ก
นัชชา ทิพเนตร (2556) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การที่ สปาศิราศรม อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา การค้นคว้าอิสระ รป.ม.บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์กรุ งเทพมหานคร.
อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.ธนบูรณ์กิตติ์ จิรพัฒนากร

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การที่ สปาศิราศรม อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การที่ สปาศิรา
ศรม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในด้านสถานที่ ด้านบริ การและผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นลูกค้าที่มาใช้บริ การที่สปาศิราศรม อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2556 จานวน 200 คน ใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และร
ายได้
ต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ87.50 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ12.50 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 65.50 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.00 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 53.00 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 45.00 ด้านระดับการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 78.50 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ส่ วนใหญ่เป็ น เจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 41.50
รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ในส่ วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มรายได้
ี
มากกว่า 45,000 บาท ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ95.00
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสถานที่ ด้านบริ การและผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่ ส ปาศิราศรม อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา อยูใ่ นระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การมากกว่าด้านอื่น ๆโดยเฉพาะเรื่ องการให้ส่วนลดพิเศษแบบต่าง ๆรองลงมาคือด้านราคา
โดยเฉพาะเรื่ องราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ส่ วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดคือด้านสถานที่โดยเฉพาะเรื่ องความปลอดภัยในทรัพย์สิน
สาหรับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศต่างกั นการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การที่ สปาศิรา
ศรม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านราคาและ

ข
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกันการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่ สปาศิราศรม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
ในทุก ๆ ด้าน คือด้านสถานที่ ด้านบริ การและผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านสถานที่ ปกติของธุ รกิจสปาต้องมีการจัดสถานที่ ดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่อยูเ่ สมอนอกจากนั้นผูใ้ ห้บริ การต้องสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากผูม้ าใช้บริ การต้องการ ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ทั้งการดูแล
รถยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

2) ด้านบริ การและผลิตภัณฑ์ สปาศิราศรม อาเภอเมือง จังหวัด

นครราชสี มา ต้องมีการกาหนดมาตรฐาน ความสะอาดและมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่ องใช้ ความ
สะอาดของผูใ้ ห้บริ การ ความรอบรู้และการให้คาแนะนาของผูใ้ ห้บริ การ 3) ด้านราคา เนื่องจากผูม้ า
ใช้บริ การให้ความสาคัญกับคุณภาพของสิ นค้าและ ประโยชน์ที่ได้รับ สปาศิราศรม อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา จึงต้องมีการจัดหาสิ นค้าที่มีคุณภาพม าตรฐาน มีประโ ยชน์มาบริ การลูกค้า
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด สปาศิ ราศรม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ต้องมี ส่วนลดพิเศษ
แบบต่าง ๆ การโฆษณาผ่านสื่ อ เช่น สิ่ งพิมพ์ วิทยุ แผ่นพับ โปสเตอร์

