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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มาใชบริการ
บานรักสุขภาพ (Nutrition club) ฝงธนบรุี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ปจจัยทางดานสวนประสมทาง

การตลาด ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพ ศึกษาปจจัยแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชบานรักสุขภาพ ศึกษาพฤติกรรมการเขาใชบริการที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการใช

บริการบานรักสุขภาพ ศึกษาพฤติกรรมการเขาใชบริการ และความพึงพอใจในการเขาใชบริการที่มีอิทธิพลตอ

แนวโนมการใชบริการ  พบวาลูกคาที่ใชบริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา การเปนสมาชิก ที่

แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพ ลูกคาที่ใชบริการมีทัศนคติตอสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ  ราคา สถานที่ ลักษณะการบริการของผูใหบริการ กระบวนการใหบริการ ภาพลักษณ

และสภาพแวดลอมของรานที่ใหบริการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพ  และ

การสงเสริมการขาย แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการบานรัก ลูกคาที่มาใชบริการมีแรงจูงใจ

ทางดานเหตุผลและอารมณ แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการบานรักสุขภาพ สวน

พฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการ ลูกคาที่ใชบริการบาน

รักสุขภาพมีพฤติกรรมการใชบริการแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการบอกตอ และการกลับมาใชอีก แตพฤติกรรม

การใชบริการบานรักสุขภาพ แตกตางกันมีอิทธิพลตอความสนใจทําธุรกิจเปนของตนเอง และสุดทายความพึง

พอใจในการใชบริการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการบอกตอ การกลับมาใชบริการอีก และสนใจทําธุรกิจเปนของ

ตนเอง  
 

ABSTRACT 

The objectives of this research for demographic factors study. Factor in the marketing mix. 

Influencing the behavior of customers to use nutrition club service. Motivating factors that influence 

satisfaction in the use nutrition club service. Study behavior to use nutrition club service to have 

relationship to the satisfaction to use service. Study of Services and satisfaction in the services that 
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influence the tendency to use service. Customers who use the services have sex, age, occupational 

status, education and membership of nutrition club differently influence the behavior of use nutrition 

club service. Customer to use service attitude to marketing mix of product, price, place and manner 

of service providers, service Image and environment of the service differently influence the behavior 

to use nutrition club .In part promotion differences do not influence the behavior to use nutrition club 

service. Customer who use of service have motivation is the reason and of different emotions 

influence to satisfaction in the service and behaviors to use nutrition club service .The behavior to use 

nutrition club service no relationship to the satisfaction to use service. Customers who use nutrition 

club service have a different behavior have no influence to tell and back to use again, but the 

behavior to use nutrition club service of  different have influences to interested in doing business .In 

part of satisfaction in the different use  have influence to tell and back to use again and interested in 

doing business. 

E-mail : chayaponn_sai@hotmail.com 
 

คํานํา 
 วิถีชีวิตของคนไทยเราโดยเฉพาะการกินอยูเปล่ียนแปลงไปอยางมาก  อุตสาหกรรมอาหารมีการแปรรูป

อยางมากมาย จากวิถีชีวิตที่เคยอยูอยางเรียบงายพอเพียงหาไดในทองถิ่น กลายเปนการบริโภคนิยม เนนความ

สะดวกสบาย สะดวกซื้อ จนลืมใหความสําคัญวาอาหารสรางชีวิตและสุขภาพ คนไทยจึงเริ่มมีปญหาสุขภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของประชากรในปจจุบัน เปนไปอยางรีบเรงและ

ผิดหลักโภชนาการเปนอยางมาก เชน บางทานมิไดรับประทานอาหารเชา บางมื้อรับประทานอาหารที่มีไขมัน

สะสมและสารเคมีเขาสูรางกายมากเกินจําเปน สวนมื้อเย็นบางทานที่ตองการลดน้ําหนักโดยใชวิธีการอดอาหาร

ลวนแลวแตเปนพฤติกรรมการบริโภคที่ผิด ทําใหเกิดปญหาสุขภาพตางๆตามมา คนยุคใหมจึงหันมารับประทาน

อาหารเสริม วิตามินมากขึ้น  เนื่องจากประชาชนไดใหความสนใจกระแสเกี่ยวกับสุขภาพ ความสําคัญของ

บุคลิกภาพและลักษณะรูปรางผิวพรรณหนาตามากขึ้น  จึงมีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญใน

สุขภาพของคนไทยและเปดเปนสถานที่ที่ใหบริการสารอาหารหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การเปดบริการบานรัก

สุขภาพ (Nutrition club) จะตองมีการเขารับฝกอบรมดานโภชนาการบําบัด ดานงานภายในราน และเรียนรูวิธี

ดูแลลูกคาแบบติดตามผลการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  ทําใหปจจุบันธุรกิจนี้ไดรับความสนใจจากกลุมลูกคา

เปนอยางมาก  เพราะธุรกิจมีบริการอาหารในตอนเชาที่เรงรีบและสามารถเขามาประเมินสุขภาพของตนเองไดอีก

ดวย  แตเนื่องจากการเปดบริการบานรักสุขภาพ (Nutrition club) ยังไมเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป อีกทั้ง

บางครั้งยังไมไดรับความไววางใจในการเขารับบริการ ดังนั้นจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ บานรักสุขภาพ (Nutrition club) และความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มาใช

บริการ ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอแนวทางในการวางแผน พัฒนาสงเสริมทางการตลาดของธุรกิจนี้ อีกทั้ง

ยังแกไขปญหาในเรื่องการเปดธุรกิจบานรักสุขภาพ (Nutrition club) นอกจากนี้ยังเปนการแกไขปญหาสุขภาพ

ของประชาชนและสรางรายไดใหกับประชาชนที่สนใจเปดบานรักสุขภาพ (Nutrition club)อีกดวย 
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กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ กรอบแนวความคิด 

 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยคนควาและดัดแปลงจาก

หนังสือและเอกสารตางๆ และบูรณาการจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยทําการเก็บตัวอยางจากลูกคาที่มาใช

บริการบานรักสุขภาพ (Nutrition club) ฝงธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
วิธีการสุมตัวอยาง 
 คลับสุขภาพมีอยูทั้งสิ้นโดยประมาณ 39 แหง (คุณพนอจิต  กันตเกรียงวงศ, 2554) ทําการเก็บทุกแหง 

โดยทําการสุมโดยใชสูตรของ Yamane ที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ไดจํานวนประชากรที่ใชสุม 384.16 

ตัวอยาง ไดมีการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม เนื่องจากไดรับแบบสอบถามที่ตอบไมครบถวน ในที่นี้จะสุม

ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- การเปนสมาชิกบานรัก
สุขภาพ 

- รายได 

- น้าํหนกั 

- สวนสูง 

ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด 

- Product 

- Price  

- Place 

- Promotion 

- People 

- Process 

- Physical evidence ปจจัยแรงจูงใจ 
- เหตุผล 

- อารมณ 
 

พฤติกรรมการใช

บริการบานรกั

สุขภาพ 

ความพึงพอใจ

ในการใชบรกิาร 

แนวโนมการใช

บริการ 

- การบอกตอ 

- การกลับมาใชบริการ

อีก 

- ความสนใจทาํธุรกิจ

เปนของตนเอง 
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จํานวน 468 ตัวอยาง โดยสุมเก็บสาขาละ 12 ชุด แบบสอบถามที่เก็บไดสมบูรณทั้งส้ิน 400 ชุด ดวยการสุม

ตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) และสัมภาษณลูกคาที่มาใชบริการจํานวน 20 คน  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลสถิติ ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) คาสถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหโดย t-test เปนการวิเคราะห

หาความแตกตางของขอมูล การวิเคราะหการถดถอยแทนการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA)  และการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตัวแปรเดียว โดยใช Regression 

 

 สรุปผลและเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 336 คน คิดเปนรอยละ 84 มี

อายุเฉล่ียประมาณ 38 ป อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญจะประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 31 สวน

ใหญมีสถานภาพสมรสคิดเปน รอยละ 55.6 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 37.7  ระดับการศึกษาสวน

ใหญจะศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ลูกคาสวนใหญเปนสมาชิกบานรักสุขภาพ คิดเปนรอยละ 92.0 

รายไดสวนใหญเฉล่ียอยูที่ 20,264 บาท น้ําหนักของผูมาใชบริการมีน้ําหนักโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 58 กิโลกรัม 

และมีสวนสูงเฉลี่ยประมาณ 156 เซนติเมตร  
ในสวนของทัศนคติตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบานรักสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ทัศนคติในระดับดีมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานลักษณะผูใหบริการ ดานกระบวนการ

ใหบริการ ดานภาพลักษณและลักษณะทางกายภาพของบานรักสุขภาพ สวนที่มีทัศนคติในระดับดีมากคือ ดาน

สงเสริมการตลาด  
เมื่อวิเคราะหระดับแรงจูงใจท่ีอยูในระดับมากที่สุดคือดาน อารมณ รองลงมามีแรงจูงใจท่ีอยูในระดับ

มากคือ เหตุผล ขอมูลดานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถามพบวา ลูกคาสวนใหญจะ

รับประทาน 30 เสิรฟ คิดเปนรอยละ 82.3 สวนใหญจะรับประทานรสชาติสตรอเบอรร่ี คิดเปนรอยละ 41.8 

ลักษณะการใชบริการคือทานที่รานและนํากลับบาน คิดเปนรอยละ 51.8 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการใช

บริการบานรักสุขภาพคือตัวเอง คิดเปนรอยละ67.3 ชวงเวลาใชบริการประมาณ 08.01 น. - 10.00 น. คิดเปนรอย

ละ40.8 ระยะเวลาที่ใชบริการมากที่สุด1 เดือน – 3 เดือน คิดเปนรอยละ 31.3 ส่ือในการทําความรูจักบานรัก

สุขภาพคือการเดินผานราน คิดเปนรอยละ 29.8 สวนใหญโดยเฉลี่ยจะเขาใชบริการบานรักสุขภาพ 102 ครั้งตอป 

ความพึงพอใจในการใชบริการบานรักสุขภาพมี่คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 4.329 ซึ่งหมายความวามี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แนวโนมการใชบริการบานรักสุขภาพมีคาเฉลี่ยแนวโนมอยูที่ 4.189 หมายความ
วามีแนวโนมการใชบริการในระดับดีมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา การเปนสมาชิก ที่แตกตางกันมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพ พฤติกรรมการใชบริการสวนใหญจะมีเหตุผลมาจาก

รับประทานผลิตภัณฑเพื่อบํารุงและดูแลสุขภาพ รับประทานผลิตภัณฑเพื่อบํารุงรักษาผิวพรรณใหดูดีขึ้นลูกคา

ที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัปษรศรี มวงคง (2552: 214)  พบวา
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กลุมเปาหมายของลูกคาที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง ดังนั้นเพศหญิงและชายมีพฤติกรรมการใชบริการ

บานรักสุขภาพแตกตางกัน ชวงอายุที่ใชบริการสวนมากจะเปนชวง 40 ปขึ้นไปเพราะอายุประมาณนี้จะใสใจใน

สุขภาพโรคประจําตัวที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอายุที่แตกตางกันมักมีการเขาใชบริการบานรักสุขภาพตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของอัปษรศรี มวงคง (2552:214)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช

บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มาใชบริการภัตตาคารลอยน้ําเรือริเวอรไซด พบวาลูกคาที่มาใช

บริการที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการในดานเกณฑที่ใชตัดสินใจเลือกใชบริการ คือเกณฑทองเที่ยว

เพื่อการผอนคลาย เพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทานอาหารแตกตางกัน สวนดานอาชีพและสถานภาพที่

แตกตางกันผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 31.0 การใชบริการคอนขางสูงเนื่องจากความคลองตัวในการ

เขาใชบริการ อีกทั้งสถานภาพสมรสมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจเขาใชบริการ  เห็นไดจากผูที่มีสถานภาพสมรส

มักจะมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบตางๆมากกวาผูที่มีสถานภาพโสด มีครอบครัวที่แนะนําใหใชบริการ

รวมถึงมีความหวงใยในสุขภาพของตนเองและครอบครัว จาการศึกษาผูที่มาใชบริการบานรักสุขภาพมากที่สุดจะ

เปนผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 36.3 อาจจะเปนเพราะเมื่อคนมีระดับการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปผูคนจะมีความคิดและการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสถานที่ตางๆมากขึ้น จาก

การศึกษามีลูกคาที่เปนสมาชิก คิดเปนรอยละ 92 หรือแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้นมีการสมัครสมาชิกเกือบ

ทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัปษรศรี มวงคง (2552: 214) ลูกคาที่มาใชบริการที่มีการเปนสมาชิกบัตร 

Riverside Exclusive Card แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานเกณฑที่ใชตัดสินใจเลือกใชบริการ คือ

เกณฑทองเที่ยวเพื่อการผอนคลาย เพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร ดานเกณฑดานราคา และ

ดานจํานวนครั้งใน 2 ปที่มาใชบริการแตกตางกัน  

 ในสวนของสมมติฐานทางดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ ลักษณะการบริการของผูใหบริการ กระบวนการ

ใหบริการ ภาพลักษณและสภาพแวดลอมของราน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการบานรัก

สุขภาพ การใชผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพมีความหลากหลายของรสชาติ ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ ทําให

ผูบริโภคเชื่อถือและตัดสินใจเขาใชบริการ ลูกคานั้นมีความไวตอราคาเมื่อลูกคาเกิดการพิจารณาและเปรียบเทียบ

ราคาอาจทําใหการตัดสินใจเลือกใชบริการนั้นเปลี่ยนแปลงไปได ซึ่งสอดคลองกับยืน ภูวรวรรณ (2546: 79-80) 

กลาววา ราคาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการทําธุรกิจที่มีการแขงขัน การแขงขันกันทางดานราคาเปน

เร่ืองที่ลูกคาไดประโยชนและจะเลือกในสิ่งที่ตนคิดวาดีที่สุด สถานที่ที่สะดวกรวดเร็วจากการไดรับบริการ เปน

ปจจัยใหลูกคาเลือกเขาใชบริการ ผูใหบริการมีสวนสําคัญตอธุรกิจบริการ สอดคลองกับบทความของ (ศูนย

พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: 2554) ที่กลาววาผูปฏิบัติงานบริการ จัดไดวาเปนกุญแจ

สําคัญของการดําเนินธุรกิจบริการ เพราะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอผลิตภัณฑบริการ ที่จะทําใหเกิด

ภาพพจนของการบริการของธุรกิจบริการนั้น กระบวนการใหบริการที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

บานรักสุขภาพ การจัดการใหบริการที่เหมาะสมตอลูกคาแตละคนก็มีผลใหลูกคากลับมาใชบริการเชนเดียวกัน 

สอดคลองกับแนวคิดของครอสบี้ (Crosby, 1988) กลาวไววา คุณภาพการใหบริการหรือ service quality นั้น 

เปนแนวคิดที่ถือหลักการการดําเนินงานบริการที่ปราศจากขอบกพรอง และตอบสนองตรงตามความตองการของ

ผูบริการ ภาพลักษณและสภาพแวดลอมของรานที่ใหบริการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ

บานรักสุขภาพ บานรักสุขภาพเปนรานแบบเปดหมายความวาเปนรานที่เปดใหเห็นขั้นตอนและวิธีการทํา
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เครื่องดื่มของทางราน ตองมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย ที่นั่งลูกคามีเพียงพอ และรูปแบบการจัดรานที่มีความ

นาเชื่อถือลูกคาจะสามารถพิจารณาความเหมาะสมไดวาจะเลือกใชบริการหรือไม  

 สวนทางดานการสงเสริมการขายที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพ 

อาจเปนเพราะการสงเสริมการตลาดของบานรักสุขภาพยังไมตรงกับความตองการของผูบริโภค การสงเสริมการ

ขายแบบเดิมๆซ้ําๆไมสงผลใหลูกคาเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ธุรกิจจะสําเร็จไดตองมีโปรแกรม

การสื่อสารการตลาดที่ดี ซึ่งมีบทบาทในการใหขอมูลที่จําเปนกับลูกคา ชักชวนใหเห็นประโยชนที่จะไดรับ 

ตลอดจนกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อบริการเร็วขึ้น การสงเสริมการตลาดที่ตรงความตองการของผูบริโภคจึง

สําคัญมาก  
  เมื่อทําการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใชบริการพบวา เหตุผลและอารมณที่แตกตางกันมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ อาจเปนเพราะบานรักสุขภาพนั้นเปนสถานที่ที่ใหบริการทางดาน

สุขภาพ และมีผลิตภัณฑที่ดูแลรางกายทั้งภายใน และผิวพรรณภายนอก เหตุผลในการมาใชบริการยอมแตกตาง

กัน ไมวาจะเปนในเรื่องการแกไขปญหาสุขภาพ การลดน้ําหนัก การเพิ่มน้ําหนัก การดูแลผิวพรรณ ผลลัพธที่ได

ขึ้นอยูกับรางกายของแตละคน วินัยในการรับประทาน รวมไปถึงความตั้งใจที่จะทําใหเหตุผลที่มาใชบริการนั้น

สําเร็จ เมื่อผูที่เขามาใชบริการนั้นมีความรูสึกหรืออารมณถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การที่มีความรูสึกหรือ

อารมณที่แตกตางกันในเรื่องของผลลัพธที่ได คนที่เขามารับบริการเพื่อสุขภาพ เมื่อใชบริการแลวมีสุขภาพดีขึ้น ก็

ยอมมีความพึงพอใจมาก สวนคนที่เขามารับบริการเพื่อลดน้ําหนักแตมีความรูสึกวาน้ําหนักเปล่ียนแปลงไปอยาง

ชาๆเกิดขึ้น ยอมทําใหความพึงพอใจมีไมมาก ดังนั้น เหตุผลและอารมณที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการ 

   สวนในเรื่องของพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพพบวาไมมีอิทธิพลตอการบอกตอ และการ

กลับมาใชบริการอีก อาจเปนเพราะพฤติกรรมการใชบริการของลูกคานั้นไมใชปจจัยในการบอกตอและทําให

กลับมาใชบริการอีกแตอาจเปนแนวความคิดของแตละบุคคล นิสัยสวนตัว หรือในเรื่องของความรูสึกที่ไดจากการ

ใชบริการที่แตกตางกันมากกวาดังนั้นพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพจึงไมมีอิทธิพลตอการบอกตอ และ

การกลับมาใชบริการอีก 

 เมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสนใจของลูกคาพบวาพฤติกรรมการใชบริการบานรักสุขภาพมีอิทธิพลตอความ

สนใจทําธุรกิจเปนของตนเอง อาจเปนเพราะการไดใชบริการและการไดสัมผัสกับธุรกิจ นอกจากนี้ทางรานยังมี

การสนับสนุนใหลูกคาในการหารายไดโดยการสมัครสมาชิกเพื่อรับสวนลด สามารถขายผลิตภัณฑนั้นใหผูอื่นได 

เปนแรงกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการที่จะทําธุรกิจเปนของตนเอง 

 ในสวนสุดทายของผลการทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจในการใชบริการมีอิทธิพลตอการบอก

ตอ การกลับมาใชบริการอีก และการทําธุรกิจเปนของตนเอง อาจเปนเพราะเมื่อลูกคาใชบริการแลวเห็นผลลัพธที่

ออกมาดี มีแรงกระตุนจากผูใหบริการใหมีการบอกตอแนะนําคนรูจัก หรือคนใกลชิดมาใชบริการดวย เปนกลยุทธ

หลักของธุรกิจบริการ สอดคลองกับบทความของ (บุริม โอทกานนท: 2550) กลาววาการบอกตอนั้นลดความรูสึก

ตอตานการขายสินคาไดมาก ทั้งยังสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจตอสินคาและบริการไดสูง นอกจากนี้หาก

ผูบอกตอมีความสนิทสนมกับผูที่ไดรับการบอกตอมากเทาใด น้ําหนักของความเชื่อถือในตัวสินคาและบริการนั้น

ยอมจะมีมากขึ้นเทานั้น เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑและบริการเปนแรงดึงดูดใหลูกคา
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กลับมาใชบริการนั้นๆอีก สอดคลองกับ ( Lori Vest:  2011) ที่ปรึกษาของบริษัท Troy ที่กลาววา การสราง

ความสัมพันธสวนตัวกับลูกคาถือเปนปจจัยสรางความเปนตอในการแขงขันที่ดีที่สุด ทุกคนมักชอบที่เมื่อพวกเขา

เดินเขาไปในรานกาแฟแลวพนักงานเสิรฟจําชื่อและเครื่องดื่มโปรดของพวกเขาไดทันที ความพึงพอใจในการใช

บริการ จนเกิดเปนความประทับใจและเชื่อถือในผลิตภัณฑนั้น มีผูใหบริการเปนที่ปรึกษาคอยกระตุนใหทําธุรกิจ

ควบคูไปกับการรับประทานเพื่อใหเปนตัวอยางที่นาเชื่อถือกับบุคคลอื่นรอบขางจึงทําใหเกิดความสนใจในการทํา

ธุรกิจเปนของตนเอง 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 1.จากการศึกษาพบวาเหตุผลและอารมณที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ 

เพราะฉะนั้นการตอบสนองตอเหตุผลในการเขาใชบริการของลูกคาใหตรงตอความตองการนั้นจะทําใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ เกิดความรู สึกประทับใจในบริการเหลานั้น การบริการตองอาศัยหลักการจิตวิทยาและ

ประสบการณในการมองลูกคาพอสมควร ควรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงในการใชบริการของลูกคาอยาง

เทาเทียมกันคือดูแลลูกคาทุกคนดวยวิธีการเดียวกันอีกทั้งเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึก

ประทับใจและมีแรงจูงใจในการใชบริการอยางตออีก 

 2.จากการศึกษา เพื่อเปนการรักษาทัศคติที่ดีของลูกคาที่มีตอบานรักสุขภาพดานสวนประสมการตลาด 

ควรมีเมนูรสชาติของผลิตภัณฑใหหลากหลายกวาเดิม เพิ่มการจัดโปรโมชั่นเมนูพิเศษใหมากขึ้นเพื่อดึงดูดให

ลูกคาเกิดความอยากใชบริการไมใหเกิดความจําเจในเมนูของทางราน เมื่อบริการนั้นมีราคาคอนขางสูงควรมีการ

สงเสริมคุณคาและความประทับใจ มีโปรแกรมสําหรับคนที่มีรายไดนอยใหคนที่มีรายไดนอยไดใชบริการเพื่อใหมี

สุขภาพที่ดี และบานรักสุขภาพควรมีการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมากกวานี้เพื่อความนาเชื่อถือและการ

เจริญเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน  

 3.ธุรกิจบานรักสุขภาพตองเขาใจในความตองการของลูกคา เหตุผลในการใชบริการ ตองรับฟงความ

ตองการของลูกคาอยางตั้งใจกอนจึงจะเกิดความเขาใจและตอบสนองไดอยางถูกตองเมื่อสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว จนมีความพึงพอใจที่ไดมาใชบริการ และมีแนวโนมจะกลับมาใช

บริการอีกในครั้งตอไป ลูกคาที่มีความเกิดความประทับใจสินคาและบริการ จะกลายเปนลูกคาชั้นดีที่มีความภักดี

ตอสินคาและบริการของบานรักสุขภาพ อาจมีแนวโนมในการบอกตอใหผูอื่นมาใชบริการตาม ซึ่งจะทําใหธุรกิจได

ลูกคารายใหม ๆ เพิ่มขึ้นอีกดวย เมื่อไดลูกคาประจํา ส่ิงที่ตองดําเนินตอคือรักษาลูกคาเหลานั้นไวใหได ดวยการ

ทําใหรับรูวาทางบานรักสุขภาพเห็นคุณคาของลูกคา รูสึกเปนคนพิเศษของบานรักสุขภาพที่จะไดรับการดูแล

อยางดีตลอดไป ผลที่ตามมาคือความสนใจในการทําธุรกิจ เมื่อลูกคาสนใจในการทําธุรกิจก็ชวยใหขอมูล

คําปรึกษาอยางใกลชิดและติดตามลูกคาอยางตอเนื่อง  
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