้มารับบริ การด้ วยความสุภาพ
5.2 บุคลากรผู้ให้ บริ การในศูนย์กายภาพบําบัดมีความเต็มใจ
และกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ
5.3 ได้ รับการอธิบายชี ้แจงขันตอนการรั
้
บบริ การ เช่น การทํา
ประวัติ, การเลื่อนนัด หรื อยกเลิกนัด
5.4 ได้ รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคลากรผู้ทําหน้ าที่ช่วยงาน
ทางด้ านกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด
5.5 นักกายภาพบําบัดหรื อนักกิจกรรมบําบัด อธิบายสาเหตุ,
การปฏิบตั ิตวั ที่เหมาะสมและพยายามแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับ
กายภาพบําบัดหรื อกิจกรรมบําบัด
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สรุ ป
จากผลการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ทํ า ให้ ทราบถึ ง ภาพรวมการให้ บริ ก ารของศู น ย์ ก ายภาพบํ า บั ด คณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี ้
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1. ด้ านที่มีคะแนนสูงที่สดุ ทังระดั
้ บความพึงพอใจและความคาดหวัง ได้ แก่ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ และ
ด้ านความเอาใจใส่ คณะผู้วิจยั พิจารณาว่า เนื่องจากผู้มารับบริ การได้ รับการตรวจร่ างกาย วิเคราะห์หาสาเหตุของ
อาการและได้ รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากนักกายภาพบําบัด และนักกิจกรรมบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญ ทํา
ให้ อาการเจ็บป่ วยทุเลาลง รวมทังบุ
้ คลากรที่ให้ บริ การในส่วนอื่นมีความเต็มใจและกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ ซึง่
ถือว่าเป็ นจุดเด่นของการให้ บริ การ
2. ด้ านที่มีคะแนนตํ่าที่สดุ ทังระดั
้ บความพึงพอใจและความคาดหวัง ได้ แก่ ความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ โดยเฉพาะในหัวข้ อการมีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกในการเข้ าออกและปลอดภัย คณะผู้วิจัยพิจารณาว่า
เนื่องจากที่จอดรถสําหรับผู้มารับบริ การมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการลดปริ มาณที่จอดรถลงและยังเป็ นที่จอดรถ
รวมของทังอาจารย์
้
นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวัง ทัง้ 5 ด้ าน เป็ นเหตุ
ให้ ดชั นีการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญจําเป็ นมีค่าติดลบ แสดงให้ เห็นถึงว่าการให้ บริ การของศูนย์กายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดลนัน้ ตรงตามความต้ องการของผู้รับบริ การ และมีแนวโน้ มเป็ นไปตาม
มาตรฐานงานกายภาพบําบัด แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ จึงอาจจะทําให้ ไม่เข้ าหรื อเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนในข้ อคําถามของแบบสอบถามก็เป็ นได้
ข้ อเสนอแนะ
จากผล ”การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มารั บบริ การในศูนย์ กายภาพบํ าบัด คณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล” ครัง้ นี ้ ถึงแม้ จะพบว่าดัชนีการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญจําเป็ นจะอยู่ในช่วง
ที่ไม่ต้องทําการปรั บปรุ ง แต่ทางคณะผู้วิจัยคิดว่ายังสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ การให้ มี
คุณภาพเพิ่มมากขึ ้นได้ เช่น ในด้ านความเป็ นรู ปธรรมที่มีระดับคะแนนน้ อยกว่าด้ านอื่นๆ เป็ นต้ น
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