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บทคัดยอ
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค (1) ศึกษาคุณภาพบริการ ความไวเนื้อเชื่อใจ การส่ือสารแบบปากตอปาก

และการกลับมาใชบริการซํ้า (2) ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและอิทธิพล

ของปจจยัทีม่ตีอการใชบรกิารซ้ํากบัขอมลูเชงิประจักษ และ (3) ศกึษาอทิธพิลคณุภาพบรกิาร ความไวเนือ้เชือ่ใจ 

การสื่อสารแบบปากตอปากที่มีตอการใชบริการซํ้า กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยใชบริการคลินิกกายภาพบําบัด   

4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร และนาน จํานวน 149 รายโดยสุมกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม                       
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เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                     

สถติอินมุานวเิคราะหเชงิโครงสรางความสมัพนัธดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู ผลวจิยัพบวาโมเดลมคีวามสอดคลอง

กบัขอมูลเชงิประจักษอยูในเกณฑด ี2= 116.195, df = 98, 2/ df = 1.186, GFI = .918, CFI = .989, NFI = .936, 

RMSEA = .035 และผูทีเ่คยใชบรกิารมคีวามคดิเหน็ตอคณุภาพบริการมากทีส่ดุ รองมา คอื ความไวเนือ้เช่ือใจ 

การส่ือสาแบบปากตอปาก และการใชบริการซ้ํา สวนคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดตอความ        

ไวเนื้อเชื่อใจ มีสัมประสิทธิ์เสนทาง .67 รองมา คือ ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการใชบริการซ้ํา 

ความไวเน้ือเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารแบบปากตอปาก คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรง                  

ตอการสือ่สารแบบปากตอปาก คณุภาพบรกิารมีอทิธพิลทางตรงตอการใชบรกิารซ้ํา และการส่ือสารแบบปาก

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
 สถานการณปจจุบนัไมวาจะเปนสังคมของโลกรวมถงึสังคมของประเทศไทยกาํลังประสบภาวการณ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรเปนอยางมาก โดยเฉพาะประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มข้ึน         

อยางตอเน่ือง ในขณะที่ประชากรกลุมวัยเด็กและวัยผูใหญมีแนวโนมลดลง อีกทั้งประเทศไทยเร่ิมเขาสู      

“สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ต้ังแตป พ.ศ. 2548 ในอนาคตประมาณป พ.ศ. 2564 สงผลใหประเทศไทย

จะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Complete Aged Society) (วรรณลักษณ เมียนเกิด, 2559, 1-2)      

เม่ือเขาสูภาวะที่อายุมากขึ้นความเสื่อมทางรางกายจะเกิดข้ึนและเปนธรรมดาของมนุษย ยอมจะเพิ่ม           

ความเสี่ยงตอโรคตางๆ และมีความพิการหรือการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองจะเพิ่มสูงขึ้นดวย (นงลักษณ 

พะโกยะ, 2552, 1-2) อีกทั้งในประชากรกลุมอื่นก็มีแนวโนมที่จะปวยดวยโรคตางๆ มากขึ้น อาทิ ประชากร      

กลุมวัยทํางาน มักประสบกับปญหาโรคจากการประกอบอาชีพ เชน ปวดหลัง ปวดไหล ปวดคอ มากข้ึน           

สงผลใหประเทศไทยใหความสําคัญตอระบบสุขภาพเปนอยางมาก ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายใหหนวยงาน             

ที่รับผิดชอบหลักในการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย คือ กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เก่ียวของ แตเปน     

ที่ทราบกันดีวา มีผู ปวยที่รอรับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความแออัด             

ความลาชา ทาํใหมผีูปวยจาํนวนหน่ึงไมพงึพอใจ ทายทีส่ดุหันไปใชบริการโรงพยาบาลหรอืคลกินิกเอกชนและ

หน่ึงในบรกิารทางการแพทยทีม่กีารจัดต้ังเปนคลนิกิเอกชนคอื คลินกิกายภาพบาํบัดจากขอมูลของสาํนักงาน

สถิติแหงชาติ (2555) และกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ                 

สิง่แวดลอม  (2558, 28)  และขอมลูสถานการณสขุภาพของกลุมบคุลากรในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ 

(กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2558, 33) พบ     

กลุมโรคระบบโครงรางและกลามเนือ้ (Musculoskeletal Disorder: MSD) โดยเฉพาะโรคปวดหลงั เปนปญหา

สุขภาพท่ีพบสูงเปนลําดับตนๆ ของปญหาสุขภาพในผูประกอบอาชีพ สงผลใหศาสตรดานกายภาพบําบัด         

มีบทบาทในการรักษามากขึ้นเพราะเปนการชวยเหลือผูปวยเพ่ือบําบัด ปองกัน แกไข และฟนฟูการ                 

เสือ่มสมรรถภาพ หรอืความพกิารของรางกาย หรือจิตใจ ดวยวธิกีารทางกายภาพบําบดั ไดแก การดดั การดงึ       

การประคบ การนวด การบริหารรางกาย หรืออวยัวะสวนหนึง่สวนใดของผูปวย ซึง่จําเปนตองไดรบัการกระทํา

ดวยวิธีการตางๆ ดวยการใชเครื่องมืออุปกรณหรือวิธีการทางกายภาพบําบัดในการชวยบําบัด รักษา ฟนฟู

สภาพรางกายตามหลกัวทิยาศาสตร ปจจบุนัพบผูทีเ่จ็บปวยดวยโรคดงักลาวมกัเกดิจากการทาํงานทาเดมิซํา้ ๆ 

เกิดการบาดเจ็บสะสมเปนเวลานาน ขาดการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ

 ธรุกิจคลินกิกายภาพบาํบัดไดรบัการสนับสนุนจากกรมพฒันาธุรกิจการคา (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 

2560) โดยการผลักดันใหนกักายภาพบําบัดหันมาทาํธุรกิจหรือขยายธุรกิจ เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนท่ีมปีญหา

ดานสุขภาพสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น และยังเปนการรองรับสังคมผูสงูอายุ ที่สวนใหญมักจะมีปญหา
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ปวดเม่ือยหรือมีปญหาเก่ียวกับระบบกระดูกโครงรางและกลามเนื้อโดยเฉพาะภาคเหนือเขตถ่ินฟาลานนา

ตะวนัออกเปนเขตทีม่ดีชันกีารสูงวยัมากเปนลาํดับตนของประเทศ  (มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสงูอายุไทย, 

2557) กอปรกับปจจุบันบุคลากรดานกายภาพบําบัดท่ีทํางานในโรงพยาบาล 170 แหงท่ัวประเทศ                           

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   

ไดคํานึงถึงการรับรูของคุณภาพบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในการเลือกสถานพยาบาล (Lim & Tang, 2000, 

290) ผูประกอบการควรมีการประเมินคุณภาพบริการจากมุมมองของผูปวยเปนประจํา (Wisniewski                   

M. & Wisniewski, H., 2005) เพื่อปรับปรุงการทํางานและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ      

(Ioannis & Lymperopoulos, 2009, 231) ทําใหสถานพยาบาลตองมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน เพื่อเพ่ิม            

ขีดความสามารถในการรักษา รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากพอที่จะใหการดูแล     

ผูรับบริการไดอยางเต็มที่ แตบางครั้งสถานพยาบาลอาจมีขอจํากัดในดานบุคลากร ทําใหการบริการไมทั่วถึง        

จางบุคลากรที่ไมมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน หรือออนดอยประสบการณ ยอมสงผลคุณภาพในการใหบริการ

ของสถานพยาบาลลดลงและมีผลกระทบตอความไมพงึพอใจ บางรายอาจจะมีการสื่อสารแบบปากตอปาก

ไปในทางลบสงผลใหมีผูมาใชบริการลดลงไปในที่สุด

 ดงันัน้ ปญหาขางตนทาํใหคณะผูวจิยัศึกษาระดับความคดิเหน็ของคุณภาพบริการ ความไวเนือ้เช่ือใจ 

การสื่อสารแบบปากตอปากและการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ               

เขตถ่ินฟาลานนาตะวนัออกและศึกษาปจจยัทีม่อีทิธพิลของคณุภาพบรกิาร ความไวเนือ้เช่ือใจ ความพึงพอใจ 

การสื่อสารแบบปากตอปาก ที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือ          

เขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปากตอปาก

และการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัดในภาคเหนือเขตถิ่นฟาลานนาตะวันออก

 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและอิทธิพลของปจจัยท่ีมีตอ    

การใชบริการซํ้ากับขอมูลเชิงประจักษ

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจการส่ือสารแบบปากตอปากท่ีมีตอ            

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) ความนาเช่ือถือ (Reliability) สามารถใหบริการไดตามสัญญา       

เชื่อถือไดและถูกตองแมนยํา (3) การตอบสนอง (Responsiveness) มีความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาและ

ใหบรกิารทีร่วดเรว็และยงัรวมไปถึงการแกปญหาในการใหบรกิารดวย เชน ในขณะทีพ่นกังานกาํลงัใหบรกิาร

อยูนั้น สามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว ตรงตามความตองการของลูกคาไดถูกตอง        

(4) การรับประกัน (Assurance) ความรูและมารยาทของพนักงานและความสามารถในการถายทอด             

ความไววางใจและความมั่นใจใหลูกคาสามารถวางใจไดและ (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หวงใย 

สนใจเอาใจใสลูกคา

 2. ความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust)

  ความไวเน้ือเชื่อใจเกิดข้ึนเมื่อลูกคาท่ีมาใชบริการมีความม่ันใจในความนาเชื่อถือและ               

ความซ่ือสตัยของผูใหบรกิาร (Morgan & Hunt, 1994 ; Kim, T. T.;   Kim, W. G. &  Kim, 2009  ; Wong  &  Sohal, 

2002) ความไวเนือ้เช่ือใจเปนผลทางจิตวทิยาทีจ่าํเปนเพ่ือรกัษาสมัพนัธภาพระยะยาวระหวางผูใหบรกิารและ

ลูกคา (Gwinner, Gremler & Bitnerp, 1998) สิ่งสําคัญของการติดตอสื่อสารในการใหบริการแกลูกคาและ

องคการ เพือ่ใหไดมาซึง่ความไวเนือ้เชือ่ใจของลูกคา ประกอบดวย 5C’s ไดแก  (1) การส่ือสาร (Communication)

โดยเฉพาะพนักงานบริการควรจะส่ือสารกับลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอุนใจ แสดงความเปดเผย

จริงใจและพรอมท่ีจะใหความชวยเหลอืแกลกูคาเสมอเม่ือเกิดปญหาในการเขารับบริการ (2) ความใสใจและ

การใหบริการ (Caring and Giving) ทั้งสองส่ิงน้ีเปนคุณสมบัติของความสัมพันธใกลชิด ประกอบไปดวย      

ความเอ้ืออาทร ซึง่จะทาํใหลกูคามคีวามรูสกึทีด่แีละมคีวามอบอุน  (3) การใหสญัญาใจกับลกูคา (Commitment) 

องคการควรยอมเสยีผลประโยชนบางอยางเพือ่รกัษาความสมัพันธทีด่กีบัลกูคา การการนัตีสนิคาหรือเปลีย่น

สนิคาหรือคนืเงิน  สิง่นีเ้ปนการแสดงใหลกูคาเห็นถงึความรับผดิชอบดวยการยอมสูญเสียเพียงบางสวนแตได

รับความไวเนื้อเชื่อใจเพิ่มขึ้น (4) ความสะดวกสบาย (Comfort) ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดี อบอุน มั่นใจ 

เมื่อเขารับบริการ และ (5) การแกไขสถานการณขดัแยง (Conflict Resolution) และการใหความไวเนื้อเชื่อใจ 

(Trust) ในกรณีของสถานพยาบาลควรจะทําใหลูกคามีความรูสึกเหมือนอยูที่บาน เพ่ือใหลูกคาไดรับ            

ความสะดวกสบาย และใชการส่ือสารเพ่ือลดความขดัแยงและสรางความสัมพนัธอนัดกีบัลกูคา  (Stern, 1997, 7-17)

 3. การสื่อสารแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth)  

  การสือ่สารมคีวามสําคญัตอประสทิธภิาพการทาํงาน และชวยทําใหการทาํงานงานบรรลวุตัถปุระสงค



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560240

ไดอยางราบรืน่ปองกนัการทาํงานซํา้ซอนลดขอขดัแยงทีเ่กดิจากความไมเขาใจกนั Arndt (1967, 190) ไดกลาวถงึ       

การส่ือสารแบบปากตอปาก คือ คําพูดจากบุคคลสูบุคคลเปนการส่ือสารระหวางการรับรูขาวสารที่ไมใช           

เชิงพาณิชยกบัแบรนดสนิคาหรือบริการทีเ่สนอขายองคประกอบหลกั 2 ประการของรปูแบบของการสือ่สารคือ   

ผูสงและผูรับขาวสาร เม่ือรูปแบบไดถูกนําไปประยุกตกับการส่ือสารการบอกตอกับผูบริโภค องคประกอบ

เหลาน้ีถูกตีความเหมือนผูสงและผูรับขอมูล การบอกตอขอมูลขาวสาร การบอกตอสงจากผูสงไปถึงผูรับ         

สิง่ทีต่ามมาคอื การตดัสนิใจสัง่ซือ้ของลกูคาวาจะซือ้หรอืไมซือ้ แตกอนทีผู่ซือ้ตดัสนิใจสัง่ซือ้ กระบวนการกล่ันกรอง

ก็จะเกิดขึ้นเพื่อชวยประเมินคาของการบอกตอการกลั่นกรองที่เกิดขึ้นใน “กลองดํา” กลองดํานี้แทนรูปแบบ

ของความรูสึก นึกคิดและการวิเคราะหทางเลือก (Duncan & Moriarty, 1998, 1-13) ของผูรับขาวสาร                 

ซึง่ผูประกอบการตองทาํการวเิคราะหคณุลักษณะของผูซือ้ และกระบวนการตดัสินใจซือ้ดวยการใชสวนประสม

ทางการตลาด รวมถงึสิง่กระตุนภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ เทคโนโลยีและอทิธพิลคนรอบขาง

ดังนั้น การบอกตอของลูกคาจึงมีความสําคัญและเปนสิ่งที่มีพลังแหงการชักชวนท่ีถายทอดออกมาจาก        

ความรูสึกประทับใจหรือความพึงพอใจเปนพิเศษแลวตองการบอกใหคนใกลตัวรับรู

 4. การกลับมาใชบริการซํ้า (Revisit)

  การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการประกอบธุรกิจเพราะเปนการเพิ่ม

สวนครองตลาดใหสูงขึ้น อีกทั้งการที่สินคาหรือบริการนั้นอยูในความทรงจําหลังจากการซื้อครั้งแรก (Bolton 

& Bramlett, 2000) การท่ีลกูคาหรอืผูรบับรกิารจะใชบริการอีกครัง้ข้ึนกับการรับรูในคณุคาของบรกิารคร้ังแรกๆ 

และความคาดหวังที่จะมีความสัมพันธกับธุรกิจในอนาคตดวย นอกจากนี้งานศึกษาของ Bolton & Bramlett 

(2000) กลาววาการซ้ือซ้ําในคร้ังแรกมีผลโดยตรงตอการซ้ือในคร้ังตอๆ มาและการซื้อซ้ําข้ึนอยูกับทัศนคติ

เกี่ยวกับการรับรูคุณภาพบริการและระดับความพึงพอใจของลูกคาอีกดวย

  สรุปไดวาการกลับมาใชบริการซํ้ามีความสัมพันธกับหลายปจจัย โดยเฉพาะความไวเนื้อเชื่อใจ 

คณุภาพบรกิารของสถานบรกิาร หากธรุกจิมกีารรกัษามาตรฐานการบริการทีด่ ียอมทาํใหลกูคาเกดิความพงึพอใจ 

ความประทับใจ ความปลื้มใจ และอาจจะเกิดความภักดี ยอมจะมีการบอกตอในเชิงบวกใหกับคนใกลชิด 

คนในครอบครัว เพื่อน และผูที่รู จัก เพราะอยากใหมาใชบริการตามท่ีตนเองไดรับความประทับใจนั้น                    

ดังสมมติฐานการวิจัยตอไปนี้

  สมมุติฐานการวิจัย
  H1: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความไวเนื้อเชื่อใจ

  H2: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอตอการสื่อสารแบบปากตอปาก

  H3: คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า

  H4: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการสื่อสารแบบปากตอปาก

  H5: ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า

  H6: การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า
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 การทบทวนวรรณกรรม พบวา มีนักวิชาการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการกับ            

ความไวเนือ้เช่ือใจ เชน Ehsan Zarei, Khabiri & Arab (2015) ; Chang, Chen  &  Lan (2013) ; Chenet, Dagger 

& O'Sullivan (2010) จากการทบทวนวรรณกรรมไดชี้ใหเห็นถึงคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหลูกคา

เชื่อมั่นในบริการสงผลใหลูกคาเกิดความไวเนื้อเชื่อใจในการรับบริการ และความไวใจในการรับบริการ              

อีกทั้งยังสามารถสงผลใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการซํ้า (Kimet al., 2009 ; Lin & Lu, 2010 ; Haryono, 

Suharyono  &  Suyadi, 2015) ดังสมมุติฐานที่ 1 และ 5

 สาํหรบัการทดสอบความสมัพันธระหวางคณุภาพบริการ การสือ่สารแบบปากตอปากและการกลบัมา

ใชบริการซํ้า (Liu & Lee, 2015 ; Olgun ; Ceylan & Ibrahim, 2014) และการกลับมาใชบริการซํ้าขึ้นอยูกับ     

การรับรูคณุภาพบริการ (Bolton  &  Bramlett, 2000 ; Aliman & Mohamad, 2015 ; Chenet et al., 2010 ; Haryono, 

Suharyono & Suyadi, 2015) จงึเปนทีม่าของสมมตุฐิานที ่ 2, 3, 6 สวนความไวเนือ้เชือ่ใจและการสือ่สาร           

แบบปากตอปากมคีวามสมัพันธตอกนั (Lien & Cao, 2014 ; Haryonoet al., 2015) จงึเปนทีม่าของสมมตุฐิานที ่4

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรคอืผูทีเ่คยใชบรกิารคลินกิกายภาพบําบดัในภาคเหนอืถิน่ฟาลานนาตะวนัออก 4 จงัหวัด 

คอืเชียงราย พะเยา แพร และจังหวดันานโดยวิธกีารสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยเปนผูมาใชบริการมากกวา 

1 คร้ังข้ึนไปเ นือ่งจากมจีาํนวนผูทีใ่ชบริการคลนิกิกายภาพบําบัดจํานวนมาก  ดงัน้ันจึงไมสามารถทราบจํานวน

ผูเคยใชบริการที่แนชัดได คณะผูวิจัยจึงเลือกการคํานวณเพื่อประกัน Model กับกลุมตัวอยางที่นอยที่สุด

ที่ยอมรับไดของ Westland (2010) โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง ดังนี้

  n≥50*r2 – 450*r + 1100

  r =p/k เมือ่ p = จาํนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด และ k = จาํนวนตัวแปรแฝงทัง้หมด ดงันัน้   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

วรรณกรรมท่ีเกีย่วของ 5 ปจจยั คอื (1) คณุภาพบริการดัดแปลงจากมาตรวัดของ 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) การสือ่สารปากตอปาก ดดัแปลงจากมาตรวดัของ 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) โดยแบบสอบถามม ี3 ตอน คอื (1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

(2) ตัวแปรที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ คุณภาพบริการความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบปาก

ตอปาก และการกลับมาใชบริการซํ้า
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  การตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือหาความเช่ือถอืได คณะผูวจิยัใชคาสมัประสทิธิส์หสัมพนัธของครอนบาค

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.935 และรายดาน คือ คาความเชื่อมั่น

สมัประสิทธ์ิแอลฟา  มาตรวัดคณุภาพบรกิารมคีาเทากับ 0.856 มาตรวัดความไวเน้ือเช่ือใจ  มคีาเทากับ 0.863 

มาตรวัดการสื่อสารปากตอปาก มีคาเทากับ 0.919 มาตรวัดการกลับมาใชบริการซ้ํา มีคาเทากับ 0.853              

โดยขอคําถามเปนมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 5 หมายถึงมากที่สุด (Likert, 

1970, 275)

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  คณะผูวิจัยเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียเพ่ือสงไปยังเครือขายนักวิจัยในแตละ

จังหวัด และทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหเจาของสถานประกอบการสถานพยาบาลในการดําเนินงาน  

เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเปาหมายท้ัง 4 จังหวัด โดยใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพ่ือใหไดขอมูลแตละจังหวัด

ครอบคลุมมากที่สุด โดยไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 149 ราย คิดเปนรอยละ 74.50

 4. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนาเพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน            

และสถิติอนุมานวิเคราะหดวยสมการโครงสรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
 1.  คณุภาพบรกิาร ความไวเน้ือเชือ่ใจและการสือ่สารปากตอปากท่ีมตีอการกลบัมาใชบริการซ้ําของ

ลกูคาคลนิกิกายภาพบาํบดั ผลการศึกษาพบวา  ลกูคาคลินกิกายภาพบาํบดัใหความสาํคญัทกุปจจัยในระดบั

มาก (  = 4.07/SD = .46) โดยเรียงลําดับดังน้ี ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ (  = 4.19/        

SD = .52) ความไวเนื้อเชื่อใจ (  = 4.14 /SD = .51) การสื่อสารแบบปากตอปาก (  = 4.04/SD = .54) 

และการกลับมาใชบริการซํ้าในระดับมาก (  = 4.01/SD = .53)

 2. ผลการศกึษาพบวา โมเดลมคีวามสอดคลองกับขอมูลเชงิประจกัษอยูในเกณฑด ีคาสถติไิคสแควร 

(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

กําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (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

สัมประสิทธ์ิเสนทาง ทางตรง(DE) ทางออม (IE) และรวม (TT) ระหวางความสัมพันธเชิงเหตุผลตาม                 

แบบจําลอง

  
 

   

  0.86 0.00 0.86 
  0.49 0.41 0.90 

0.48 0.00 0.48 

 
 0.25 0.70 0.35 

0.63 0.09 0.72 
0.18 0.00 0.18 
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ตารางที่ 2

ผลการทดสอบสมมุติฐาน

 3. จากตารางท่ี 1 และ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรทั้งหมดที่กําหนดไวสนับสนุน           

ทุกสมมติฐานยกเวน สมมุติฐานที่ 6 การส่ือสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า             

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) นอกจากนี้ จากภาพที่ 2 และตารางที่ 1 ผลการวิจัยยังพบวา คุณภาพ

บริการอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดตอความไวเน้ือเชื่อใจโดยมีสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ .671 รองลงมาคือ   

ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซํ้าโดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .640            

ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางตรงตอการส่ือสารแบบปากตอปาก โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .484 

คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงตอการส่ือสารแบบปากตอปากโดยมีสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ .385     

คณุภาพบริการอิทธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบรกิารซ้ําโดยมีสมัประสทิธ์ิเสนทางเทากบั .200 ลาํดับสุดทาย            

การส่ือสารแบบปากตอปากมีอทิธิพลทางตรงตอการกลับมาใชบริการซ้ํา โดยมีสมัประสทิธ์ิเสนทางเทากับ.180 

ตามลําดับอนึ่งการกลับมาใชบริการซ้ํามีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเน้ือเชื่อใจ   

และการสื่อสารปากตอปากมีสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ.70 การสื่อสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลทางออม

ตอคุณภาพบริการโดยสงผานความไวเนื้อเชื่อใจมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .41 การกลับมาใชบริการซ้ํามี

อทิธพิลทางออมตอความไวเนือ้เชือ่ใจโดยสงผานการสือ่สารแบบปากตอปาก มสีมัประสทิธิเ์สนทางเทากบั .09

อภิปรายผลการวิจัย
 ความคิดเห็นดานคุณภาพบริการความไวเน้ือเชื่อใจการส่ือสารแบบปากตอปากและการกลับมาใช

บริการซํ้าอยูในระดับมากที่สุดเปนไปตามทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) ; Morgan & Hunt (1994) 

เพราะคุณภาพบริการและตอบสนองความตองการของลูกคาจะสงผลใหลูกคาเกิดความม่ันใจ และ                        

  C.R. P-value  

H1:  0.671 7.505 ***  

H2: 0.385 3.722 ***  

H3:           0.200 2.292 *  

H4: 0.484 4.385 ***  

H5:           0.640 6.841 ***  

H6:           0.180 1.769 0.07  

 C.R.  1.96  0.05* 
C.R.  2.57  0.01**  
C.R.  3.291  0.001*** 
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ไวเนือ้เชือ่ใจในบริการ ทาํใหเกดิการบอกตอ และเม่ือบรกิารนัน้อยูในความทรงจําหลงัจากการใชบรกิารคร้ังแรก      

สงผลใหกลับมาใชบริการซํ้าในครั้งตอๆ  ไป 

 ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการ และความไวเนื้อเชื่อใจที่มีตอการกลับมาใชบริการซํ้าของ

ลกูคาคลนิกิกายภาพบําบัด เน่ืองจากคุณภาพบริการเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทาํใหผูมาใชบริการเกิดความม่ันใจ 

พงึพอใจทายทีส่ดุกลบัมาใชบริการ สอดคลองกบัการศกึษาของ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่บวา ความไววางใจ

มีบทบาทสําคัญในการกระตุนความต้ังใจใหม ๆ ของผูใชบริการ เม่ือผูใชบริการไดรับการตอบสนองตาม     

ความตองการเกดิความมัน่ใจไววางใจ จะสามารถสงผลถงึพฤติกรรมการใชบริการซํา้ในคร้ังตอๆ ไป อทิธพิลของ

คุณภาพบริการท่ีมีตอการกลับมาใชบริการซ้ําเพราะเปนสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการท่ีสงมอบโดยผูให

บริการตอลูกคาหรือผูรบับรกิารวาสัมพันธกบัความตองการของบคุคลเหลาน้ันไดดเีพียงใด การสงมอบบรกิาร

ทีม่คีณุภาพเปนการตอบสนองตอผูรบับริการบนพ้ืนฐานความคาดหวงัของผูรบับรกิาร สอดคลองกบัการศกึษา

ของ Alimanand & Mohamad  (2016, 147) ; Kalepu (2014) ทีพ่บวาการใหบริการท่ีมคีณุภาพสงผลใหลกูคา       

เกดิความประทบัใจในการใชบรกิารครัง้แรก จะสามารถสงเสรมิใหลกูคากลับมาใชบริการซ้ําไดอกีในครัง้ตอ ๆ ไป

 ผลการศกึษาอิทธิพลของความไวเน้ือเช่ือใจท่ีมตีอการกลบัมาใชบริการซ้ําของลูกคาคลินกิกายภาพบาํบัด 

หากพนักงานของคลินิกสามารถพึ่งพาได ใหข อมูลท่ีถูกหลักการและใหบริการดวยความเต็มใจ                                

จะสงผลใหผูใชบริการเกิดความไวเน้ือเช่ือใจวาคลินิกใหบริการดวยความซ่ือตรง และจริงใจ และย่ิงพนักงาน

ของคลินิกยินดีรับฟงสิ่งที่ผูใชบริการรองขอใหบริการที่รวดเร็ว วองไว และมีความซื่อสัตยตอหนาที่ จะสงผล

ใหผูใชบริการมีความไวเน้ือเชื่อใจตอความซื่อสัตยของคลินิกและกลับมาใชบริการอยางตอเน่ือง สอดคลอง

กบัการศกึษาของ  Lin  &  Lu (2010, 28) และ Kim et al. (2009, 60) ทีพ่บวา การสรางความสมัพนัธทีด่กีบัลูกคา 

กระทั่งลูกคาไววางใจจะทําใหลูกคามีความต้ังใจที่จะกลับมาใชบริการซํ้าอีก ดังน้ันการสงเสริมใหลูกคาเกิด

ความไววางใจทาํใหลกูคามีความรูสกึเหมือนอยูทีบ่าน เพ่ือใหลกูคาไดรบัความสะดวกสบาย และใชการส่ือสาร

เพื่อลดความขัดแยงและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาจะสามารถสงเสริมใหลูกคากลับมาใชบริการซํ้าได

 อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากตอปากไมมีตอการกลับมาใชบริการซํ้า ดังน้ันผลการวิจัยไม  

สอดคลองกบัหลายการศึกษาทีผ่านมา  Liu & Lee (2015) ; Lin & Lu (2010, 28) ; Olgun et al. (2014, 167) 

อาจเนือ่งคลนิกิกายภาพบาํบดัเปนธรุกจิบรกิารสขุภาพเอกชนท่ีมใีหเลอืกไมกีแ่หงในแตละจงัหวดัของภาคเหนือ 

และลูกคาใหความสําคัญกับประเด็นในเร่ืองของคุณภาพบริการ คุณวุฒิและความสามารถในการรักษา        

การอธิบายรายละเอียดการดําเนินของโรค และความไววางใจในการใหบริการมากกวาการสื่อสารแบบปาก

ตอปาก 

สรุป
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัอิทธพิลของคณุภาพบริการ ความไวเนือ้เชือ่ใจ และการสือ่สารปากตอปาก

ทีม่ตีอการกลบัมาใชบริการซ้ําของลกูคาคลนิกิกายภาพบาํบัด: กรณศีกึษาภาคเหนือถ่ินฟาลานนาตะวนัออก

สามารถสรปุไดวา คณุภาพบริการเปนส่ิงสําคัญในการประกอบกิจการธุรกิจในยุคปจจุบนั เพราะหากธรุกิจใด
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เนนคุณภาพบริการท่ีเหนือคูแขงขันสามารถสรางความแตกตางในสายตาของลูกคา ตลอดจนมีบริบทของ  

การสรางความไวเน้ือเช่ือใจใหกบัลูกคายอมนํามาซ่ึงการกลบัมาใชบริการซ้ําของลูกคาอยางตอเน่ือง ถงึแมวา

ผูมาใชบริการบางรายอาจจะส่ือสารแบบปากตอปากในเชิงลบ อันเปนผลจากมุมมอง การถูกตาตองใจ              

ผูใหบริการ ทัศนคติและความคาดหวังของแตละคนไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ลูกคาอาจส่ือสารปากตอปาก    

โดยเนนบางประเดน็ทีต่นเองไมพอใจขาดการมองภาพรวมของการใหบรกิาร ผลการวจิยัการส่ือสารแบบปาก

ตอปากจึงไมสนับสนุนตอการกลับมาใชบริการซํ้า

 ขอเสนอแนะจากการนําผลวิจัยไปใช

 ผูประกอบการคลนิกิกายภาพบําบดัในเขตภาคเหนือถ่ินฟาลานนาตะวนัออก ควรใหความสาํคัญกับ

การบริการท่ีมคีณุภาพผานความไวเนือ้เช่ือใจยอมนํามาซ่ึงการประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือดงึดดูใจ

ลูกคาใหกลับมาใชบริการซํ้า

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 จากการศึกษาจํากัดเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก ซึ่งในการนําผลการวิจัย             

ไปอางอิงยังพ้ืนท่ีที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจเปนขอจํากัดของงานวิจัย ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไป

ควรมีการขยายใหครอบคลุมทั้งประเทศ
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