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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัย ที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโ ภค ในเขตกะปิ
กรุ งเทพมหานครนี้ ผู้ วิจั ย มีวั ตถุป ระสงค์ เพื่อทราบถึงลั กษณะทั่ว ไปของผู้ ใช้บริการสปา และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผู้ใช้บริการจานวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเอง เก็บข้อมูลส่วนตัว
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเก็บข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อผู้ใช้บริการสปาในด้าน
ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจาหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, กระบวนการ การให้บริการ, และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ระยะเวลาเก็บข้อมูลในเดือน กันยายน 2561 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าความถี่ (Frequency), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าที (t-test), การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD (LeastSignificant Difference)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-59 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยเดือ นละ30,001-40,000 บาท
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา เรียงลาดับตามสาคัญได้ ผลิตภัณฑ์ , ราคา, ช่องทางการจัด
จาหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, กระบวนการ การให้บริการ, สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สาหรับปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา เรียงลาดับจากมากที่สุดคือกระบวนการ การ
ให้บริการ, สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ผลิตภัณฑ์, ราคา, พนักงานให้บริการ, การส่งเสริมการตลาด,
ช่องทางการจัดจาหน่าย และจากการเปรียบเทียบพบว่าส่วนใหญ่ลักษณะของผู้บริการที่ต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการแตกต่างกัน
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) To study the general characteristics of
Spa users and their decision to use the spas in Bangkapi, Bangkok. 2) To compare
between factors that affect the decision to use Spas in Bangkapi, Bangkok. The
sample used for this research wad 400 spa users. Data was collected using
questionnaires designed by the researcher. The types of data collected were Personal
Data (gender, age, education level, occupation, income) and data regarding the
Factors that affect the decision to use spas (product, price, place, promotion, process,
service, physical evidence). The timeframe for collecting data was within the month
of September 2018. Statistics used to analyze the data were Percentage, Frequency,
Average Mean, T-Test, Analysis of Variance (ANOVA), and the Paired Comparisons Test
using the Least Significant Difference (LSD).
The results showed that most of the spa users were females aged between
40-59 years who have Bachelor’s degree education, are private employees, and have
an average monthly salary of 30,001- 40,000 baht. Factors that affect the decision to
use spas can be ranked in descending order of significance as follows: product, price,
place, promotion, process, personnel, and physical evidence. Marketing factors that
affect the decision to use spas ranked from highest to lowest are Process, Service,
Physical Evidence, Produce, Price, Personnel, Promotion and Place. The comparison
revealed that for the most part, users with different personal characteristics did
display differences in their decision to use the spas.

ภูมิหลัง
ปัจจุบันเนื่องจากภาวะเศรฐษกิจและสังคมทาให้คนไทยเครียดมากขึ้น ประกอบกับองค์
ความรู้และมีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและความงาม ผู้คนจึงหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และความงามมาก
ขึ้น จึงกลายมาเป็นความต้องการของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น
วัยทางาน ผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างหน้าตา (เพื่อความสวยงามและรักษาโรค)ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพ
กลุ่มนี้มีความเต็มใจที่จะจ่ายสูงมากในการใช้บริการสปา อีกทั้งนโยบายของรัฐที่ส่งเสริม แนวโน้ม
ธุรกิจสปาปี 2561 มีโอกาสทาเงินที่สดใส จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ปี 2560 -2569
ที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เมืองไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ซึ่งส่งผลให้
แนวโน้มธุรกิจสปา ปี2561 ยังคงสดใส น่าลงทุนทั้งในและต่างประเทศนโยบาย Medical Hub เป็น
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การดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการ
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับสากล ซึ่งดาเนินการโดยกรมสบส. มีการจัดทาเป็นยุทธศาสตร์
แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน เอกชนและ
รัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แผนทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองรับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy) (พ.ศ. 2557 – 2561)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) จากการพัฒนาและส่งเสริมนโยบาย Medical Hub มาอย่าง
ต่อเนื่องแนวทางการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.1 เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย หรือ Academic Hub ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
2.2 เป็นศูนย์กลาวงการบริการสุขภาพ Medical Service Hub ที่ต่อยอดกับระบบสปา
ระบบการทางานเพื่อสร้างสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย
และเป็นจุดหนึ่งที่ผู้คนจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการในไทย
2.3 การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือ Wellness Hub ที่เป็นการ
บริการอย่างครบวงจร
2.4 ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ Product Hub
ที่มา : แนวโน้มธุรกิจสปา ปี2561 ของผู้ประกอบการสปาไทย
ประเทศไทยถื อ ว่ า เป็ น ประเทศแรกของโลก ที่ มี ก ารก าหนดมาตรฐานการบริ ก าร
ด้าน "สปา" เพื่อสุขภาพออกมาอย่างชัดเจน โดยได้มีการกาหนดคาจากัดความตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพและเสริมสวยในการประกอบธุรกิจ "สปา"
"สปา" ตามความหมายของกองการประกอบโรคศิ ล ป์ กรมสนั บ สนุ น บริ ก าร
สุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข "สปา" หมายถึ ง สถานบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ หรื อ สถานพยาบาลที่
ให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้า
เพื่อสุขภาพเป็นบริการหลัก เพื่อปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ โดยให้คาแนะนาด้านบริการที่
จัดไว้ตามหลักวิชาการ รวมถึงอาจจะมีการให้คาแนะนาการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย
โภชนาการ การปรับพฤติกรรมตามหลักการแพทย์สากล และสร้างหลักสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
ทางเลือก ทั้งนี้ให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
"สปา" คืออะไร? ในประเทศตะวันตก "สปา" มีประวัติศาสตร์การใช้เรียกมาอย่างช้านาน
และหลากหลายความหมาย แต่ก็พอจะสรุปความหมายหลักๆ ของ "สปา" ได้ดังนี้
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ความหมายที่ 1 "สปา" คือ."สปา" มาจากภาษาลาตินว่า "Sanus Per Aquam" หรือ
"Sanitas Per Qqusa" ซึ่งแปลได้ใจความว่า สุขภาพจากสายน้า การบาบัดด้วยน้า หรือการดูแล
สุขภาพโดยการใช้น้า
ความหมายที่ 2 "สปา" คือ. "สปา" หมายถึงชื่อเมืองเล็กๆ ใกล้กับเมืองลีห์ ทางตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศเบลเยี่ยม ติดกับชายแดนของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่เป็นแหล่งน้าพุที่มีแร่
เหล็กตามธรรมชาติ เชือกันว่าในปี คศ. 1326 ช่างเหล็กของเมือง Collin Le Loupe ได้ยินชื่อเสียง
ของน้าพุดังกล่าวเกี่ยวกับสรรพคุณในการรักษาโรค จึงดั้นด้นเสาะหาจนพบและน้าพุนั้นสามารถรักษา
อาการป่วยไข้ของเขาให้หายไปได้จริง ๆ ภายหลังสถานที่แห่งนั้นถูกยกย่องให้เป็น Health Resort ที่
โด่งดังและเป็นที่ยอมรับในเรื่องการรักษาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม
ของ Espa ซึ่งรากศัพท์ที่หมายถึง น้าพุ ในปัจจุบันคาดังกล่าวถูกใช้ในภาษาอังกฤษว่า "Spa" ซึ่งใช้กัน
อย่างแพร่หลายในความหมายของสถานที่ตากอากาศเพื่อสุขภาพ (Health Resort)
ความหมายที่ 3 "สปา" คื อ ."สปา" อี ก หนึ่ ง ความเชื่ อ ที่ มี แ นวคิ ด คล้ า ยคลึ ง กั น ก็
คือ "Spa" เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเบลเยี่ยม ที่ซึ่งมีแหล่งน้าแร่หรือน้าพุร้อนตาม
ธรรมชาติ ปรากฏอยู่และถูกค้นพบโดยชาวโรมันโบราณ ทหารโรมันนิยมใช้น้าพุแห่งนี้เป็นที่รักษา
อาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือบาดแผลที่ได้รับจากการสู้รบ
ความหมายที่ 4 "สปา" คือ."สปา" โดยทั่วไปหมายถึงการบาบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ด้วยวิธีตามธรรมชาติที่ใช้น้าเป็นองค์ประกอบในการบาบัด ควบคู่ไปกับการบาบัดด้วยวิธีทางการแพทย์
ทางเลือกอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส เป็นปัจจัยที่สร้างภาวะ
สมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ์
ความหมายที่ 5 "สปา" คือ ."สปา" เป็น การบาบัด แบบองค์รวมที่เ น้น การป้อ งกัน การ
เจ็บป่วยมากกว่าการรักษา Wildwood, Chrissie, 1997 กล่าวว่าการที่อารมณ์แปรปรวนมีโอกาสทา
ให้เกิดการเจ็บป่วย
ที่มา:เรียบเรียงบทความ "สปาคืออะไร"โดยกองบรรณาธิการwww.YesSpaThailand.com
สปา กองการประกอบโรคศิลป์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ได้ ให้
ความหมาย สปา ว่าเป็นสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วย การ
นวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้าเพื่อสุขภาพเป็นบริการหลัก เพื่อปรับ
ความสมดุล ของร่ างกายและจิ ตใจ และให้คาแนะนาด้านหลั กวิช าการเกี่ยวกับการนวด และเรื่ อง
สุขภาพ อย่างการออกกาลังกาย โภชนาการ การปรับพฤติกรรมตามหลักการแพทย์สากล ประเทศไทย
เป็นประเทศแรกของโลก ที่ได้มีการกาหนดมาตรฐานการบริการด้าน "สปา" เพื่อ สุขภาพออกมาอย่าง
ชัดเจน ได้มีการกาหนดคาจากัดความตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ใน การเรื่องกาหนดสถานที่
เพื่อสุขภาพและเสริมสวยในการประกอบธุรกิจ "สปา"
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ที่มา : แหล่งความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพและความงาม.
ข้อมูลเกี่ยวกับ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งหมด จานวน 147,392 คน ชาย 67,116 คน
หญิง 80,276 คน เขตบางกะปิ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การ
ปกครองต่างๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดพร้าวและเขตบึงกุ่ม มีถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองเกรียง
คลองอ้ายหลาว คลองลาเจียก และคลองตาหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
2. ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด ต่ อ กั บ เขตบึ ง กุ่ ม และเขตสะพานสู ง มี ค ลองตาหนั ง คลองล าพั ง
พวย ถนนนวมินทร์ ถนนศรีบูรพา คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า 2 คลองวังใหญ่บน คลองโคลัด และ
คลองบึงบ้านม้าเป็นเส้นแบ่งเขต
3. ทิศใต้ ติดต่อกับเขตสวนหลวง มีลารางแบ่งเขตสวนหลวงกับเขตบางกะปิ คลองหัวหมาก
และคลองกะจะเป็นเส้นแบ่งเขต
4. ทิ ศ ตะวั น ตก ติ ด ต่ อ กั บ เขตห้ ว ยขวางและเขตวั ง ทองหลาง มี ค ลองแสนแสบ คลอง
จั่น ถนนลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) คลองลาพังพวย คลองจั่น และคลอง
ทรงกระเทียมเป็นเส้นแบ่งเขตสถานที่สาคัญๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า , สถานีตารวจ, โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , มหาวิทยาลัยรามคาแหง, โรงเรียนเทพ
ลีลา, ราชมังคลากีฬาสถาน ,
สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย), วัดจันทวงศาราม (วัดกลาง), วัดเทพลีลา,
วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย), วัดบึงทองหลาง, วัดศรีบุญเรือง, ตลาดแฮปปี้แลนด์, สวนพฤษกชาติ การ
เคหะแห่งชาติ, โรงพยาบาลรามคาแหง, โรงเรียนบางกะปิ, เทคโนโลยีบางกะปิ, เทคโนโลยีช่า5ง
อุตสาหกรรมกรุงเทพ, โรงเรียนบ้านบางกะปิ, โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คาถามการวิจัย
คาถามของการวิจัยกาหนดขอบเขตในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสปาของผู้บริโภค ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเพื่อ ตอบ
คาถามในประเด็นดังนี้
1. ผู้ใช้บริการที่แตกต่างด้านข้อมูลส่วนตัว มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาที่แตกต่างกัน
อย่างไร
2. ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา มีผลมากน้อยเพีย งใด
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงลั กษณะทั่วไปของผู้ใช้บริการสปา และการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการสปา
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาเปรี ย บเทีย บปัจจัยที่ มีผ ลต่อ ผู้ ใช้บริก ารในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา

ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการสปาโดยมีขอบเขต คือ การศึกษาถึง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภค ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการสปา ทั้ง เพศชาย และ เพศหญิง ที่มี
อายุตั้งแต่ 20 ปี ขี้นไปมีรายได้
2. การสุ่มตัวอย่างทาการสุ่มเป็นรายบุคคล โดยใช้พื้นที่เป็ นเกณฑ์ คือ การสุ่มตัวอย่างจาก
บุคคลใช้บริการสปา ในบริเวณพื้นที่ เขตบางกะปิ กรุง เทพมหานคร โรงแรม, สถานประกอบการสปา
และสถานออกกาลังกายที่อยู่ใน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่
และสัญจรผ่านไปมาจานวนมาก

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยจาแนก เป็น 2 ส่วน ตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม
เกี่ย วกับ ด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน เป็น
ลักษณะคาถามเป็นแบบมีคาตอบให้เลือกตอบ (Multiple choices)
ส่ ว นที่ 2 สอบถามปั จ จั ยทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารสปา เช่ น
ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานที่ให้บริการ กระบวนการ การ
ให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสาคัญตามกาหนดไว้ 5
ระดับ คือ
ความสาคัญมากที่สุด 5
ความสาคัญมาก
4
ความสาคัญปานกลาง 3

7
ความสาคัญน้อย
ความสาคัญน้อยที่สุด

2
1

การทดสอบเครื่องมือ
ผู้ทาการศึกษาวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทาวิจัย ได้ทาการทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผู้ทาการวิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้ท่าน อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เนื้อหา และโครงสร้างของแบบสอบถาม รวมทั้งปรับปรุง สานวนภาษาที่
ใช้ให้มีความชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภค ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Source of data) การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณา
(Descriptive research) และการวิจัยเชิงสารวจ (Exploratory research) โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรม
และ การตัดสินใจของผู้ใช้บริการสปา โดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากข้อมูล ที่มีผู้รวบรวมไว้ ด้นคว้าศึกษาจาก ตารา เอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต ทฤษฎี
หลั กการ และงานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อง จากหนั งสื อ วิท ยานิพ นธ์ และรายงานที่เ กี่ย วข้ อง ข้ อมู ล จาก
อินเตอร์เน็ต
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน โดยดาเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้มาใช้บริก าร ของผู้มาใช้บริการ
สปา โดยใช้วิธีลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)

สรุปผล
จากกรณีศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภค ในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากการรวบรวมข้อมูลนาเสนอดังนี้
ผู้ทาการวิจัยได้แบ่งปัจจัยประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยด้านตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด จาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด กระบวนการ การให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามข้อมูลจากลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน และ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดย
ค้นคว้าศึกษาจาก ตารา เอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต ทฤษฎีหลักจาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก
หนังสือ วิทยานิพนธ์ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต กลุ่ม ตัวอย่างจะเป็นประชากรที่
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ใช้บริการสปาที่อาศัยอยู่ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ ค่าร้อยละ
, ค่าความถี่ (Frequency), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าที่ (t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of Varience) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.5, ทดสอบความ แตกต่างเป็นรายคู่ ใช้วิธีของ LSD
(Least-Significant Difference) และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Person correltion), ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใน
การวิเคราะห์ โ ดยใช้เครื่ องมือคานวณผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วยเพศหญิง และเพศชาย มีระดับที่แตกต่างกันคือ
- เพศหญิงจานวน 264 คิดเป็ นร้อยละ 66% พบว่ามีระดับสัดส่วนมากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศ
ชาย จะมีจานวน 136 คิดเป็นร้อยละ 34%
- ส่วนใหญ่ อายุ 40-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 35% รองลงมาอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ
33% และ อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 22% ต่าสุดอยู่ที่ระดับอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ
10%
- ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน256 คน คิดเป็นร้อยละ 64% รองลงมาคือปริญญาโท
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20% ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 8% และสูงกว่า
ปริญญาโท จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8%
- อาชีพส่วนใหญ่คือ พนักงานบริษัทเอกชนจานวน 236 คนคิดเป็นร้อยละ 59% รองลงมา
กิจการส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28% และน้อยที่สุดรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13%
- ระดับรายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 152 คนคิดเป็ นร้อยละ
38% รองลงมามากกว่า 40,001 บาท จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36% และน้อยที่สุด 25,001
– 30,000 บาท จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26%
จากการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ด้ า นการตลาด และการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสถาน
ประกอบการ สปา ของผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา
ที่แตกต่าง กัน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.113 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.619 ระดับสาคัญ
มาก ด้าน ราคา มีค่าเฉลี่ย 4.038 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.590 ระดับสาคัญมาก ช่องทางการจัด
จาหน่าย มี ค่าเฉลี่ย 3.988 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.671 ระดับสาคัญมาก การส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉลี่ย 4.021 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.578 ระดับสาคัญมาก พนักงานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
3.971 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.675 ระดับสาคัญมาก กระบวนการ การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.786
ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.750 ระดับสาคัญมาก สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.655 ส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.760 ระดับสาคัญมาก
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จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ทางสถิต ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ สปา พบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกันมากที่สุดคือ ปัจจัย
ทางด้า นกระบวนการ การให้ บ ริ การ มีสั ม ประสิ ทธิ์ส หสั มพัน ธ์เ ท่ากั บ 0.831 รองลงมา คื อ ด้า น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.778, ด้านราคา มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.750, ด้านผลิตภัณฑ์ มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.732, ด้านพนักงานที่ ให้บริการ มี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.709, ด้านการส่งเสริมการตลาด มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.631 และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การต่าที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.498

อภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลประเด็นต่างๆ ของข้อมูลผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานประกอบการสปา ในครั้งนี้ผู้ใช้บริการสปามี (1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลส่วน บุค คล
คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน ใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ระการศึกษาปริญญาตรี จะมีอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 40 - 59 ปี อาชีพ ส่วนใหญ่
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 - 40,000 บาท จากการเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ด้านปัจจั ยทางการตลาดและข้อมูล ส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่
แตกต่างกันมีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการ สปาโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541:117-119,อ้างถึงใน ธัญญา รัตน์ บุญต่อ, 2552). กล่าว
ว่า แต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์และการซื้อที่แตกต่างกัน พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2529:
312-316, อ้างถึงใน ธัญญารัตน์ บุญต่อ, 2552) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม ประชากรศาสตร์ เป็นสิ่งที่ทาให้
ความต้องการของผู้บ ริ โภคมีความ แตกต่างกัน สิ่ งแวดล้อม ประชากรศาสตร์โครงสร้าง คือ อายุ
การศึกษา รายได้ เป็นต้น สุปัญญา ไชยชาญ, 2534 อ้างถึงใน ปาณิศา ชุณห์ขจร, 2550) ได้กล่าวว่า
การศึกษาของผู้บริโภค ส่งผลต่อการซื้อสินค้า ผู้บริโภคที่มี การศึกษาแต่ละระดับมีความต้องการที่
แตกต่างกัน และอาชีพของแต่ละบุคคลนาไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน จากผล
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จึ ง ทราบว่ า ข้ อ มู ล ของ บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า น
การตลาดที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับในสมมติฐาน (2) ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ การสปา คื อ ด้านผลิ ตภั ณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ ม
การตลาด พนักงานที่ให้บริการ กระบวนการ การ ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จากการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะพบว่าปัจจัย ทางการตลาดที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน ราคา อยู่ในระดับ สาคัญมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านพนักงานที่ให้บริการ ด้าน กระบวนการ การให้บริการ และน้อยที่สุดคือด้าน
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สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และเมื่อเปรียบเทียบราย คู่พบความแตกต่างระดับความสัมพันธ์ทางสถิติ
พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการ การให้ บ ริ ก ารอยู่ ใ น ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ม ากที่ สุ ด และระดั บ
ความสัมพันธ์มากคือ ด้านพนักงานที่ให้บริการ ด้าน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนระดับปานกลางคือ
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน จากผล
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จึ ง ทราบว่ า ข้ อ มู ล ของ บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า น
การตลาดที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับในสมมติฐาน (2) ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ การสปา คือ ด้านผลิ ตภั ณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ ม
การตลาด พนักงานที่ให้บริการ กระบวนการ การให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จากการหา
75
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะพบว่าปัจจัย
ทางการตลาดที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน ราคา อยู่
ในระดับ สาคัญมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านพนักงานที่ให้บริการ
ด้าน กระบวนการ การให้บริการ และน้อยที่สุดคือด้าน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และเมื่อเปรียบเทียบ
ราย คู่พบความแตกต่างระดับความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการ การให้บริการอยู่
ใน ระดับความสัมพัน ธ์ที่มากที่สุ ด และระดับความสัมพั นธ์มากคือ ด้านพนักงานที่ให้บริการ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนระดับปานกลางคือ ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการระดับความสัมพันธ์ที่น้อยที่สุดคือ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
จากการศึกษาวิจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาจะเป็นด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานที่ให้บริการ กระบวนการ
การให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้สอดคล้องกับแนวทางทฤษฎีของ (สุดาพร กณฑลบุตร).
(2552: 132) อ้างถึงใน สิปปศิณี บาเรย์. (2555) กล่าวว่า การประกอบธุรกิจบริการเป็ นการยากที่จะ
คาดหวังในด้านผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว และทฤษฎีของ (ธนวรรณแสงสุวรรณและคณะ, 2547)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ
บุคลากรให้บริการ ลั กษณะทางกายภาพ มีความเกี่ยวพันกัน และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่เท่าเทียมกัน
ดังนั้ น นจากผลการวิเคราะห์ ค่าทางสถิติผู้ ใช้บริการสปา มีความสนใจในด้านปัจจัยทาง
การตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานที่ให้บริการ
กระบวนการ การให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในระดับความสาคัญมาก จากผลสรุปตาม ตาราง
สถิติ ผลคือยอมรับในสมมติฐาน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย และปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสปาใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นั้นทาให้ทราบถึงความแตกต่างในการตัดสินใจของ ผู้ใช้บริการสปาที่มี
ต่อปัจจัยทางด้านการตลาด ดังนั้นผู้ทาการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ประกอบการสปา ควรศึกษาด้านธุรกิจสปาที่หลากหลายรูป เพื่อนามาประยุกต์ใช้ และ
ตอบสนองตรงความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่นผู้คนที่ต่างเพศ ต่า76ง
วัย ต่างเชื้อชาติ และต่างวัฒนธรรม เป็นต้น
2. ผู้ประกอบการสปา ควรมีการฝึ กอบรม เช่นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความชานาญในวิชาชีพ
สปา ต่อพนักงานอยู่สม่าเสมอ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ และเพื่อความปลอดภัยต่ อร่างกายของ
ผู้มารับบริการสปา
3. ควรมีส ถาบั น การเงิน เข้ ามามีส่ ว นร่ ว มส่ งเสริมก็ จะทาให้ ธุร กิจสปามีช่อ งทางการจั ด
จาหน่ายที่หลากหลาย เช่น การชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต มีส่วนสะสมแต้มเมื่อชาระผ่านบัตร
และของสมนาคุ ณ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคสนุ ก กั บกิ จ กรรมที่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบั น การเงิ น กั บ
สถานสปา เกิดการชาระค่าบริการโดยไม่ต้องรู้สึกกังวลใจ
4. ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ สปา เช่ น ในเรื่ อ งลดหย่ อ นภาษี ใ ห้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการ สปา และสนับสนุนด้านเงินลงทุนในธุรกิจสปา เพื่อลดต้นทุน และเกิดความคล่องตัวใน
การ บริหารงานของธุรกิจสปา
5. ภาครัฐควรส่งเสริมวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับการนวดแผนไทย ให้แก่ประชาชนที่ว่างงาน เพื่อ
ลดอัตราการว่างงาน และการย้ายถิ่นฐาน และได้มีบุคคลากรที่มีคุณภาพในสถานประกอบการสปา
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสปา และ
ด้านความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ทาให้ผู้ทาวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ความแตกต่างด้านลักษณะของผู้ใช้บริการสปา เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บ ริการสปาที่แตกต่างกัน ดังนั้นงานวิจัยครั้ งต่อไป ควรศึกษาด้านพฤษติกรรมของ
ผู้ใช้บริการสปาด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ ในการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค และปรับปรุง พัฒนา
ด้านการตลาดของธุรกิจสปาต่อไป
2. การวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไป ควรมี ก ารวิ จั ย ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจ และความเชื่ อ ของ
ผู้ใช้บริการสปาด้วยเนื่องจาก เพศ อายุ รายได้ ที่แตกต่าง รวมถึงปัจจัยทางด้านการตลาดที่แตกต่าง
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ และความเชื่อ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา
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3. ควรศึก ษาวิ จั ย ด้ า นกลยุ ทธ์ ส่ ว นผสมทางการตลาด เพื่อ ผู้ ประกอบการสปาได้น าไป
เชื่อมโยงถึงผู้บริโภคโดยคานึงถึงความต้อ งการ ความคาดหวังที่ได้จากประสบการณ์ในการใช้ บริ การ
สปา รวมถึงความพอใจที่ได้มากกว่าความคาดหวัง ในด้านปัจจัยทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจั ดจ าหน่าย การส่ งเสริมการตลาด พนักงานที่ให้ บริการ กระบวนการ การให้บริการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งเหล่านี้เพิ่มศักยภาพในการทาธุรกิจบริการสปา

