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เครื่ อ งมื อ วิ จั ย คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ พ รรณนาหาค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สถิตอิ นุมานวิเคราะหเชิงโครงสรางความสัมพันธดว ยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลวิจยั พบวาโมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษอยูใ นเกณฑดี 2= 116.195, df = 98, 2/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936,
RMSEA = .035 และผูท เี่ คยใชบริการมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการมากทีส่ ดุ รองมา คือ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
การสื่อสาแบบปากตอปาก และการใชบริการซํ้า สวนคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดตอความ
ไวเนื้อเชื่อใจ มีสัมประสิทธิ์เสนทาง .67 รองมา คือ ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการใชบริการซํ้า
ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปาก คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรง
ตอการสือ่ สารแบบปากตอปาก คุณภาพบริการมีอทิ ธิพลทางตรงตอการใชบริการซํา้ และการสือ่ สารแบบปาก
ตอปากมีอิทธิพลทางตรงตอการใชบริการซํ้า

คําสําคัญ
คุณภาพบริการ ความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารปากตอปาก การกลับมาใชบริการซํ้า
คลินิกกายภาพบําบัด

Abstract
The purpose of this research were (1) to study Service Quality, Word-of-Mouth and
Revisit in Physiotherapy Clinic and (2) to validate the causal relationship model of Service Quality,
Word-of-Mouth and Revisit in Physiotherapy Clinic with empirical data (3) to study the influence of
Service Quality, Trust, Word-of-Mouth toward Revisit in Physiotherapy Clinic in Eastern Lanna
Culture. It was quantitative research with sampling group of 149 from 4 provinces include Chiang Rai,
Phayao, Phrae and Nanselected by cluster random sampling. The research tool was in questionnaire
format by applying descriptive statistics for data analysis were composed of the percentage,
standard deviation and structural equation model withstatistic analyzing program. The result of the
research was found that the model was consistent with the empirical data. Goodness of fit measures
were found to be 2= 116.195, df = 98, 2/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936,
RMSEA = .035. It was also found that Service Quality followed by Trust, Word-of-Mouth and
Revisit. Service Quality had the most direct effecttoward Trust with a path coefficient of .67.
Secondly, Trust had direct effect toward Revisit, Trust had direct effect toward Word-of-Mouth,
Service Quality had direct effect toward Word-of-Mouth, Service Quality had direct effect toward
Revisit and Word-of-Mouth had direct effect toward Revisit.
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บทนํา
สถานการณปจ จุบนั ไมวา จะเปนสังคมของโลกรวมถึงสังคมของประเทศไทยกําลังประสบภาวการณ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรเปนอยางมาก โดยเฉพาะประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ประชากรกลุมวัยเด็กและวัยผูใหญมีแนวโนมลดลง อีกทั้งประเทศไทยเริ่มเขาสู
“สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ในอนาคตประมาณป พ.ศ. 2564 สงผลใหประเทศไทย
จะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Complete Aged Society) (วรรณลักษณ เมียนเกิด, 2559, 1-2)
เมื่อเขาสูภาวะที่อายุมากขึ้นความเสื่อมทางรางกายจะเกิดขึ้นและเปนธรรมดาของมนุษย ยอมจะเพิ่ม
ความเสี่ยงตอโรคตางๆ และมีความพิการหรือการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองจะเพิ่มสูงขึ้นดวย (นงลักษณ
พะโกยะ, 2552, 1-2) อีกทั้งในประชากรกลุมอื่นก็มีแนวโนมที่จะปวยดวยโรคตางๆ มากขึ้น อาทิ ประชากร
กลุมวัยทํางาน มักประสบกับปญหาโรคจากการประกอบอาชีพ เชน ปวดหลัง ปวดไหล ปวดคอ มากขึ้น
สงผลใหประเทศไทยใหความสําคัญตอระบบสุขภาพเปนอยางมาก ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลักในการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย คือ กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ แตเปน
ที่ทราบกันดีวา มีผูปวยที่รอรับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความแออัด
ความลาชา ทําใหมผี ปู ว ยจํานวนหนึง่ ไมพงึ พอใจ ทายทีส่ ดุ หันไปใชบริการโรงพยาบาลหรือคลิกนิกเอกชนและ
หนึง่ ในบริการทางการแพทยทมี่ กี ารจัดตัง้ เปนคลินกิ เอกชนคือ คลินกิ กายภาพบําบัดจากขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (2555) และกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดลอม (2558, 28) และขอมูลสถานการณสขุ ภาพของกลุม บุคลากรในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
(กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558, 33) พบ
กลุม โรคระบบโครงรางและกลามเนือ้ (Musculoskeletal Disorder: MSD) โดยเฉพาะโรคปวดหลัง เปนปญหา
สุขภาพที่พบสูงเปนลําดับตนๆ ของปญหาสุขภาพในผูประกอบอาชีพ สงผลใหศาสตรดานกายภาพบําบัด
มีบทบาทในการรักษามากขึ้นเพราะเปนการชวยเหลือผูปวยเพื่อบําบัด ปองกัน แกไข และฟนฟูการ
เสือ่ มสมรรถภาพ หรือความพิการของรางกาย หรือจิตใจ ดวยวิธกี ารทางกายภาพบําบัด ไดแก การดัด การดึง
การประคบ การนวด การบริหารรางกาย หรืออวัยวะสวนหนึง่ สวนใดของผูป ว ย ซึง่ จําเปนตองไดรบั การกระทํา
ดวยวิธีการตางๆ ดวยการใชเครื่องมืออุปกรณหรือวิธีการทางกายภาพบําบัดในการชวยบําบัด รักษา ฟนฟู
สภาพรางกายตามหลักวิทยาศาสตร ปจจุบนั พบผูท เี่ จ็บปวยดวยโรคดังกลาวมักเกิดจากการทํางานทาเดิมซํา้ ๆ
เกิดการบาดเจ็บสะสมเปนเวลานาน ขาดการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
ธุรกิจคลินกิ กายภาพบําบัดไดรบั การสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา,
2560) โดยการผลักดันใหนกั กายภาพบําบัดหันมาทําธุรกิจหรือขยายธุรกิจ เพือ่ สงเสริมใหประชาชนทีม่ ปี ญ
 หา
ดานสุขภาพสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น และยังเปนการรองรับสังคมผูสูงอายุ ที่สวนใหญมักจะมีปญหา
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ปวดเมื่อยหรือมีปญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกโครงรางและกลามเนื้อโดยเฉพาะภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนา
ตะวันออกเปนเขตทีม่ ดี ชั นีการสูงวัยมากเปนลําดับตนของประเทศ (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส งู อายุไทย,
2557) กอปรกั บ ป จ จุ บั น บุ ค ลากรด า นกายภาพบํ า บั ด ที่ ทํ า งานในโรงพยาบาล 170 แห ง ทั่ ว ประเทศ
มีจํานวนประมาณ 7,000 คน คิดเปนสัดสวน 1 ตอ 10,000 ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ หากเทียบกับ
สัดสวนของประเทศที่พัฒนาแลวจะมีสัดสวนเทากับ 1 ตอ 5,000 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560) จึงเห็นได
วาประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรดานกายภาพบําบัดอยูเปนจํานวนมาก สงผลใหตลาดธุรกิจดานคลินิก
กายภาพบําบัดมีโอกาสเติบโตไดสูง
ปจจุบันในสภาพแวดลอมการดูแลสุขภาพที่มีการแขงขันสูง สถานพยาบาลหรือคลินิกตาง ๆ กําลัง
เผชิญหนากับความจําเปนในการวัดผลลัพธทั้งดานการเงิน (คาใชจาย รายได กําไร) และผลการดําเนินงาน
ที่มิใชดานการเงิน (คุณภาพการใหบริการ) เพื่อเปนตัวชี้วัดสมรรถนะของธุรกิจใหมีความยั่งยืน อีกทั้งลูกคา
ไดคํานึงถึงการรับรูของคุณภาพบริการที่มีบทบาทสําคัญในการเลือกสถานพยาบาล (Lim & Tang, 2000,
290) ผูประกอบการควรมีการประเมินคุณภาพบริการจากมุมมองของผูปวยเปนประจํา (Wisniewski
M. & Wisniewski, H., 2005) เพื่อปรับปรุงการทํางานและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
(Ioannis & Lymperopoulos, 2009, 231) ทําใหสถานพยาบาลตองมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษา รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากพอที่จะใหการดูแล
ผูรับบริการไดอยางเต็มที่ แตบางครั้งสถานพยาบาลอาจมีขอจํากัดในดานบุคลากร ทําใหการบริการไมทั่วถึง
จางบุคลากรที่ไมมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน หรือออนดอยประสบการณ ยอมสงผลคุณภาพในการใหบริการ
ของสถานพยาบาลลดลงและมีผลกระทบตอความไมพงึ พอใจ บางรายอาจจะมีการสื่อสารแบบปากตอปาก
ไปในทางลบสงผลใหมีผูมาใชบริการลดลงไปในที่สุด
ดังนัน้ ปญหาขางตนทําใหคณะผูว จิ ยั ศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
การสื่อสารแบบปากตอปากและการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ
เขตถิน่ ฟาลานนาตะวันออกและศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ ความพึงพอใจ
การสื่อสารแบบปากตอปาก ที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ
เขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปากตอปาก
และการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและอิทธิพลของปจจัยที่มีตอ
การใชบริการซํ้ากับขอมูลเชิงประจักษ
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจการสื่อสารแบบปากตอปากที่มีตอ
การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและสรุปตัวแปรหลักไดดังนี้
1. คุณภาพบริการ (Service Quality)
พาราซูรามานและคณะ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, 1988) และ กรูเอนโรส
(Gro¨nroos, 1984) ไดนําเสนอถึงคุณภาพบริการคือ ทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลที่ไดจากการเปรียบเทียบ
ระหวางความคาดหวังของการใหบริการกับการรับรูจากการปฏิบัติจริงการศึกษามิติของคุณภาพบริการ
สามารถแบงคุณภาพบริการเปน 5 ประเภท คือ (1) ดานกายภาพ (Tangibles) เชน สิ่งอํานวยความสะดวก
อุปกรณและการแตงกายของพนักงาน (2) ความนาเชื่อถือ (Reliability) สามารถใหบริการไดตามสัญญา
เชื่อถือไดและถูกตองแมนยํา (3) การตอบสนอง (Responsiveness) มีความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาและ
ใหบริการทีร่ วดเร็วและยังรวมไปถึงการแกปญ
 หาในการใหบริการดวย เชน ในขณะทีพ่ นักงานกําลังใหบริการ
อยูนั้น สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว ตรงตามความตองการของลูกคาไดถูกตอง
(4) การรับประกัน (Assurance) ความรูและมารยาทของพนักงานและความสามารถในการถายทอด
ความไววางใจและความมั่นใจใหลูกคาสามารถวางใจไดและ (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หวงใย
สนใจเอาใจใสลูกคา
2. ความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust)
ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารมี ค วามมั่ น ใจในความน า เชื่ อ ถื อ และ
ความซือ่ สัตยของผูใ หบริการ (Morgan & Hunt, 1994 ; Kim, T. T.; Kim, W. G. & Kim, 2009 ; Wong & Sohal,
2002) ความไวเนือ้ เชือ่ ใจเปนผลทางจิตวิทยาทีจ่ าํ เปนเพือ่ รักษาสัมพันธภาพระยะยาวระหวางผูใ หบริการและ
ลูกคา (Gwinner, Gremler & Bitnerp, 1998) สิ่งสําคัญของการติดตอสื่อสารในการใหบริการแกลูกคาและ
องคการ เพือ่ ใหไดมาซึง่ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจของลูกคา ประกอบดวย 5C’s ไดแก (1) การสือ่ สาร (Communication)
โดยเฉพาะพนักงานบริการควรจะสื่อสารกับลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอุนใจ แสดงความเปดเผย
จริงใจและพรอมทีจ่ ะใหความชวยเหลือแกลกู คาเสมอเมือ่ เกิดปญหาในการเขารับบริการ (2) ความใสใจและ
การใหบริการ (Caring and Giving) ทั้งสองสิ่งนี้เปนคุณสมบัติของความสัมพันธใกลชิด ประกอบไปดวย
ความเอือ้ อาทร ซึง่ จะทําใหลกู คามีความรูส กึ ทีด่ แี ละมีความอบอุน (3) การใหสญ
ั ญาใจกับลูกคา (Commitment)
องคการควรยอมเสียผลประโยชนบางอยางเพือ่ รักษาความสัมพันธทดี่ กี บั ลูกคา การการันตีสนิ คาหรือเปลีย่ น
สินคาหรือคืนเงิน สิง่ นีเ้ ปนการแสดงใหลกู คาเห็นถึงความรับผิดชอบดวยการยอมสูญเสียเพียงบางสวนแตได
รับความไวเนื้อเชื่อใจเพิ่มขึ้น (4) ความสะดวกสบาย (Comfort) ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดี อบอุน มั่นใจ
เมื่อเขารับบริการ และ (5) การแกไขสถานการณขดั แยง (Conflict Resolution) และการใหความไวเนื้อเชื่อใจ
(Trust) ในกรณีของสถานพยาบาลควรจะทําใหลูกคามีความรูสึกเหมือนอยูที่บาน เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความสะดวกสบาย และใชการสือ่ สารเพือ่ ลดความขัดแยงและสรางความสัมพันธอนั ดีกบั ลูกคา (Stern, 1997, 7-17)
3. การสื่อสารแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth)
การสือ่ สารมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางาน และชวยทําใหการทํางานงานบรรลุวตั ถุประสงค
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ไดอยางราบรืน่ ปองกันการทํางานซํา้ ซอนลดขอขัดแยงทีเ่ กิดจากความไมเขาใจกัน Arndt (1967, 190) ไดกลาวถึง
การสื่อสารแบบปากตอปาก คือ คําพูดจากบุคคลสูบุคคลเปนการสื่อสารระหวางการรับรูขาวสารที่ไมใช
เชิงพาณิชยกบั แบรนดสนิ คาหรือบริการทีเ่ สนอขายองคประกอบหลัก 2 ประการของรูปแบบของการสือ่ สารคือ
ผูสงและผูรับขาวสาร เมื่อรูปแบบไดถูกนําไปประยุกตกับการสื่อสารการบอกตอกับผูบริโภค องคประกอบ
เหลานี้ถูกตีความเหมือนผูสงและผูรับขอมูล การบอกตอขอมูลขาวสาร การบอกตอสงจากผูสงไปถึงผูรับ
สิง่ ทีต่ ามมาคือ การตัดสินใจสัง่ ซือ้ ของลูกคาวาจะซือ้ หรือไมซอื้ แตกอ นทีผ่ ซู อื้ ตัดสินใจสัง่ ซือ้ กระบวนการกลัน่ กรอง
ก็จะเกิดขึ้นเพื่อชวยประเมินคาของการบอกตอการกลั่นกรองที่เกิดขึ้นใน “กลองดํา” กลองดํานี้แทนรูปแบบ
ของความรูสึก นึกคิดและการวิเคราะหทางเลือก (Duncan & Moriarty, 1998, 1-13) ของผูรับขาวสาร
ซึง่ ผูป ระกอบการตองทําการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของผูซ อื้ และกระบวนการตัดสินใจซือ้ ดวยการใชสว นประสม
ทางการตลาด รวมถึงสิง่ กระตุน ภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและอิทธิพลคนรอบขาง
ดังนั้น การบอกตอของลูกคาจึงมีความสําคัญและเปนสิ่งที่มีพลังแหงการชักชวนที่ถายทอดออกมาจาก
ความรูสึกประทับใจหรือความพึงพอใจเปนพิเศษแลวตองการบอกใหคนใกลตัวรับรู
4. การกลับมาใชบริการซํ้า (Revisit)
การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการประกอบธุรกิจเพราะเปนการเพิ่ม
สวนครองตลาดใหสูงขึ้น อีกทั้งการที่สินคาหรือบริการนั้นอยูในความทรงจําหลังจากการซื้อครั้งแรก (Bolton
& Bramlett, 2000) การทีล่ กู คาหรือผูร บั บริการจะใชบริการอีกครัง้ ขึน้ กับการรับรูใ นคุณคาของบริการครัง้ แรกๆ
และความคาดหวังที่จะมีความสัมพันธกับธุรกิจในอนาคตดวย นอกจากนี้งานศึกษาของ Bolton & Bramlett
(2000) กลาววาการซื้อซํ้าในครั้งแรกมีผลโดยตรงตอการซื้อในครั้งตอๆ มาและการซื้อซํ้าขึ้นอยูกับทัศนคติ
เกี่ยวกับการรับรูคุณภาพบริการและระดับความพึงพอใจของลูกคาอีกดวย
สรุปไดวาการกลับมาใชบริการซํ้ามีความสัมพันธกับหลายปจจัย โดยเฉพาะความไวเนื้อเชื่อใจ
คุณภาพบริการของสถานบริการ หากธุรกิจมีการรักษามาตรฐานการบริการทีด่ ี ยอมทําใหลกู คาเกิดความพึงพอใจ
ความประทับใจ ความปลื้มใจ และอาจจะเกิดความภักดี ยอมจะมีการบอกตอในเชิงบวกใหกับคนใกลชิด
คนในครอบครัว เพื่อน และผูที่รูจัก เพราะอยากใหมาใชบริการตามที่ตนเองไดรับความประทับใจนั้น
ดังสมมติฐานการวิจัยตอไปนี้

สมมุติฐานการวิจัย
H1: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความไวเนื้อเชื่อใจ
H2: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอตอการสื่อสารแบบปากตอปาก
H3: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
H4: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการสื่อสารแบบปากตอปาก
H5: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
H6: การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
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การทบทวนวรรณกรรม พบวา มีนักวิชาการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการกับ
ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ เชน Ehsan Zarei, Khabiri & Arab (2015) ; Chang, Chen & Lan (2013) ; Chenet, Dagger
& O'Sullivan (2010) จากการทบทวนวรรณกรรมไดชี้ใหเห็นถึงคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคา
เชื่อมั่นในบริการสงผลใหลูกคาเกิดความไวเนื้อเชื่อใจในการรับบริการ และความไวใจในการรับบริการ
อีกทั้งยังสามารถสงผลใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการซํ้า (Kimet al., 2009 ; Lin & Lu, 2010 ; Haryono,
Suharyono & Suyadi, 2015) ดังสมมุติฐานที่ 1 และ 5
สําหรับการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการ การสือ่ สารแบบปากตอปากและการกลับมา
ใชบริการซํ้า (Liu & Lee, 2015 ; Olgun ; Ceylan & Ibrahim, 2014) และการกลับมาใชบริการซํ้าขึ้นอยูกับ
การรับรูค ณ
ุ ภาพบริการ (Bolton & Bramlett, 2000 ; Aliman & Mohamad, 2015 ; Chenet et al., 2010 ; Haryono,
Suharyono & Suyadi, 2015) จึงเปนทีม่ าของสมมุตฐิ านที่ 2, 3, 6 สวนความไวเนือ้ เชือ่ ใจและการสือ่ สาร
แบบปากตอปากมีความสัมพันธตอ กัน (Lien & Cao, 2014 ; Haryonoet al., 2015) จึงเปนทีม่ าของสมมุตฐิ านที่ 4

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือผูท เี่ คยใชบริการคลินกิ กายภาพบําบัดในภาคเหนือถิน่ ฟาลานนาตะวันออก 4 จังหวัด
คือเชียงราย พะเยา แพร และจังหวัดนานโดยวิธกี ารสุม กลุม ตัวอยางแบบเจาะจงโดยเปนผูม าใชบริการมากกวา
1 ครัง้ ขึน้ ไปเ นือ่ งจากมีจาํ นวนผูท ใี่ ชบริการคลินกิ กายภาพบําบัดจํานวนมาก ดังนัน้ จึงไมสามารถทราบจํานวน
ผูเคยใชบริการที่แนชัดได คณะผูวิจัยจึงเลือกการคํานวณเพื่อประกัน Model กับกลุมตัวอยางที่นอยที่สุด
ที่ยอมรับไดของ Westland (2010) โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง ดังนี้
n≥50*r2 – 450*r + 1100
r =p/k เมือ่ p = จํานวนตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด และ k = จํานวนตัวแปรแฝงทัง้ หมด ดังนัน้ r = 17/4 = 4.25
แทนคา r ในสมการ n ≥50*r2– 450*r + 1100, n≥ 50*(4.25)2 – 450*(4.25) + 1100, n≥ 90.625
สรุปไดวาขนาดตัวอยางที่นอยที่สุด คือ 91 ราย
2. เครื่องมือวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ 5 ปจจัย คือ (1) คุณภาพบริการดัดแปลงจากมาตรวัดของ Appalayya & Justin (2016,
1-9) ; Parasuraman et al. (1988, 12-40) ; Olgun et al. (2014, 161-169) (2) ความไวเนื้อเชื่อใจ ดัดแปลง
จากมาตรวัดของ Appalayyaet al. (2016) ; Parasuraman et al. (1988, 12-40) ; Morganand & Hunt (1994,
20-38) (3) การสือ่ สารปากตอปาก ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Duncan & Moriarty (1988, 1-13) ; Kim et al.
(2009, 51-62) และ (4) การกลับมาใชบริการซํ้าดัดแปลงจากมาตรวัดของ Allen & Meyer (1991, 1-18);
Parasuraman et al. (1988, 12-40) โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ขอมูลพืน้ ฐานของผูต อบแบบสอบถาม
(2) ตัวแปรที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ คุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปาก
ตอปาก และการกลับมาใชบริการซํ้า
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การตรวจสอบเครือ่ งมือเพือ่ หาความเชือ่ ถือได คณะผูว จิ ยั ใชคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธของครอนบาค
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.935 และรายดาน คือ คาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิแ์ อลฟา มาตรวัดคุณภาพบริการมีคา เทากับ 0.856 มาตรวัดความไวเนือ้ เชือ่ ใจ มีคา เทากับ 0.863
มาตรวัดการสื่อสารปากตอปาก มีคาเทากับ 0.919 มาตรวัดการกลับมาใชบริการซํ้า มีคาเทากับ 0.853
โดยขอคําถามเปนมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 5 หมายถึงมากที่สุด (Likert,
1970, 275)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียเพื่อสงไปยังเครือขายนักวิจัยในแตละ
จังหวัด และทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหเจาของสถานประกอบการสถานพยาบาลในการดําเนินงาน
เก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมายทั้ง 4 จังหวัด โดยใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อใหไดขอมูลแตละจังหวัด
ครอบคลุมมากที่สุด โดยไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 149 ราย คิดเปนรอยละ 74.50
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนาเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุมานวิเคราะหดวยสมการโครงสรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. คุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจและการสือ่ สารปากตอปากทีม่ ตี อ การกลับมาใชบริการซํา้ ของ
ลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด ผลการศึกษาพบวา ลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัดใหความสําคัญทุกปจจัยในระดับ
มาก (  = 4.07/SD = .46) โดยเรียงลําดับดังนี้ ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ (  = 4.19/
SD = .52) ความไวเนื้อเชื่อใจ (  = 4.14 /SD = .51) การสื่อสารแบบปากตอปาก (  = 4.04/SD = .54)
และการกลับมาใชบริการซํ้าในระดับมาก (  = 4.01/SD = .53)
2. ผลการศึกษาพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูใ นเกณฑดี คาสถิตไิ คสแควร
2
( เทากับ116.195 อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree of Freedom (2/df) เทากับ 1.186 คาสถิติทดสอบ
p-Value เทากับ .101 คาสถิติของการวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .918 คาสถิติของการวัด
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ .989 คาความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรูปของรากของคาเฉลี่ย
กําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .035 และคาดัชนีวัดความสอดคลอง
เชิงสัมพัทธ (NFI) เทากับ .936 ซึ่งคาสถิติทั้งหมดเปนไปตามเกณฑที่กําหนดทําใหตัวแบบมาตรวัดมี
ความสอดคลองกลมกลืนซึ่งกันและกัน (Model fit) กับตัวแบบทางทฤษฎีที่กําหนดไวในระดับที่ยอมรับได
(Byrne, 2010) ดังภาพที่ 1
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Chi-square = 111.195, df = 98, Chi-square /df = 1.186, P = .101, GFI = .918, CFI = .985,
RMR = .027, RMSEA = .035
ภาพที่ 1: โมเดลสมการโครงสรางหลังการปรับแสดงโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพบริการ
ความไวเนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากตอปาก ที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคา
คลินิกกายภาพบําบัด
ตารางที่ 1
สัมประสิทธิ์เสนทาง ทางตรง(DE) ทางออม (IE) และรวม (TT) ระหวางความสัมพันธเชิงเหตุผลตาม
แบบจําลอง
´ªÂ¦µ¤
ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä
µ¦ºÉ°µ¦µn°µ

ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä

´ªÂ¦°·¦³
»£µ¡¦·µ¦
»£µ¡¦·µ¦
ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä
»£µ¡¦·µ¦
ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä
µ¦ºÉ°µ¦µn°µ

´¤¦³··ÍÁo µ
°··¡¨µ¦ °··¡¨µ°o °¤
0.86
0.00
0.49
0.41
0.48
0.00
0.25
0.70
0.63
0.09
0.18
0.00

°··¡¨¦ª¤
0.86
0.90
0.48
0.35
0.72
0.18
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
´¤¦³··ÍÁo µ

C.R.

P-value

¦» ¨

H1: »£µ¡¦·µ¦¤¸°··¡¨n°ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä

0.671

7.505

***

´»

H2: »£µ¡¦·µ¦¤¸°··¡¨n°n°µ¦ºÉ°µ¦Âµn°µ

0.385

3.722

***

´»

H3: »£µ¡¦·µ¦¤¸°··¡¨n°µ¦¨´¤µÄo¦·µ¦ÊÎµ

0.200

2.292

*

´»

H4: ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä¤¸°··¡¨n°µ¦ºÉ°µ¦Âµn°µ

0.484

4.385

***

´»

H5: ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä¤¸°··¡¨n°µ¦¨´¤µÄo¦·µ¦ÊÎµ

0.640

6.841

***

´»

H6: µ¦ºÉ°µ¦Âµn°µ¤¸°··¡¨n°µ¦¨´¤µÄo¦·µ¦ÊÎµ

0.180

1.769

0.07

Å¤n´»

¤¤·µ

®¤µ¥Á®» C.R. 1.96 Âªnµ¤¤·µ¤¸´¥Îµ´µ··¤µ¸É¦³´ 0.05*
C.R. 2.57Âªnµ¤¤·µ¤¸´¥Îµ´µ··¤µ¸É¦³´ 0.01**
C.R. 3.291 Âªnµ¤¤·µ¤¸´¥Îµ´µ··¤µ¸É¦³´ 0.001***

3. จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรทั้งหมดที่กําหนดไวสนับสนุน
ทุกสมมติฐานยกเวน สมมุติฐานที่ 6 การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) นอกจากนี้ จากภาพที่ 2 และตารางที่ 1 ผลการวิจัยยังพบวา คุณภาพ
บริการอิทธิพลทางตรงมากที่สุดตอความไวเนื้อเชื่อใจโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .671 รองลงมาคือ
ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํ้าโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .640
ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปาก โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .484
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปากโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .385
คุณภาพบริการอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํา้ โดยมีสมั ประสิทธิเ์ สนทางเทากับ .200 ลําดับสุดทาย
การสือ่ สารแบบปากตอปากมีอทิ ธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํา้ โดยมีสมั ประสิทธิเ์ สนทางเทากับ.180
ตามลําดับอนึ่งการกลับมาใชบริการซํ้ามีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเนื้อเชื่อใจ
และการสื่อสารปากตอปากมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ.70 การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลทางออม
ตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเนื้อเชื่อใจมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .41 การกลับมาใชบริการซํ้ามี
อิทธิพลทางออมตอความไวเนือ้ เชือ่ ใจโดยสงผานการสือ่ สารแบบปากตอปาก มีสมั ประสิทธิเ์ สนทางเทากับ .09

อภิปรายผลการวิจัย
ความคิดเห็นดานคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจการสื่อสารแบบปากตอปากและการกลับมาใช
บริการซํ้าอยูในระดับมากที่สุดเปนไปตามทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) ; Morgan & Hunt (1994)
เพราะคุ ณ ภาพบริ ก ารและตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า จะส ง ผลให ลู ก ค า เกิ ด ความมั่ น ใจ และ
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ไวเนือ้ เชือ่ ใจในบริการ ทําใหเกิดการบอกตอ และเมือ่ บริการนัน้ อยูใ นความทรงจําหลังจากการใชบริการครัง้ แรก
สงผลใหกลับมาใชบริการซํ้าในครั้งตอๆ ไป
ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการ และความไวเนื้อเชื่อใจที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของ
ลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด เนือ่ งจากคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะทําใหผมู าใชบริการเกิดความมัน่ ใจ
พึงพอใจทายทีส่ ดุ กลับมาใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาของ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่ บวา ความไววางใจ
มีบทบาทสําคัญในการกระตุนความตั้งใจใหม ๆ ของผูใชบริการ เมื่อผูใชบริการไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการเกิดความมัน่ ใจไววางใจ จะสามารถสงผลถึงพฤติกรรมการใชบริการซํา้ ในครัง้ ตอๆ ไป อิทธิพลของ
คุณภาพบริการที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าเพราะเปนสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่สงมอบโดยผูให
บริการตอลูกคาหรือผูร บั บริการวาสัมพันธกบั ความตองการของบุคคลเหลานัน้ ไดดเี พียงใด การสงมอบบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนการตอบสนองตอผูร บั บริการบนพืน้ ฐานความคาดหวังของผูร บั บริการ สอดคลองกับการศึกษา
ของ Alimanand & Mohamad (2016, 147) ; Kalepu (2014) ทีพ่ บวาการใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสงผลใหลกู คา
เกิดความประทับใจในการใชบริการครัง้ แรก จะสามารถสงเสริมใหลกู คากลับมาใชบริการซํา้ ไดอกี ในครัง้ ตอ ๆ ไป
ผลการศึกษาอิทธิพลของความไวเนือ้ เชือ่ ใจทีม่ ตี อ การกลับมาใชบริการซํา้ ของลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด
หากพนั ก งานของคลิ นิ ก สามารถพึ่ ง พาได ให ข  อ มู ล ที่ ถู ก หลั ก การและให บ ริ ก ารด ว ยความเต็ ม ใจ
จะสงผลใหผูใชบริการเกิดความไวเนื้อเชื่อใจวาคลินิกใหบริการดวยความซื่อตรง และจริงใจ และยิ่งพนักงาน
ของคลินิกยินดีรับฟงสิ่งที่ผูใชบริการรองขอใหบริการที่รวดเร็ว วองไว และมีความซื่อสัตยตอหนาที่ จะสงผล
ใหผูใชบริการมีความไวเนื้อเชื่อใจตอความซื่อสัตยของคลินิกและกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง สอดคลอง
กับการศึกษาของ Lin & Lu (2010, 28) และ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่ บวา การสรางความสัมพันธทดี่ กี บั ลูกคา
กระทั่งลูกคาไววางใจจะทําใหลูกคามีความตั้งใจที่จะกลับมาใชบริการซํ้าอีก ดังนั้นการสงเสริมใหลูกคาเกิด
ความไววางใจทําใหลกู คามีความรูส กึ เหมือนอยูท บี่ า น เพือ่ ใหลกู คาไดรบั ความสะดวกสบาย และใชการสือ่ สาร
เพื่อลดความขัดแยงและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาจะสามารถสงเสริมใหลูกคากลับมาใชบริการซํ้าได
อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากไมมีตอการกลับมาใชบริการซํ้า ดังนั้นผลการวิจัยไม
สอดคลองกับหลายการศึกษาทีผ่ า นมา Liu & Lee (2015) ; Lin & Lu (2010, 28) ; Olgun et al. (2014, 167)
อาจเนือ่ งคลินกิ กายภาพบําบัดเปนธุรกิจบริการสุขภาพเอกชนทีม่ ใี หเลือกไมกแี่ หงในแตละจังหวัดของภาคเหนือ
และลูกคาใหความสําคัญกับประเด็นในเรื่องของคุณภาพบริการ คุณวุฒิและความสามารถในการรักษา
การอธิบายรายละเอียดการดําเนินของโรค และความไววางใจในการใหบริการมากกวาการสื่อสารแบบปาก
ตอปาก

สรุป
จากผลการศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ และการสือ่ สารปากตอปาก
ทีม่ ตี อการกลับมาใชบริการซํา้ ของลูกคาคลินกิ กายภาพบําบัด: กรณีศกึ ษาภาคเหนือถิน่ ฟาลานนาตะวันออก
สามารถสรุปไดวา คุณภาพบริการเปนสิง่ สําคัญในการประกอบกิจการธุรกิจในยุคปจจุบนั เพราะหากธุรกิจใด
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เนนคุณภาพบริการที่เหนือคูแขงขันสามารถสรางความแตกตางในสายตาของลูกคา ตลอดจนมีบริบทของ
การสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจใหกบั ลูกคายอมนํามาซึง่ การกลับมาใชบริการซํา้ ของลูกคาอยางตอเนือ่ ง ถึงแมวา
ผูมาใชบริการบางรายอาจจะสื่อสารแบบปากตอปากในเชิงลบ อันเปนผลจากมุมมอง การถูกตาตองใจ
ผูใหบริการ ทัศนคติและความคาดหวังของแตละคนไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ลูกคาอาจสื่อสารปากตอปาก
โดยเนนบางประเด็นทีต่ นเองไมพอใจขาดการมองภาพรวมของการใหบริการ ผลการวิจยั การสือ่ สารแบบปาก
ตอปากจึงไมสนับสนุนตอการกลับมาใชบริการซํ้า
ขอเสนอแนะจากการนําผลวิจัยไปใช
ผูป ระกอบการคลินกิ กายภาพบําบัดในเขตภาคเหนือถิน่ ฟาลานนาตะวันออก ควรใหความสําคัญกับ
การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพผานความไวเนือ้ เชือ่ ใจยอมนํามาซึง่ การประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดเพือ่ ดึงดูดใจ
ลูกคาใหกลับมาใชบริการซํ้า
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาจํากัดเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก ซึ่งในการนําผลการวิจัย
ไปอางอิงยังพื้นที่ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจเปนขอจํากัดของงานวิจัย ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการขยายใหครอบคลุมทั้งประเทศ
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