
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 1 (January – March  2016)   133 

 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านนวดแสนสบาย 

Customer Satisfaction Towards Service Marketing Mix of San-Sabai Massage Shop. 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการของร้านนวดแสนสบาย และเพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจของลูกค้าชาวไทยกับชาวต่างประเทศท่ีมีตอ่ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย ประชากรท่ีใชศ้กึษาคือ ลูกค้าท่ีมาใชบ้ริการในร้านนวดแสนสบาย จ านวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์

โดยการใช้สถิติเชิงพรรณา โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าที (t-test)  

ผลการศึกษาพบวา่ 

พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าร้านนวดแสนสบาย ส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านนวดแสนสบายเป็นคร้ังแรก  

โดยเลือกใช้บริการนวดฝ่าเท้ามากท่ีสุด ส่วนเหตุผลส าคัญท่ีมาใช้บริการ ได้แก่ เพื่อคลายความเครียด โดยส่วนใหญ่

ตัดสินใจมารับบริการด้วยตัวเอง มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ีคร้ังละ 201-300 บาท ส่วนความถี่ท่ีมาใช้บริการจะไม่แน่นอน  

โดยส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 14.01–16.00 น. เวลาเฉลี่ยในการรับแตล่ะครัง้ ใชเ้วลา 1–1.30  ชั่วโมง ส่วนปัจจัยท่ีมี

ส่วนส่งเสริมให้มาใช้บริการ ได้แก่ มีความสะดวก ใกล้ท่ีพัก หรือท่ีท างาน ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในโอกาสหน้าอีก และ

ส่วนใหญ่จะแนะน าบุคคลอื่นให้ใช้บริการของทางรา้น 

ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย  

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านชอ่ง

ทางการจัดจ าหนา่ย และปัจจัยดา้นการสง่เสริมทางการตลาด 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีตอ่ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย พบว่า ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ มีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 ส่วนดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านกระบวนการบริการไมม่คีวามแตกตา่งกัน 

ABSTRACT 

This independent study aimed to explore customer satisfaction towards service marketing mix of San-Sabai 

Massage Shop and to compare the satisfactions of Thai and foreign customers towards service marketing mix of the 
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studied shop. Studied populations were identified to 400 customers of San-Sabai Massage Shop. Questionnaires in a 

form of 5 rating scales were used as the tool to collect data. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive 

statistics, including frequency, percentage, mean, and t-test. Hereafter were shown the studied results. 

According to the study on behavior of the customers of San-Sabai Massage Shop, the results showed that most of 

them received the massage service, especially foot massage, at the studied shop for the first time, for the relaxing 

purpose. The majority made decision to receive such a service by themselves and spent 201-300 Baht for it in each 

time. Frequency in receiving the service was uncertain. They mostly visited the shop during 14.01-16.00 hrs. and 

spent 1-1.30 hours for the service in each time. Supportive factor encouraging them to receive the services at the 

studied shop was the convenient location near their residence or workplace. Most of them would return to the shop 

and would also recommend others to receive the services at the studied shop. 

In an overview, the respondents rated their satisfaction at high level towards the following service 

marketing mix factors of San-Sabai Massage Shop: service process, physical evidence, price, product, people, 

place, and promotion, in orderly. 

The results of the comparative study on the satisfactions of Thai and foreign customers towards the service 

marketing mix factors of San-Sabai Massage Shop presented that in an overview, the satisfactions of these 

customers were indifferent. It was found out that promotion, people and physical evidence factors were significantly 

different at a 0.05 statistical level; while product, price, place, and service process factors were rated indifferently. 

บทน า 

การนวดแผนไทยเป็นการให้บริการตามภูมิปัญญาของชุมชนท่ีมาจากวัฒนธรรม  ความรู้ ปรัชญาของแต่ละ

ท้องถิ่นจนได้กลายมาเป็นท่ีนิยมของคนโดยท่ัวไป เพราะกระแสตื่นตัวต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยท่ีมีความใส่ใจ

ตอ่สุขภาพมีมากขึน้ และได้เล็งเห็นถึงการบรรเทาความเครียดหรืออาการเจ็บปวดท่ีไม่ตอ้งพึ่งยา แตใ่ช้วิธีธรรมชาติบ าบัด

และอบประคบดว้ยสมุนไพร (โสมนัสสา โสมนัส, 2549 : 121) หลายคนจงึนยิมไปใช้บริการนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย

หรือผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการท างาน ประกอบกับในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้คนจึงเกิดความเครียดมากขึ้น การพักผ่อนด้วยการนอนหลับเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รูปแบบการด าเนินชีวิตจึง

ตอ้งมีการแสวงหาแนวทางหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีชว่ยเอื้อต่อการดูแลสุขภาพดีมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ท าให้การนวดแผน

ไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในอดีตกลับมาได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม และกลายเป็นท่ีนยิมและเผยแพร่ไปท่ัวโลก 

ซึ่งประโยชน์ท่ีได้รับจากการนวดแผนไทยมิได้มีแค่เพียงคลายเครียดเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกวิธีการท่ีช่วยบ าบัดและแก้ไข

ปัญหาสุขภาพ ความนิยมของการนวดจึงไมไ่ด้จ ากัดอยูเ่ฉพาะแค่ชาวไทย แต่ได้ขยายตัวออกไปในหมู่ชาวต่างประเทศด้วย 

รัฐบาลจึงได้ตั้งเป้าหมายละส่งเสริมให้ธุรกิจการนวดแผนไทยเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของบุคลากร  

ผู้ให้บริการนวดแผนไทย ตลอดถึงพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อเป็นท่ีดึงดูดแก่ชาวต่างประเทศมากขึ้น  (กรมส่งเสริม

การสง่ออก, 2552 : 3–6) 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 1 (January – March  2016)   135 

 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวท้ังทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีของชาวเชียงใหม่ท่ีเป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ รวมถึงความพร้อมในเร่ืองสถานท่ีพักและบริการด้านท่องเท่ียว

ต่างๆท่ีหลากหลาย ปัจจุบันเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว การขนส่งทางอากาศศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ 

ส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มขยายตัวแม้ในอัตราท่ีชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยคาดว่าในปี 2557  

จะมนีักท่องเท่ียวท้ังคนไทยและตา่งชาติเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่รวมท้ังสิ้นประมาณ 7.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 

เมื่อเทียบกับปี 2556 (ท่ีขยายตัวร้อยละ 7.9) และก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่คิด

เป็นมูลค่าประมาณ 62,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทยีบกับปี 2556 ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 (ศูนย์วจิัยกสิกรไทย, 

2558 : ออนไลน์) นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับรางวัลแหล่งท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรมยอดเยี่ยมจากนิตยสาร  

Lonely Planet Traveler ในปี 2556 ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายรับประกันว่าเชียงใหม่เป็นเมืองน่าเท่ียวและมีศักยภาพพร้อมในทุก

ด้าน (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง, 2556: ออนไลน์) ซึ่งนอกจากการท่องเท่ียวแล้วธุรกิจร้านนวดแผนไทยเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ี

ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า มีร้านนวดแผนไทยในจั งหวัดเชียงใหม่ท่ีจด

ทะเบียนและได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังสิ้น 126 ร้าน 

ร้านสปา 45 ร้าน และรา้นนวดเพื่อเสริมสวย 2 ร้าน (พลแก้ว วัชระชัยสุรพล, 2558: สัมภาษณ)์ ซึ่งนับว่าเป็นจ านวนท่ีมาก

และนับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอกีเร่ือยๆ จึงส่งผลให้ธุรกิจนี้มแีนวโน้มการแข่งขันท่ีสูงขึ้น จนท าให้ผู้ประกอบการต้องเร่ง

เพิ่มศักยภาพธุรกิจของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประกอบการจะหันมาท าธุรกิจนี้กัน

มาก แต่ส่วนหนึ่งเป็นการเปิดธุรกิจโดยไม่มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการพัฒนาคุณภาพท่ีดีเพียงพอ 

ผู้ประกอบการท่ีเปิดธุรกิจนวดแผนไทยจึงตอ้งปิดตัวเองไปหลายราย 

ร้านนวดแสนสบาย ตัง้อยู่เลขท่ี 14/9 ในโครงการ Nimmanpromenade ถนนนมิมานเหมินทร์ ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ ระหวา่งเวลา 10.00–21.00 น. มีเตยีงนวดท้ังหมด 5 เตยีง เก้าอี้

นวดท้ังหมด 6 ตัว มีพนักงานนวดประจ าท้ังหมด 4 คน พนักงานนวดในส่วนท่ีเหลืออีก 7 คนจะใช้พนักงานฟรีแลนซ์ โดย

เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะมท้ัีงลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาทางร้าน

ก็ได้มีการน าเอากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งสถานท่ีให้มี

ความสวยงาม สะดวกสบาย การเพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ มีการก าหนดราคาการให้บริการท่ีใกล้เคียงกับ

ตลาด มีคูปองสะสมแต้ม มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน

พบว่าจ านวนลูกค้าเร่ิมลดลง โดยมีจ านวนลูกค้า 4,654 คน ในปี 2555  เพิ่มขึ้นเป็น 5,560 คนในปี 2556 และลดลงเป็น 

5,027 คน ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 9.59 เมื่อเทียบกับปี 2556 ประกอบกับสภาพการแข่งขันในพื้นท่ีดังกล่าวมี

ค่อนข้างสูง มีร้านนวดอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละร้านต่างก็ท าการโฆษณาและจัดโปรโมชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

จ านวนลูกค้าให้มีมากขึน้ (สะสม รัตนประภา, 2558 : สัมภาษณ์) โดยผู้ให้บริการท้ังหลายต่างหากลยุทธ์ทางการจัดการ

และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้ของตนเอง 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ าอีก  ดังนั้น ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการจึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีผู้ประกอบการธุรกิจบริการจะต้องให้ความสนใจและหาทางการประเมินความ  

พึงพอใจของผู้รับบริการในหลายๆ ด้าน (ใหม่  เจริญธรรม . ม.ป.ป.) เพื่อน าไปสู่การหากลวิธีในการตอบสนองความ
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ต้องการของผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุด เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในระดับท่ีสูงกว่าคู่แข่งเพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มฐาน

ลูกค้าใหม ่เพื่อไมใ่ห้ส่งผลกระทบตอ่รายได้ของธุรกิจของตนเอง 

จากการท่ีร้านนวดแสนสบาย มจี านวนลูกค้าท่ีลดลง รวมถึงสภาพการแข่งขันท่ีเพิ่มสูงขึน้ในพื้นท่ี ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศกึษา

ถึงความพงึพอใจของลูกค้าท่ีมีตอ่ปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าว

จะเป็นขอ้มูลส าหรับให้ผู้บริหารร้าน ได้น ามาปรับปรุงการด าเนนิงาน และวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจต่อกิจการนั้น และมีแนวโน้มกลับมาใชบ้ริการกลับมาใชบ้ริการซ้ าหรือมี

การบอกตอ่ไปยังลูกค้าคน อื่น ๆ ต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย  

ได้น าแนวคิดทฤษฎี และงานวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ได้

ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

แนวคดิและทฤษฎี 

ความหมายของความพึงพอใจ 

ปัญญา  ตันเงิน  (2542 : 8) อธิบายความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจาก

ความเครียด ท้ังนี้เพราะสภาวะจิตของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง ความเครียดก็จะ

นอ้ยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนัน้ไม่ได้รับการตอบสนองความเครยีดและความไม่

พงึพอใจก็จะเกิดขึ้น 

ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ได้สรุป เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเป็นท่ี

รู้จักมากท่ีสุดได้แก่ 4P's ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด ต่อมา มีการร่วมกันปรับปรุง และเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดขึ้นใหม่ให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ 

ส่วนประกอบ ท่ีเพิ่มขึ้นมาอีก 3P's คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านการสร้างลักษณะทาง

กายภาพ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ธนทัต อ้ึงจิตรไพศาล (2557) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือก

บริการสปาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการเก็บตัวอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอเมือง

เชียงใหม่และเคยใช้บริการสปาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลการ

เลือกบริการสปาทุกปัจจัยในระดับมาก เรียงล าดับคือ ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ 
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ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัจจัยยอ่ย 

10 อันดับแรกท่ีมีผลต่อการเลือกบริการสปา มีดังนี้ ขั้นตอนในการให้บริการมีความปลอดภัย ห้องบริการสปาส าหรับ

ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัว ความสะอาดของสถานท่ีท่ีให้บริการสปา มีเสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้

บริการรู้สึกผ่อนคลาย สถานบริการมีบรรยากาศดี ตกแต่งสวยงาม ความสะอาดของอุปกรณ์ประเภทผ้า เช่น ผ้าขนหนู  

ผ้าปูเตียง เสื้อคลุม เป็นต้น พนักงานมีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับสปา สถานบริการมีใบรับรองการเป็นผู้ประกอบการ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานมีความรู้ในเร่ืองข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวดเพื่อสุขภาพ เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ท่ีใช้ปลอดภัย มีการท าความสะอาดหลังการให้บริการระยะเวลาในการรอรับบริการแต่ละขั้นตอนมีความ

เหมาะสม และขั้นตอนการใช้บริการสะดวกและรวดเร็ว 

วิธีการศึกษา 

1.ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

ร้านนวดแสนสบาย ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

(Process) และปัจจัยดา้นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

1) รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2) สรา้งแบบสอบถาม 

3) เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4) วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการในร้านนวดแสนสบาย ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน

กันยายน พ.ศ. 2558 จ านวน 400 คน โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มแบบสะดวก ประกอบด้วยลูกค้าชาว

ตา่งประเทศ 250 คน และลูกค้าชาวไทย 150 คน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าท ี(t-test) น าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 เป็นสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใชค้วามถี่และร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกค้ารา้นนวดแสนสบาย วิเคราะห์โดยใชค้วามถี่ และรอ้ยละ  

 ส่วนท่ี 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 

ระดับ และมเีกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะระดับดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) 

คะแนน  ระดับความพึงพอใจ 

5   มากที่สุด 

4    มาก 

3    ปานกลาง 

2    น้อย 

1    นอ้ยท่ีสุด 

เมื่อน าผลคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย จะมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  จัดอยู่ในระดับ 

4.50 – 5.00   พงึพอใจมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49   พงึพอใจมาก 

2.50 – 3.49   พงึพอใจปานกลาง 

1.50 – 2.49   พงึพอใจน้อย 

1.00 – 1.49   พงึพอใจน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยกับชาวต่างประเทศ  

ท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา 

(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร 

(People) ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) และปัจจัยดา้นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

โดยใชค้่าที (t-test) 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 64.25 เป็นเพศชาย ร้อยละ 

35.75 ในด้านอายุ พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 37.75 ในด้านระดับ

การศึกษา พบวา่ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศกึษาปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 89.50 ในดา้นรายได้ต่อ

เดอืน พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดอืนอยู่ในช่วง 30,001 -50,000 บาท ร้อยละ 26.50 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าร้านนวดแสนสบาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านนวดแสนสบายจ านวน 1  คร้ัง ร้อยละ 63.75โดยเลือกใช้บริการ

นวดฝ่าเท้ามากท่ีสุด ร้อยละ 32.75 ส่วนเหตุผลท่ีมาใช้บริการร้านนวดแสนสบายส่วนใหญ่มาเลือกใช้บริการเพื่อคลาย
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ความเครียดมากท่ีสุด ร้อยละ 27.25 ส่วนผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกมาใช้บริการร้านนวดแสนสบาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยตัวเอง ร้อยละ 57.00 และมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังท่ีมาใช้บริการร้านนวดแสนสบาย

ครัง้ละ 201-300 บาท รอ้ยละ 44.00 ส่วนในดา้นความถี่ของการมาใชบ้ริการ พบวา่ ส่วนใหญ่มคีวามถี่ไม่แนน่อน ร้อยละ 

85.50 และส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในช่วงเวลา 14.01–16.00 น. ร้อยละ 35.75 ในด้านวันท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่จะมาใช้

บริการแลว้แตโ่อกาส รอ้ยละ 61.25 โดยเวลาเฉลี่ยในการรับแตล่ะครัง้ใชเ้วลา 1–1.30 ชั่วโมงร้อยละ 53.25 ส่วนปัจจัยท่ีมี

ส่วนส่งเสริมให้ผู้ตอบแบบสอบถามไปเลือกใช้บริการร้านนวดแสนสบายได้แก่สะดวก ใกล้ท่ีพัก หรือท่ีท างานร้อยละ 

35.75 ในด้านแหล่งท่ีให้ข้อมูลร้านนวดแสนสบายแก่ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ ป้ายโฆษณา ร้อยละ 68.00  

ส่วนใหญ่จะมาใชบ้ริการในโอกาสหน้าร้อยละ 94.75 และจะแนะน าบุคคลอื่นให้ใช้บริการร้านนวดแสนสบายร้อยละ 99.25 

ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มตี่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการของร้านนวดแสนสบาย 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการจัดน้ าชาไว้ให้หลังการบริการลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดั บแรก  

เมื่อพิจารณาตามสัญชาติพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการจัดน้ าชาไว้ให้หลังการบริการลูกค้ามีค่าเฉลี่ยมากเป็น

อันดับแรกเหมอืนกัน 

ปัจจัยด้านราคา  พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอ่ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการแจ้งอัตราค่าบริการท่ีชัดเจนตามเมนูมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาตาม

สัญชาติพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าการแจ้งอัตราค่าบริการท่ีชัดเจนตามเมนูมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชาว

ต่างประเทศ ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการแจ้ง

อัตราค่าบริการท่ีชัดเจนตามเมนู มคี่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก 

ปัจจัยด้านสถานที่  พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านสถานท่ีอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าป้ายชื่อร้านมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาตาม

สัญชาติพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานท่ีอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าป้ายช่ือร้านมองเห็นได้อยา่งชัดเจนมคี่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกเหมอืนกัน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน

ส่งเสริมด้านการตลาดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการส่งเสริมการขายเช่น การให้ส่วนลด มีการจัด

โปรโมชั่นพิเศษมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาตามสัญชาติพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังชาวไทยและชาว

ตา่งประเทศต่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าการส่งเสริม

การขายเชน่ การให้ส่วนลด มกีารจัดโปรโมช่ันพิเศษมคี่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกเหมอืนกัน 

ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานมีความซื่อสัตย์ สามารถให้ความไว้วางใจได้ มคี่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ
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แรก เมื่อพิจารณาตามสัญชาติ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมรีะดับความพงึพอใจตอ่ปัจจัยด้านบุคลากรอยูใ่นระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานมีความซื่อสัตย์ สามารถให้ความไว้วางใจได้มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก 

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างประเทศ ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานมีความรู้และมีความช านาญในการให้บริการมีคา่เฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีเสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศ ให้ลูกค้า

ท่ีเข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาตามสัญชาต ิพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามชาว

ไทยมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   

มีเสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศ ให้ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวต่างประเทศ ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีเสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศ ให้ลูกค้าท่ีเข้ามาใชบ้ริการรู้สกึผ่อนคลายมีค่าเฉลี่ยมาก

เป็นอันดับแรก 

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการบริการอยูใ่นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการให้บริการนวดเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ไว ้มคี่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาตามสัญชาติ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศต่าง

มรีะดับความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่การให้บริการ

นวดเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้มคี่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกเหมอืนกัน 

ส่วนที่  4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มตี่อ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างประเทศมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการของ

ร้านนวดแสนสบาย ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกือบทุกข้อไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นข้อ 1. ชื่อเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จัก และน่าเชื่อถือ และข้อ  2. ผลิตภัณฑ์

และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการนวด เชน่ น้ ามัน ลูกประคบ มีความสะอาด เชื่อถอืได้ มีความแตกต่างกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

ด้านราคา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ เกือบทุกข้อไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นข้อ 4. อัตราค่าบริการไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ มีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ด้านสถานที่ ระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกือบทุกข้อไม่มี

ความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตยิกเวน้ข้อ 1. มีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และข้อ 2. สถานท่ีจอด

รถสะดวก ปลอดภัย และเพยีงพอมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

ด้านบุคลากร ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1. พนักงานมีความรู้และมีความช านาญในการให้บริการ ข้อ 4. พนักงานแต่งกาย

เหมาะสม สะอาด เรียบร้อย ข้อ 6. มีพนักงานไว้คอยให้บริการอย่างเพียงพอ และข้อ 7. พนักงานมีทักษะการสื่อสารใน

การให้บริการลูกค้า มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 2. มีห้องนวดท่ีกวา้งขวาง สะอาด สะดวกสบายและข้อ 4. อุณหภูมภิายใน

ร้านท าให้รู้สกึผ่อนคลาย มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ด้านกระบวนการบรกิาร ระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ ไม่มคีวามแตกตา่งกัน 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย สามารถอภิปราย

ผลการศึกษาดังนี้ 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย  ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวจิัยของ จิรัชญา ศรีดาวงษ์, วภิาวี เยือกเย็น และวิชุดา  สีโท (2551) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวญี่ป่นท่ีมีต่อการให้บริการของพนักงานนวดแผนไทย: กรณีศึกษา ซอยสุขุมวิท 22 

กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวญี่ ปุ่นท่ีมาใช้บริการนวดแผนไทย บริเวณซอยสุขุมวิท 22 

กรุงเทพมหานคร มคีวามพงึพอใจในการบริการของร้านนวดแผนไทยในระดับมาก 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทางร้านได้มีการจัดน้ าชาไว้ให้หลังการบริการ

ลูกค้า  การมีป้ายรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข และมีบริการท่ีหลากหลายเช่นมีบริการขัดผิว นวดหน้า 

นอกเหนือจากการนวดแบบท่ัวไป เป็นต้น สอดคล้องกับ ณภัทร ทวีแสงศิริ(2556) ท าการวิจัยเร่ือง ความคาดหวังของ

ลูกค้าต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของการบริการสปาและภาพลักษณ์ธุรกิจนวดสปาที่มตีอ่พฤตกิรรมการใชบ้ริการ

ในสายตาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ด้านผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ปัจจัยด้านราคา  ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยทางร้านจะมีการแจ้งอัตราค่าบริการท่ีชัดเจนตาม

เมนูเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ารับบริการของลูกค้า มีการก าหนดราคาแบบแพ็คเก็จท่ีน่าดึงดูดความสนใจและอัตรา

ค่าบริการไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านค้าอื่น ๆ ผลการวิจัยส่วนนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สรินหทัย ศักดิ์กุลพิทักษ์ 

(2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาที่ลูกค้าต้องการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
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ความส าคัญหรือความต้องการด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน โดยให้ความส าคัญในระดับมากในด้าน

ผลิตภัณฑ์ และการบริการจะให้ความส าคัญมากท่ีสุด ผู้บริโภคมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ รูปแบบ

ของราคาที่สามารถเลือกจ่ายได้ท้ังแบบเป็นแพ็คเกจ คอร์ส และจ่ายต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการ ห้องน้ าต้องมคีวามสะอาดและการ

มบัีตรส่วนลดการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไป ราคาท่ีจ่ายครอบคลุมการให้บริการต่างๆ 

เช่น เคร่ืองดื่มต้อนรับ การให้ค าแนะน า การนวด ร้านไม่จ าเป็นต้องมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก และสุดท้ายคือ สามารถดู

รายละเอยีดขอ้มูลตา่งๆ และการจองผ่านอนิเตอร์เน็ตได้ 

ปัจจัยด้านสถานที ่ ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมากทางร้านได้ติดป้ายช่ือร้านให้ลูกคา้มองเห็นได้อยา่งชัดเจน

มหี้องน้ า/ห้องอาบน้ า ห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าไวใ้ห้บริการมสีถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพยีงพอเพื่อให้ลูกค้ามี

ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธีราภรณ์ อันติมานนท์ (2553 : บทคัดย่อ)  

ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการของภูเก็ตพรรณนาราสปา จังหวัดภูเก็ต พบว่า ความ 

พึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสถานท่ี พบว่ามีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการ มีท่ีจอดรถ พื้นท่ีในการ

ให้บริการเพียงพอ และตั้งอยูใ่นตัวเมือง ด้านกลยุทธ์การให้บรกิาร พบว่า การให้บรกิารลูกค้าเท่าเทียมกันตามล าดับก่อน

หรือหลัง มีทางเลือกในการใชบ้ริการตา่งๆ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการขัดผิว/ขัดหน้าเป็นท่ีสนใจของลูกค้า และมีพนักงาน

แนะน าให้บริการอ านวยความสะดวกในดา้นตา่งๆ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ทางร้านมีการส่งเสริมการขายเช่น การให้ส่วนลด มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ  

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ สิ่งเหล่านี้ซึ่งล้วนแต่เป็นผลมาจากการพัฒนาและปรับปรุงการบริการของทางร้านเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทัง้สิน้ โดยมุ่งหวังวา่เม่ือลูกค้าบังเกิดความพงึพอใจจะกลับมารับ

บริการอีก รวมถึงบอกข้อมูลข่าวสารของทางร้านต่อ ๆ กันไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิลาวัลย์ เผ่าเสถียรพันธ์ 

(2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความ สนใจของการท่องเท่ียวเชิงสปาในจังหวัดภูเก็ตพบว่า 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยเฉพาะการมีส่วนลดส าหรับ

สมาชิกเป็นสิ่งส าคัญ 

ด้านบุคลากร ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมาก ทางร้านได้คัดเลือกพนักงานมีความซื่อสัตย์ มีความรู้และมี

ความช านาญในการให้บริการและมีมนุษยสัมพันธ์ย้ิมแย้มแจ่มใส และมคีวามสุภาพ ไวส้ าหรับบริการลูกค้า สอดคล้องกับ

ปวารณา อัจฉรยิบุตร และคณะ (2547: บทคัดยอ่) ศึกษาเร่ือง มาตรฐานของสถานประกอบการสปาในจังหวัดภูเก็ต พังงา

และกระบ่ีพบว่า ในด้านความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการสปาอันดามัน พบว่า มีความพึงพอใจต่อบุคลากร  

ผู้ให้บริการด้านความสะอาด ความช านาญและความเชี่ยวชาญในการให้บริการ และการแต่งกายท่ีเหมาะสม และมรีาคา

ค่าบริการท่ีสมเหตุสมผล 

ด้านสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าทัง้ลูกค้าชาวไทยและชาวตา่งประเทศตา่งมคีวามพงึพอใจเกี่ยวกับการมเีสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศ ให้ลูกค้าท่ี

เข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกเชน่เดียวกัน รองลงมาคือมบีรรยากาศท่ีดี ตกแตง่สถานท่ีและ

บริเวณสวยงามและอุณหภูมิภายในร้านท าให้รู้สึกผ่อนคลายซึ่งเป็นผลมาจากทางร้านนวดแสนสบายได้พัฒนาคุณภาพ

บริการมาดังกล่าวข้างต้น โดยมีแนวคิดวา่การปรับสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นสิ่งดึงดูดใจเป็นอยา่งดีส าหรับผู้ท่ีจะเข้า
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มาใช้บริการ และเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้ว ก็จะเกิดความประทับใจกับบรรยากาศภายในร้านท่ีตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม 

สะดวกต่อการบริการด้วย ผลการศึกษาส่วนนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ท่ีท าการศึกษา

เร่ือง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน  กรณีศึกษาจังหวัด

ภูเก็ตพบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสปามีความส าคัญระดับมากท่ีสุดโดยเฉพาะความเงียบสงบของสปา

เป็นความต้องการท่ีมากเป็นอับดับแรกของลูกค้ารองลงมาคือความสะอาดของสถานท่ี ห้องนวด เตียงนวด โดยต้องการ

เห็นสปามีการตกแต่งท่ีมีเอกลักษณ์แบบไทย มีเคร่ืองดื่มท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นส่วนตัวของห้องนวดรวมถึงมี

อุณหภูมพิอเหมาะที่ชว่ยให้รู้สึกสบาย และสียงเพลงท่ีเปิดในสปาควรท าให้รู้สกึผ่อนคลาย 

ด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดโดยท้ังลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างมีความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการให้บริการนวดเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความ

ปลอดภัยบริการมคีุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย น่าเช่ือถอื ซึ่งเป็นผลมาจากร้านนวดแสนสบายได้มกีารพัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการบริการในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า ซึ่งกระบวนการบริการนับวา่เป็นปัจจัยล าดับต้น 

ๆ ท่ีจะท าให้ลูกค้าบังเกิดความประทับใจในการมารับบริการ ผลการวิจัยส่วนนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาวดี  

สุทธิคะนึง (2542) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคชาวไทยในการเลือกใช้บริการนวดแผนโบราณ ในเขตอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม ่พบวา่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลต่อผู้บริโภคตามความส าคัญ คือ  ปัจจัยด้านบริการและ

บุคคลที่ให้บริการ 

ข้อค้นพบ 

การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย  

มขี้อค้นพบดังนี้ 

1. ลูกค้าส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านนวดแสนสบายเป็นคร้ังแรก โดยส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการนวดฝ่าเท้า  

ส่วนเหตุผลท่ีมาใชบ้ริการร้านนวดแสนสบายส่วนใหญ่มาเลือกใชบ้ริการเพื่อคลายความเครยีดและส่วนใหญ่ตัดสินใจมาใช้

บริการด้วยตัวเองโดยมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังท่ีมาใช้บริการร้านนวดแสนสบายคร้ังละ 201-300 บาทส่วนใหญ่จะมาใช้บริการ

ในช่วงเวลา 14.01–16.00 น.ใชเ้วลาเฉลี่ยในการรับบริการแตล่ะครัง้ 1–1.30 ชั่วโมง 

2. ปัจจัยท่ีมสี่วนส่งเสรมิให้ลูกค้าไปเลือกใชบ้ริการร้านนวดแสนสบายได้แก่ความสะดวก ใกล้ท่ีพัก หรือท่ีท างาน 

โดยแหล่งท่ีให้ข้อมูลให้รู้จักร้านนวดแสนสบาย ได้แก่ ป้ายโฆษณา และหลังจากใช้บริการแล้วส่วนใหญ่จะมาใช้บริการใน

โอกาสหนา้พร้อมท้ังจะแนะน าบุคคลอื่นให้ใช้บริการด้วย 

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่าภาพรวมลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก  

โดยพึงพอใจต่อการจัดน้ าชาไว้ให้หลังการบริการลูกค้าเป็นอันดับแรกและพึงพอใจต่อชื่อเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จัก และ

นา่เช่ือถือ เป็นล าดับสุดท้าย เหมอืนกันท้ังลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวตา่งประเทศ 

4. ปัจจัยด้านราคาพบว่า ภาพรวมลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมาก โดยท้ังลูกค้า

ชาวไทยและลูกค้าชาวต่างประเทศ พึงพอใจต่อการแจ้งอัตราค่าบริการท่ีชัดเจนตามเมนูมากเป็นอันดับแรกส่วนความพึง

พอใจล าดับสุดท้ายของลูกค้าชาวไทย ได้แก่ มีการก าหนดราคาแบบแพ็คเก็จท่ีน่าดึงดูด ส่วนลูกค้าชาวต่างชาติ ได้แก่ 

อัตราค่าบริการไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านคา้อื่นๆ 
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5. ปัจจัยด้านสถานท่ีพบว่า ภาพรวมลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานท่ีอยู่ในระดับมาก  

โดยพึงพอใจต่อป้ายชื่อร้านมองเห็นได้อย่างชัดเจนมาเป็นอันดับแรก ส่วนความพึงพอใจล าดับสุดท้ายของลูกค้าชาวไทย 

ได้แก่มีห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะท่ีความพึงพอใจล าดับสุดท้ายของลูกค้าชาวต่างประเทศ ได้แก่มีความสะดวกใน

การเดินทางมาใชบ้ริการ 

6. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมด้าน

การตลาดอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจต่อการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษมาเป็นอันดับ

แรกและพึงพอใจต่อการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เป็นล าดับสุดท้ายเหมือนกันท้ังลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างประเทศ

 7. ปัจจัยด้านบุคลากรพบว่า ภาพรวมลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก  

โดยพึงพอใจต่อพนักงานท่ีมีความซื่อสัตย์ สามารถให้ความไว้วางใจได้ มากเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาตามสัญชาต ิ

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยดา้นบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจต่อพนักงานมี

ความซื่อสัตย์ สามารถให้ความไว้วางใจได้เป็นอันดับแรก ส่วนลูกค้าชาวตา่งประเทศ มีระดับความพึงพอใจตอ่ปัจจัยด้าน

บุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจต่อพนักงานมคีวามรู้และมีความช านาญในการให้บริการเป็นอันดับแรก 

8. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพบว่า ภาพรวมลูกค้ามีระดับความพึงพอใจตอ่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยพึงพอใจต่อการมีเสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อน

คลาย เป็นอันดับแรก และพึงพอใจต่อมีห้องนวดท่ีกว้างขวาง สะอาด สะดวกสบายเป็นล าดับสุดท้ายเหมือนกันท้ังลูกค้า

ชาวไทยและลูกค้าชาวตา่งประเทศ 

9. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการพบว่า ภาพรวมลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการบริการ

อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยพึงพอใจต่อการให้บริการนวดเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  เป็นอันดับแรก และพึงพอใจต่อ

การสามารถจองเวลาล่วงหนา้ทางโทรศัพท์เป็นล าดับสุดท้ายเหมอืนกันท้ังลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวตา่งประเทศ 

10. ปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยสว่นประสมการตลาด พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

10 อันดับแรกดังแสดงในตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 1  แสดงคา่เฉลี่ยของปัจจัยหลักและปัจจัยยอ่ยของความพึงพอใจของลูกค้าที่มตีอ่สว่นประสมทางการตลาด    

 บริการของร้านนวดแสนสบายเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ย 10 ล าดับแรก 

ล าดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลักดา้น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 
การให้บริการนวดเป็นไปตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

ปัจจัยสง่เสริมด้าน

กระบวนการบริการ 
4.70 มากที่สุด 

2 
พนักงานมีความซื่อสัตย์ สามารถให้

ความไวว้างใจได ้

ปัจจัยสง่เสริมด้าน

บุคลากร 
4.66 มากที่สุด 

3 
พนักงานมีความรู้และมีความช านาญ

ในการให้บริการ 

ปัจจัยสง่เสริมด้าน

บุคลากร 

 

4.64 มากที่สุด 
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4 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ย้ิมแย้ม

แจ่มใส และมีความสุภาพ 

ปัจจัยสง่เสริมด้าน

บุคลากร 
4.64 มากที่สุด 

5 

พนักงานมีความกระตอืรือร้นในการ

ให้บริการตรงกับความต้องการของ

ลูกค้า 

ปัจจัยสง่เสริมด้าน

บุคลากร 
4.64 มากที่สุด 

6 

มเีสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศ 

ให้ลูกค้าที่เข้ามาใชบ้ริการรู้สกึผอ่น

คลาย 

ปัจจัยสง่เสริมด้าน

สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 
4.64 มากที่สุด 

7 
มกีารจัดน้ าชาไวใ้ห้หลังการบริการ

ลูกค้า 
ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 4.62 มากที่สุด 

8 
บริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย น่าเชื่อถอื 

ปัจจัยสง่เสริมด้าน

กระบวนการบริการ 
4.61 มากที่สุด 

9 
มกีารแจ้งอัตราค่าบริการท่ีชัดเจน

ตามเมน ู
ปัจจัยสง่เสริมด้านราคา 4.61 มากที่สุด 

10 

ผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานจากสาธารณสขุ 

โดยมีป้ายหรือใบประกาศรับรอง 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 4.58 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ลูกค้ามคีวามพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านนวดแสนสบาย

ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรโดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดถึง 4 ปัจจัยย่อย รองลงมา คือ ปัจจัยส่งเสริม

ด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยดา้นผลิตภัณฑโ์ดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับมากที่สุดถึง 2 ปัจจัยย่อย 

ข้อเสนอแนะ 

การด าเนนิการธุรกิจรา้นนวดในประเทศไทย ควรมรีะบบตรวจสอบการให้บริการอยา่งต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุน

ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีน ามาใช้นั้นสามารถใช้ได้กับ

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องหมั่นตรวจสอบ ควบคุมดูแล และหมั่นทบทวนอยู่เสมอ ซึ่ง

ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ในภาพรวมพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อบริการในระดับมากทุกด้าน แต่ ในด้านการส่งเสริม

การตลาดมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้น ทางร้านจึงควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รูปแบบต่างๆ 

เชน่ การใช้บัตรสะสมแต้มเพื่อรับส่วนลดพเิศษ จัดโปรโมชั่นเนื่องในชว่งเวลาพิเศษและเพิ่มเมนูค าอธิบายรายการต่างๆ ให้

มีภาษาของประเทศกลุ่มเป้าหมายต่างๆมากขึ้น เช่น จีน  ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดย

การใช้สื่อต่างๆ สื่อสารกับลูกค้าควรเลือกสื่อท่ีเหมาะสมเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรให้ความส าคัญ
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กับการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร เช่น การมีเวปไซด์เพื่อการสื่อสารแนะน ารา้น สินค้า และบริการ รวมถึงเพื่อตอบกลับ

ความตอ้งการของลูกค้า 

ปัจจัยด้านสถานที่  ทางร้านควรจัดสถานท่ีอย่างเป็นสัดส่วนและค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

มีการจัดสถานท่ีไม่ให้แออัดคับแคบจนเกินไป มีการตกแต่งสถานท่ีให้มีความสวยงาม มีการบ ารุงรักษาสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อมให้สะอาด ตลอดจนความสะดวกสบายในการส ารองการใช้บริการ เช่น มีการให้จองบริการผ่านทาง

โทรศัพท์ เว็ปไซด์เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะเข้ามาใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ทางร้านควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของร้านผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก

อย่างแพร่หลาย มกีารสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นท่ี

มีคุณภาพ เสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้โดดเด่นและเกิดความแตกต่างกับร้านอื่นๆ เช่น การจัดน้ าชากลิ่นผลไม้ไว้ให้หลัง

บริการลูกค้า พรอ้มท้ังรักษาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานเป็นท่ีน่าเชื่อถอืของผู้รับบริการ 

ปัจจัยด้านราคาลูกค้า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับอัตราค่าบริการท่ีสมเหตุสมผล อัตราค่าบริการไม่แพงเมื่อ

เทียบกับร้านค้าอื่นๆ ดังนั้น ทางร้านจึงควรปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการมีความยุติธรรม  

มีการแจ้งอัตราค่าบริการท่ีชัดเจนตามเมนู เพื่อความโปร่งใสและลดความกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้าน

การเงิน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถน าขอ้มูลไปพจิารณาประกอบการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้มีรายการให้บริการท่ีหลากหลาย และมี

ความปลอดภัย ดังนั้น ทางร้านจึงควรเพิ่มรายการให้บริการท่ีหลากหลายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีพนักงานคอย

แนะน าตลอดระยะเวลาให้บริการ นอกจากนั้นยังควรตอ้งรักษามาตรฐานของการบริการ มาตรฐานด้านความปลอดภัยอีก

ด้วย โดยพนักงานต้องมีทักษะและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นมืออาชีพ  

ไมม่บีริการอ่ืนแอบแฝง มกีารพัฒนาคุณภาพของการบริการและคุณภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับลูกค้าชาวไทย 

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าชาวไทยได้ให้ความสนใจกับการให้ส่วนลด มกีารจัดโปรโมช่ันพิเศษดังนั้น

ทางร้านควรมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษเสริมส าหรับลูกค้าชาวไทยเป็นระยะ ๆ เชน่ การให้ส่วนลดในชว่งเดือนเกิดของลูกค้า 

ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าชาวไทยเข้ามารับบริการ รวมถึงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอ้มูลของร้านผ่านช่องทางต่างๆ เชน่ 

เฟสบุ๊ค อนิสตาแกรม โดยการโฆษณานั้นตอ้งไม่เป็นการโฆษณาเกนิจริง 

ปัจจัยด้านบุคลากร ลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากโดยให้

ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ของพนักงาน สามารถให้ความไว้วางใจได้ซึ่งทางร้านจึงควรสรรหาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติ

เหล่านี้เข้ามาท างาน รวมถึงพนักงานท่ีให้บริการควรเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ผ่านการฝึกอบรม พูดจาไพเราะ แต่งกาย

สะอาด เพ่ือให้เกิดความประทับใจส าหรับลูกค้า 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้าชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับมีเสียงดนตรีเสริมสร้างบรรยากาศ ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรู้สกึผ่อนคลาย ดังนั้น

ทางร้านจึงควรเสริมสร้างบรรยากาศให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้ายิ่งขึ้นท้ังในด้านเสียงเพลง รวมถึงการจัดให้มีห้องนวดท่ี

กว้างขวาง สะอาด สะดวกสบาย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับลูกค้าชาวต่างประทศ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ชาวต่างประเทศมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดอยู่ในระดับมาก 

โดยให้ความสนใจกับมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนั้น ทางร้านจึงควรเพิ่มช่องทางการโฆษณาให้หลากหลายช่องทาง 

เชน่ เวปไซด์ เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 

ปัจจัยดา้นบุคลากรลูกค้า ชาวตา่งประเทศให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นบุคลากรอยูใ่นระดับมาก โดยพึงพอใจกับ

พนักงานมีความรู้และมีความช านาญในการให้บริการ ดังนั้นทางร้านจึงต้องพัฒนาทักษะการให้บริการของพนักงาน  

ทุกด้าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรเป็นพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดจากสถาบันท่ีมีมาตรฐาน 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้าชาวตา่งประเทศ มีระดับความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่

ในระดับมากที่สุด โดยให้ความส าคัญกับอุณหภูมิภายในรา้นท่ีท าให้รู้สกึผอ่นคลาย ดังนัน้ ทางร้านควรปรับอุณหภูมภิายใน

ร้านให้พอเหมาะหรือเหมาะสมกับบริบทของลูกค้าแต่ละคน โดยอาจสอบถามความต้องการและพยายามปรับอุณหภูมิให้

ลูกค้าพึงพอใจ เพราะลูกค้าอาจมาจากประเทศตา่ง ๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศไมเ่หมือนกัน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมาก

ยิ่งขึน้ 
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