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บทคัดย่อ

	 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางสภาพสังคมท�าให้ผู้คนต้องหันเข้าหาสถานบ�าบัด

เพื่อการผ่อนคลายด้านร่างกายและจิตใจ	 สปาจึงมีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากสปาเป็นที่นิยมทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ	 การวิจัยครั้งจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการของธุรกิจสปาในเขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา	 จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 ที่มีผลต่อ

ความต้องการใช้บริการสปา	 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้	 คือ	 พนักงานในสถานประกอบ

การในเขตจตุจักรที่มีจ�านวนพนักงาน	 1,000	 คนขึ้นไป	 จ�านวน	 3	 บริษัท	 ได้แก่	 พนักงานบริษัท

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส�านักงานใหญ่	 พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	และพนักงานบริษัท	มติชน	จ�ากัด	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1.	ผู้ใช้บริการธุรกิจสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	31-40	ปี	มีการศึกษา

ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี	และมีประสบการณ์ในการใช้บริการของธุรกิจสปา	1-5	ครั้ง/ปี	2.	ปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการในเขตจตุจักร	 พบว่า	 โดยรวมและรายด้านมีค่า

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เรียงตามล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ย	 คือ	 ราคา	 ผลิตภัณฑ์	 ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	และการส่งเสริมการตลาด	ตามล�าดับ	

ค�าส�าคัญ:	การตัดสินใจ	ธุรกิจสปา	และผู้ใช้บริการ	
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Abstract

	 The	change	of	the	social	environment	makes	people	to	turn	to	rehab	to	relax	

the	body	and	mind	SPA	have	High	competition	due	to	the	spa	is	popular	both	Thais	

and	foreigners.	The	purpose	of	this	study	were	to	examine:	1.	To	study	the	factors	

affecting	the	users	of	spa	business	in	Chatuchak	area,	Bangkok.	2.	To	study	the	mar-

keting	mix	that	affects	the	choice	of	spa	services.	And	3)	To	know	the	nature	of	the	

demand	for	spa	services	of	users.	The	samples	used	in	this	study	were	employees	

who	are	working	in	companies	in	the	Chatuchak	area	with	companies	who	employ	

over	1,000	employees.	The	users	target	were	employees	of	the	Petroleum	Authority	

of	Thailand	Public	Company	Limited,	employees	in	head	office	of	the	Siam	Cement	

Public	Company	Limited,	and	employees	in	the	Head	Office	of	Matichon	Co.,	Ltd.

	 The	research	found	that;	1.	Most	spa	users	were	female,	aged	from	31-40	years	

old.	Experience	in	spa	services	1-5	times/	year.	2.	Factors	affecting	the	selection	of	spa	

services	of	users	in	Bangkok.	According	to	the	opinions	of	the	users,	it	was	found	that	

both	overall	scores	and	by	as	aspects	were	at	the	high	level.	The	sort	by	average	order	

was	the	lowest	price,	product,	distribution	channel,	and	marketing	promotion.	

Keywords:	Decision	making,	Spa	service,	and	Consumer

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 อุ ต ส าหกร รมกา รท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป ็ น

อุตสาหกรรมที่ท� ารายได ้ล� าดับต ้น	 ๆ	 แก ่

ประเทศไทยมาอย ่างยาวนาน	 และถือเป ็น

อุตสาหกรรมที่ช่วยค�้าจุนและพยุงเศรษฐกิจของ

ไทยมาโดยตลอดในขณะที่อุตสาหกรรมและ

การเกษตรประสบปัญหา	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ี

เกิดจากผลกระทบของราคาตกต�่าในตลาดโลก	

การกีดกันทางการค ้า	 และการแข ่งขันจาก

ประเทศคู ่แข่งแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ถือว ่าได ้รับผลกระทบน้อย	 ทั้งนี้ 	 เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวต่างชาติ	 โดยมีความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจ

และสร้างชื่อเสียงเป ็นที่ รู ้ จักไปทั่วโลก	 เช ่น	

ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยว

ที่มีชื่อเสียงด ้านประเพณี	 วัฒนธรรม	 และ

ภูมิปัญญา	 ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของคนไทย	

เหล ่ า น้ีท� า ให ้มีการส ่ ง เสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเด่นชัดจากภาค

รัฐ	 โดยได้พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาโดย

การน�ากลยุทธ์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวมาใช้ในการดึงเม็ดเงินจากภายในและ

ภายนอกประเทศ	 ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยว

เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประกอบการ

ธุรกิจหลายประเภท	 ท�าให้เกิดการลงทุนทาง
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ธุรกิจ	

	 การจ้างงานและการกระจายรายได้สู ่

ภูมิภาคต่าง	ๆ 	ด้วยการดึงบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจจาก

ทุกภูมิภาคในประเทศไทย	 รวมถึงการจ้างงานที่

เกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ธุรกิจบริการสุขภาพ	 นับเป็นหนึ่ง

ในหลายธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา

ภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพที่เป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู ่ประเทศ	

(product	 of	 excellence)	 ประกอบด้วย	 3	

ธุรกิจหลักคือ	 ธุรกิจบริการทางการแพทย์	 ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร	และธุรกิจบริการ

ส่งเสริมสุขภาพซึ่ง	 ได้แก่บริการนวดไทยสปา	 ที่

สามารถน�าทรัพยากรส่วนเกินของภาคเอกชนมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์	 ทั้งยังก่อให้เกิดรายได้อย่าง

ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	เช่น	อุตสาหกรรม

ท ่อง เที่ ยว 	 อุตสาหกรรมอาหาร	 เป ็นต ้น	

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศมีศักยภาพด้านธุรกิจ

บริการสปา	 ซึ่ ง เป ็นที่ รู ้ จักทั้ ง ในด ้านความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ

อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	โดยมีชาวต่างชาติเข้า

มารับบริการในประเทศอย่างต่อเนื่อง	 สามารถ

สร้างรายได้เข้าประเทศไทย	และในปี	พ.ศ.	2540	

รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางธุรกิจสปาแห่งเอเชีย	(capital	spa	

of	asia)	เพื่อสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ

สปาและเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้เงินตราจาก

ต่างประเทศ	(อุตสาหกรรมสาร,	2552)

	 ตลาดสปาท่ัวโลกมีรายได ้ประมาณ	

73,000	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	

ขยายตัวร้อยละ	 20	 จากปี	 พ.ศ.	 2550	 จ�านวน

สถานประกอบการ	87,000	แห่ง	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	

22	โดยตลาดสปาที่ขยายตัวสูงสุด	คือ	เอเชีย	ราย

ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	20	ต่อปี	คาดการณ์ว่าทั่วโลกมี

คนว่างงานประมาณ	 210	 ล้านคนช่วงภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยต�าแหน่งงานหายไปอีก	30	ล้าน

ต�าแหน่ง	 ทั่วโลกพยายามสร้างต�าแหน่งงานใหม	่

400	ต�าแหน่งในอีก	 10	ปีข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ	 อุปกรณ์เครื่องมือ	 High-Tech	 จะมี

บทบาทในงานต่าง	 ๆ	 มากขึ้น	 แต่ไม่สามารถ

ทดแทนงาน	High-Touch	 อย่างสปาและบริการ

สุขภาพได้แก่	1)	การนวด	ในกลุ่มนี้จะครอบคลุม

ถึงการนวดในแบบต่างๆ	ที่ใช้แรงงาน	และทักษะ

ของพนักงานนวดเป็นหลัก	ไม่ว่าจะเป็น	นวดเท้า	

นวดตัว	 มีทั้งการนวดแผนไทยและการนวดที่ใช้

ศาสตร์แบบตะวันตกมาเกี่ยวข้องด้วย	 เช่น	มีการ

จุดเทียนหอมเป็นต้น	2)	ท�า	Treatment	ส�าหรับ

การท�า	 Treatment	 จะหมายรวมถึง	 สปาประ

เภทที่มีการใช้ยา	 หรือสมุนไพร	 เพื่อท�าให้ลูกค้า

เกิดความผ่อนคลาย	หรือการบ�ารุงรักษาผิวทั้งผิว

กาย	 และผิวหน้า	 ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ต้องใช	้

ทักษะของพนักงานเหมือนการนวดท่ัวๆ	 ไป	 3)	

ขายอุปกรณ์เพ่ือการท�าสปาเองท่ีบ้าน	 ลูกค้าบาง

กลุ่ม	อาจจะไม่ชอบการไปร้านสปา	เพราะมองว่า

ค่าบริการมีราคาค่อนข้างสูง	 และไม่คุ้มกับเงินใน

กระเป๋าที่จ่ายไป	 คนเหล่านี้	 ก็จะเลือกการซื้อ

อุปกรณ์ประเภท	DIY	(Do	It	Yourself)	หรือท�าส

ปาด้วยตัวเองที่บ้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเทียน

หอม	 หรือน�้ามันหอมระเหยต่างๆ	 เพื่อการผ่อน

คลาย	 เป็นต้น	 4)	 ให้บริการผ่านเครื่องมืออื่น	

ธุรกิจสปาประเภทนี้	 เป็นการเครื่องมือต่าง	 ๆ	

แทนที่จะใช้พนักงานในการให้บริการ	 เหมือน

อย่างการนวด	หรือการท�า	Treatment	โดยสปา
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แบบนี้	 จะหมายรวมถึง	 Fish	 Spa	ซึ่งเป็นการใช้

ปลาในการผ่อนคลายหรือประเภท	อาบน�้าแร่	แช่

น�้านม	เป็นต้น	(สสว.	2556,	หน้า	4)

	 ธุ ร กิ จ ส ป า เ กิ ด ขึ้ น ค ร้ั ง แ ร ก ใ น

ประเทศไทยเมื่อปี	พ.ศ.	2536	โดยมีโรงแรมโอเรี

ยลเต็ลเป็นผู ้บุกเบิกรุ ่นแรกจัดท�าเป็นสปาใน

โรงแรม	 และระยะเวลาเพียง	 1	 ปีถัดมาก็เริ่มมีส

ปาในลักษณะรีสอร์ตสปาในจังหวัดชายทะเลที่

ส�าคัญ	 คือ	 บันยันทรีสปา	 ของโรงแรมบันยันทรี

ภูเก็ตและ	 ชีวาศรมเฮลท์รีสอร์ตแอนด์สปาที่หัว

หินซึ่งสปาทั้งสามแห่งมีช่ือเสียงเป็นยอมรับระดับ

โลก	 จากนั้นเป็นต้นมา	 ความนิยมในการท�ารี

สอร์ทสปาก็เริ่มขึ้น	 กระทั้งเมื่อ	 3-4	ปีที่ผ่านมาก	

เดย์สปาเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเมือง	 ภาพสถาน

บริการที่มีอยู่จ�านวนมากเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้ที่ไม่

เคยสนใจการให้บริการลักษณะนี้มาก่อนมีความ

อยากรู้และหันมาทดลองรับบริการมากขึ้น	 (วิน

ทร	หงสกุล,	2546,	หน้า	46)

	 การเพิ่มจ�านวนของผู้ประกอบการธุรกิจ

สปาจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ต้องการ

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ	10	ปี	(พ.ศ.	2559-2568)	และ

มุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	 (Medi-

cal	 &	Wellness)	 (โพสทูเดย์,	 2560,	 หน้า	 4)	

ท�าให้ผู ้ประกอบการด้านธุรกิจสปาจ�าเป็นต้อง

แข่งขันกัน	 มีการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

ท�าให้ธุรกิจของตนประสบความส�าเร็จ	 ในโลก

ของธุรกิจการแข่งขันเป็นปัจจัยส�าคัญต้องศึกษา

เรียนรู้พื้นฐานการตลาด	 เพราะหลักการตลาด

เป็นมากกว่าการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์	ปกติ

การวางแผนการตลาดโดยใช้	4P	กลยุทธ์ทางการ

ตลาดนั้นมีอยู่มากมาย	 แต่ที่เป็นที่รู้จัก	 และเป็น

พื้นฐานที่สุดก็คือการ	 ใช้	 4P	 (Product	 Price	

Place	 Promotion)	 ซึ่งหลักการใช้คือการ

วางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากัน	 และเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย	

เพ่ือให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ	 (Kotler,1996,	

p	 97)	 สถานการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสปาใน

เขตจตุจักรก็มีหลายร้านท�าธุรกิจ	 ท�าให้เกิดการ

แข่งขันกันสูง	 เนื่องจากในพื้นที่จตุจักรมีบริษัทที่

มีชื่อเสียงต้ังอยู่เป็นจ�านวนมาก	 อาทิเช่น	 บริษัท

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ส�านักงานใหญ่	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	และบริษัท	มติชน	จ�ากัด	

ฯลฯ

	 ส�านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	ได้รายงาน	ธุรกิจสปา	กิจการสปาเพื่อ

สุขภาพ	คือ	การประกอบกิจการให้การดูแลเสริม

สร้างสุขภาพ	 โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบ

ด้วย	 การนวดเพื่อสุขภาพ	 และการใช้น�้าเพื่อ

สุขภาพ	 และบริการเสริมประกอบ	 เช่น	 การอบ

เพื่อสุขภาพ	การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	โภชน

บ�าบัดและการควบคุมอาหาร	 โยคะและการท�า

สมาธิ	 การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ	

ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือไม่ก็ได	้

โดยกิจการสปาในกรุงเทพ	 จะมีบริการนวดเพ่ือ

สุขภาพ	 คือ	 การประกอบกิจการนวดโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	

ความเมื่อยล้า	 ความเครียด	 ด้วยวิธีการกด	 การ

คลึง	 การบีบการจับ	การดัด	การดึง	 การประคบ	

การอบ	 หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และ

ศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ	 ทั้งนี้	 ต้องไม่มี

สถานท่ีอาบน�้าให้บริการกิจการนวดเพ่ือเสริม
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สวย	 คือ	 การประกอบกิจการนวดในสถานที่

เฉพาะ	 เช่น	 ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสวยงามด้วยวิธีการกด	 การคลึง

การบีบ	การจับ	การประคบ	การอบ	หรือด้วยวิธี

การอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย	 ท้ังนี้	

ต้องไม่มีสถานที่อาบน�้าให้บริการ

	 จากการ เปลี่ ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมทางสภาพสังคม	 เช่น	 ปัญหาการจราจร

ท้ังทางบกและทางน�้า	 ปัญหาเศรษฐกิจผันผวน	

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	 และการแข่งขันใน

สังคมสูง	 การใช้ชีวิตท่ีต้องรีบเร่ง	 แล้วยังรวมท้ัง

ด้าน	 การถดถอยของร่ายกายมนุษย์เราท่ีทรุด

โทรมไปตามวัย	 ปัญหาต่างๆ	 เหล่าน้ีมีผลต่อ	

สุขภาพจิตใจ	 และสุขภาพกาย	 ของผู้คนท�าให้

ผู ้คนต้องหันเข้าหาสถานบ�าบัดเพื่อการผ่อน

คลายด้านร่างกายและจิตใจ	 อย่างการนวดเพื่อ

ผ ่อนคลาย	 ความเมื่อยล ้าของร ่างกายและ

นอกจากจะมีการนวดเพื่อผ่อนคลายแล้ว	 ยังมี

การนวดเพื่อดูแลผิวพรรณให้สวยงาม	 อีกด้วย	

ท�าให้ผู ้คนคลายเครียด	 หายจากการเมื่อยล้า	

ตอบสนองผู้คนได้อย่างตรงตามต้องการจนท�าให้

ผู้คนบางกลุ่มติดนวดก็มี	 สถานประกอบการสปา	

ยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆ	 เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า	 เช่น	 การนวดด้วย

น�้ามันชนิดต่าง	ๆ 	การนวด	สปาตรงจุดต่าง	ๆ 	เช่น	

หู	เส้นผมหนังศีรษะ	เท้า	เป็นต้น	และการท�าสปา

โดยน�าสัตว์มาผสมผสาน	นอกเหนือจากการนวด

ด้วยมนุษย์แล้ว	 เช่น	 สปาหน้าด้วยหอยทาก	 ส

ปาปลา	 โดยปลามากินผิวหนังที่ตายให้หลุดลอก

ออกไปหรือแม้การท�าสปาเพื่อขับสารพิษออก

จากร่างกายธุรกิจ	 สปามีการแข่งขันกันสูง	 เนื่อง

จากสปาเป็นที่นิยมท้ังชาวไทยและชาวต่างชาต	ิ

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท�าการวิจัย	 เร่ือง	 ปัจจัย

ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจสปา	 ของผู้ใช้

บริการโดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมุ ่งศึกษาใน

พื้นที่เขตจตุจักร	 เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของ

กรุงเทพมหานคร	 มีหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มี

ศักยภาพที่จะมาใช้บริการและนักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติที่มาเที่ยวสวนจตุจักรในวันหยุดสุด

สัปดาห์

	 ด้วยเหตุนี้ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษา	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจส

ปาของผู้ใช้บริการในเขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

เพ่ือสามารถน�าผลที่ได้ไปเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินใจเลือกใช้สปาของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการของธุรกิจสปาในเขต

จตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางการ

ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สปา	 จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 ที่มีผลต่อ

ความต้องการใช้บริการสปา

สมมติฐานของการวิจัย

 สมมติฐานที่	 1	 ผู้ใช้บริการธุรกิจสปาที่มี

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษาและประสบการณ์การ

ใช้บริการที่แตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเลือกใช้บริการธุรกิจสปา	 ในเขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร	แตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่	 2	 ปัจจัยทางการตลาด	

(4Ps)	 มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

ธุรกิจสปา



Journal of the Association of Researchers    Vol. 24 No. 3 September – December 2019 195

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

	 ความส�าคัญของการท่องเที่ยวดังนี้	 1.	

ความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ	 โดยจะก่อให้เกิด

รายได้เข้าประเทศมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาด

ดุลช�าระเงิน	 รายได้จากการท่องเที่ยวมีผลกระ

ทบทวีคูณในการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ	 ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกระ

จายรายได้ไปสู่ภูมิภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทใน

การน�าเอาทรัพยากรของประเทศหรือของท้อง

ถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปของการผลิตสินค้า

พื้นเมือง	ของที่ระลึก	ตลอดจนการบริการในท้อง

ถิ่นนั้น	 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สิ้น

เปลืองวัตถุดิบ	 ผลผลิต	 และรายได้ทุกเวลา	 และ

ช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตเป็นวงจรหมุนเวียน

ภายในประเทศ	 ท�าให้เกิดการสร้างงานและสร้าง

อาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อม	ทั้งนี้สอดคล้องกับ

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย,	2546,	หน้า	45)

	 การท่องเที่ยวมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ	

สังคม	 และวัฒนธรรมโดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมี

ทั้งในรูปของเงินตราต่างประเทศ	 ซึ่งช่วยแก้ไข

การขาดดุลช�าระเงินของประเทศ	 เกิดการสร้าง

งาน	การกระจายรายได้	และความเจริญมาสู่ท้อง

ถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่วยใน

การฟื้นฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ของท้องถิ่นด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับสปา

	 สปา	(Spa)	หมายถึง	กิจกรรมบริการส่ง

เสริมสุขภาพในสถานที่พักแรม	 ที่ มี ระดับ

มาตรฐานคุณภาพ	รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ	

และป้องกันโรคของสปา	 ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้

บริการท่ีช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของจิตใจ

และความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของร่างกาย	 โดย

ใช้น�้าแร่และน�้าอุ่นที่ผสมผสานไปพร้อม	 ๆ	 กับ

กิจกรรมการบ�ารุงรักษาสุขภาพอื่น	 ๆ	 เช่น	 การ

นวดน�้ามัน	 การให้บริการสุวคนธบ�าบัด	 (Aroma	

Therapy)	 อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร	 (การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	2546,	หน้า	5)

	 สปา	 เป็นสถานประกอบการที่กระทรวง

สาธารณสุข	 ให้ความส�าคัญและได้จัดให้มีระบบ

รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการสปาส่วน

ใหญ่จะจัดอยู่ในประเภทสปาในเมืองเน้นกลุ่ม

ลูกค้าผู้หญิงวัยท�างานขึ้นไปที่รักสวยรักงามและ

ดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย	 การจัดตกแต่ง	 การ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงเน้นไปในทางของเครื่อง

ส�าอางประทินผิวต่าง	ๆ 	การนวดกระชับ	การนวด

ลดสัดส่วน	การขัดผิว	นวดหน้า	ทรวงอก	ผม	เล็บ	

ก�าจัดขน	 และบ�ารุงรักษาความสวยงามของ

ร่างกาย

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

	 พฤติกรรมผู้บริโภค	หมายถึง	พฤติกรรม

ที่ผู้บริโภคแสดงออกมาในลักษณะของการค้นหา	

การซื้อ	การใช้	การประเมิน	และการทิ้งผลิตภัณฑ์

และบริการที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะสามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคได้	(Schiffman,	

Kanuk	และ	Lazar,	2007,	p.3)

	 พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยว

กับ	กระบวนการทางจิตวิทยาภายใต้การตัดสินใจ

ของผู้บริโภค	 โดยการพยายามอธิบายกฎในการ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง	ๆ	ของผู้บริโภค	และ

พยายามตีกรอบกระบวนการในการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค	 และสิ่งที่กระทบต่อการตัดสินใจนั้น	 ๆ	
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ซึ่งจะเป็นการสร้างผลก�าไรจากการศึกษาวิธีการ

ที่ผู้บริโภคคิด	(ฉัตยาพร	เสมอใจ,	2550,	หน้า	15-

17)

ขอบเขตการของวิจัย

 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 การวิจัยครั้งนี้จะ

ท�าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ธุ ร กิจสปา	 ของผู ้ ใช ้บริการในเขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร	เพื่อน�ามาวิเคราะห์ถึงการเลือก

ใช้บริการธุรกิจสปา

	 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาคร้ังน้ี	 ศึกษาเฉ

พาะธุรกิจสปาในเขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	

เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร	มี

หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่จะมาใช้

บริการ	ผู้วิจัยเลยสนใจที่จะศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการธุรกิจสปา	 ของผู้ใช้บริการในเขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร	 ในครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณ	 และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามที่สร้างจากแนวคิด	ทฤษฎี	เอกสาร	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีวิจัย	ดังนี้

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	

พนักงานในสถานประกอบการในเขตจตุจักรที่มี

จ�านวนพนักงาน	 1,000	 คน	 ขึ้นไป	 จ�านวน	 3	

บริษัท	 ได้แก่	 พนักงานบริษัทปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส�านักงานใหญ	่

จ�านวน	2,761	คน	พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส�านักงานใหญ่	 จ�านวน	 1,854	

คน	 และพนักงานบริษัท	 มติชน	 จ�ากัด	 จ�านวน	

1,200	 คน	 รวมประชากรทั้งหมดจ�านวน	 5,815	

คน	 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 ได้	 3	

บริษัทดังกล่าว	 ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้สูตรของยามาเน่	 Taro	 Yamane	 (1967)	 ที่

ระดับความคลาดเคล่ือน	 5%	 ได้กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด	จ�านวน	375	คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

	 หลังจากได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างจากวิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	ได้	3	บริษัทดังกล่าว

ภาพ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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ตาราง 1	จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

1.	 พนักงานจากบริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่

2,761 178

2.	 พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ส�านักงานใหญ่

1,854 120

3.	พนักงานบริษัท	มติชน	จ�ากัด 1,200 77

รวม 5,815 375

แล้วน�ามาหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยจ�าแนก

ตามจ�านวนพนักงานของจากบริษัทต่าง	 ๆ	 ดัง

ตาราง	1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	

ระดับ	ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 (IOC)	 มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.67-1	 การ

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมด้วย

ค่าอัลฟา	 ครอนบัคได้	 0.93	 สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	T-test	ค่า	F-test	และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามจาก

กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง	ได้รับแบบสอบถามฉบับ

ที่สมบูรณ์	จ�านวน	375	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	

ของแบบสอบถามทั้งหมด	 ผลการวิเคราะห์ใน

การวิจัย	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS

ผลการวิจัย

	 จากตาราง	 2	 ผู้บริโภคมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	(X=	4.30,	S.D.	=	0.61)	เมื่อ

พิจารณาพบว่ามีส่ิงบ�ารุงสุขภาพหลากหลายชนิด	

เช่นท�าให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์	 ผิวพรรณ	 ผุดผ่อง	

ฯลฯ	มีค่ามากที่สุด	(X=	4.35,	S.D.	=	0.73)

	 จากตาราง	 3	 ผู้บริโภคมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 (X=	 4.33,	 S.D.	 =	 0.50)	 เมื่อ

พิจารณาพบว่าราคาค่าบริการถูกลงมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการเพ่ิมข้ึน	 มีค่ามากท่ีสุด	 (X=	 4.50,	

S.D.	=	0.72)
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ตาราง 2	ระดับความส�าคัญของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

ด้านผลิตภัณฑ์ X  S.D.
ระดับ

ความส�าคัญ

1.	มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	เช่น	ห้องอบไอน�้า	สระว่าย

น�้า	ห้องออกก�าลังกาย	ห้องโยคะ

4.31 0.78 มาก

2.	ไม่มีบริการอื่นแอบแฝงเช่นขายบริการทางเพศ 4.31 0.77 มาก

3.	 มีการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิด	 ให้เลือกเพ่ือช่วย

ในการผ่อนคลายแล้วแต่ความต้องการ

4.32 0.79 มาก

4.	มีสิ่งบ�ารุงสุขภาพหลากหลายชนิด	เช่นท�าให้ใบหน้า

ดู5.	อ่อนเยาว์	ผิวพรรณ	ผุดผ่อง	ฯลฯ

4.35 0.73 มาก

6.	มีผลิตภัณฑ์บ�ารุงสุขภาพผิวกายให้กับผู้ที่สนใจ 4.23 0.79 มาก

รวม 4.30 0.61 มาก

ตาราง 3 ระดับความส�าคัญของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา

ด้านราคา X S.D.
ระดับ

ความส�าคัญ

1.	ราคาค่าบริการควรมีหลายระดับ 4.28 0.72 มาก

2.	ราคาค่าบริการถูกลงมีผลต่อการเลือกใช้บริการเพิ่ม

ขึ้น

4.50 0.72 มาก

3.	ราคาแล้วแต่สถานที่และการตกแต่งร้าน 4.39 0.76 มาก

4.	จะมีการจัดราคาพิเศษส�าหรับผู้ที่มาเป็นคณะ 4.08 0.78 มาก

5.	จะมีการลดราคาผลิตภัณฑ์ในร้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการ

ได้ซื้อไปใช้ที่บ้าน

4.40 0.69 มาก

รวม 4.33 0.50 มาก
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ตาราง 4	ระดับความส�าคัญของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่

ด้านสถานที่ X S.D.
ระดับ

ความส�าคัญ

1.	การตกแต่งสปาที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย 4.10 0.80 มาก

2.	ความสะอาดของห้อง 4.27 0.70 มาก

3.	ความเป็นส่วนตัวของห้องนวด 4.23 0.72 มาก

4.	แสงสว่างของห้องนวดที่สามารถปรับแสงได้ 4.33 0.70 มาก

5.	 มีการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามา	 เช่น	 facebook	 line	

เข้ามาส่งเสริมการจ�าหน่าย

4.23 0.74 มาก

6.	มีการส่งเสริมการขายผ่านบริษัททัวร์	หรือบริษัทน�า

เที่ยว

4.25 0.79 มาก

7.	มีการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารต่างๆ	 4.31 0.73 มาก

8.	มีการรับสมัครสมาชิกหลากหลายรูปแบบ 4.27 0.78 มาก

รวม 4.25 0.52 มาก

ตาราง 5	ระดับความส�าคัญของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านการส่งเสริมการตลาด X S.D.
ระดับ

ความส�าคัญ

1.	มีการลดราคาส�าหรับผู้แนะน�า 4.10 0.75 มาก

2.	มีการลดค่าบริการในช่วงโลว์ซีซั่น 4.25 0.78 มาก

3.	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านดารา	หรือบุคคลสาธารณะ 4.11 0.80 มาก

4.	มีการแถมทรีตเมนต์เมื่อซื้อแพคเก็จหรือเป็นกรุ๊ป 4.19 0.81 มาก

5.	มีการบอกต่อของผู้ที่มาใช้บริการ 4.42 0.72 มาก

รวม 4.21 0.52 มาก
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ตาราง 6	ระดับความส�าคัญของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวม

ด้านการส่งเสริมการตลาด X S.D. ระดับความส�าคัญ

1.	ด้านผลิตภัณฑ์ 4.30 0.61 มาก

2.	ด้านราคา 4.33 0.50 มาก

3.	ด้านสถานที่ 4.25 0.52 มาก

4.	ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.21 0.52 มาก

รวม 4.27 0.54 มาก

	 จากตาราง	 4	 ผู้บริโภคมีความคิดเห็น

เก่ียวกับส่วนประสมการตลาดด้านสถานท่ีโดย

รวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.25,	 S.D.	 =	 0.52)	

เมื่อพิจารณาพบว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสาร

ต่างๆ	มีค่ามากที่สุด	(X	=	4.31,	S.D.	=	0.73)

	 จากตาราง	 5	 ผู้บริโภคมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.21,	

S.D.	 =	 0.52)	 เมื่อพิจารณาพบว่ามีการบอกต่อ

ของผู้ที่มาใช้บริการ	 มีค่ามากท่ีสุด	 (X	 =	 4.42,	

S.D.	=	0.72)

สรุปผลการวิจัย

	 ผู้ใช้บริการธุรกิจสปาส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	 ร้อยละ	 72.00	 มีอายุ	 31-40	 ปี	 ร้อยละ	

33.87	 มีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี	 ร้อย

ละ	 58.67	 และมีประสบการณ์ในการใช้บริการ

ของธุรกิจสปา	1-5	ครั้ง/ปี	ร้อยละ	32.53

	 จ ากผลกา รศึ กษ าท� า ใ ห ้ ท ร าบ ถึ ง

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจสปา	 ความ

ต้องการตามส่วนประสมการการตลาดทั้ง	4	ด้าน	

ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้าน

สถานที่	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 ทั้งนี้

ระดับการตัดสินใจซื้อที่ผู ้บริโภคมีความคิดเห็น

ด้วยมากที่สุดที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ

สปา	 จากความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์	 ดังนั้น	

ธุรกิจสปาจ�าเป็นต้องมีสิ่งบ�ารุงสุขภาพหลาก

หลายชนิด	เช่นท�าให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์	ผิวพรรณ	

ผุดผ่อง	 ฯลฯ	 ทั้งนี้แนวทางการเลือกใช้บริการ

ธุรกิจสปาจะต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบ

ครัน	 และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อสร้าง

ความหลากหลายให้กับผู้สนใจ	

	 ด้านผลิตภัณฑ	์ พบว่า	 มีผลต่อการเลือก

ใช ้บริการธุรกิจสปาของผู ้ ใช ้บ ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร	โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยอยู ่ในระดับมากทุกข้อ	 เรียงตาม

ล�าดับค่าคะแนนเฉล่ีย	 คือ	 มีส่ิงบ�ารุงสุขภาพ

หลากหลายชนิด	เช่นท�าให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์	ผิว

พรรณผุดผ่อง	 ฯลฯ	 รองลงมามีการใช้สมุนไพร

หลากหลายชนิดให้เลือกเพื่อช่วยในการผ่อน

คลายแล้วแต่ความต้องการ	 ส ่วนของการมี

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงสุขภาพผิวขายให้กับผู้ที่สนใจ	 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด

	 ด้านราคา	 พบว่า	 มีผลต่อการเลือกใช้

บ ริ ก า รธุ ร กิ จสปาของผู ้ ใช ้ บ ริ ก า ร ใน เขต
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กรุงเทพมหานคร	โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยอยู ่ในระดับมากทุกข้อ	 เรียงตาม

ล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ย	คือ	ราคาค่าบริการถูกลงมี

ผลต่อการเลือกใช้บริการเพิ่มขึ้น	 รองลงมา	 จะมี

การลดราคาผลิตภัณฑ์ในร้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการ

ได้ซื้อไปใช้ที่บ้าน	 ส่วนจะมีการจัดราคาพิเศษ

ส�าหรับผู้ที่มาเป็นคณะ	มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด

	 ด้านสถานท่ี	 พบว่า	 มีผลต่อการเลือกใช้

บ ริ ก ารธุ ร กิ จสปาของผู ้ ใช ้ บ ริ ก า ร ใน เขต

กรุงเทพมหานคร	โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยอยู ่ในระดับมากทุกข้อ	 เรียงตาม

ล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ย	คือ	แสงสว่างของห้องนวด

ที่สามารถปรับแสงได้	 รองลงมา	 มีการโฆษณา

ผ่านสื่อนิตยสารต่างๆ	ส่วนการตกแต่งสปาที่มีอัต

ลักษณ์ความเป็นไทย	มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด

	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 พบว่า	 มีผล

ต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยรวมมีค่าคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น	 รายข้อ	

พบว่า	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

เรียงตามล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ย	คือ	มีการบอกต่อ

ของผู้ที่มาใช้บริการ	รองลงมา	มีการลดค่าบริการ

ในช่วงโลว์ซีซั่น	 ส่วนมีการลดราคาส�าหรับผู ้

แนะน�า	มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด

	 ปัจจัยทางการตลาดท้ัง	 4	 ด้าน	 มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสปา	 โดยปัจจัย

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการธุรกิจสปามากที่สุด	 คือ	 ด้านผลิตภัณฑ์	

รองลงมา	 คือ	 ด้านราคา	 ด้านสถานที่	 และด้าน

การส่งเสริมการตลาด	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจัยที่ต้ังไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า	 ส่วนประสม

ทางการตลาดเป็นส่วนส�าคัญในการตลาดมาก	

เพราะการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดได้ตรงกับ

ตลาดเป้าหมายและมีความเหมาะสม	จะสามารถ

สนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง

พอใจได้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุพรรณี	

ผุดผ่องอนันต์	 (2556)	 ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาในต�าบลราชา

เทวะ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเลือกใช้บริการสปา	 เรียงล�าดับตามส�าคัญ

ได้	 ผลิตภัณฑ์,	 ราคา,	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย,	

การส่งเสริมการตลาด,	 กระบวนการ	 การให้

บริการ,	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ส�าหรับปัจจัย

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริการสปา	 เรียงล�า ดับจากมากที่ สุด	 คือ	

กระบวนการการให้บริการ,	 สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ,	ผลิตภัณฑ์,	 ราคา,	พนักงานให้บริการ,	

การส่งเสริมการตลาด,	 และช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิมพา	

หิรัญกิตติ,	 ปณิศา	 มีจินดา	 และสุวิมล	 แม้นจริง	

(2550)	 ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบ

การ	ปัจจัยในการเลือกใช้สปา	และพฤติกรรมการ

ใช้บริการสปา	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยในการ

เลือกใช้บริการสปาในด้านผลิตภัณฑ์	 ลักษณะ

ทางกายภาพ	บริการ	ด้าน	Spa	therapist	ด้าน	

Receptionist	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 และ

ด้านราคา	 มีความสัมพันธ์กับมีความรู้สึกโดยรวม

ต ่อการใช ้บริการสปา	 นอกจากงานวิ จัยที่

เกี่ยวข้องแล้ว	 แนวคิดการบริการและคุณภาพ

การบริการก็สนับสนุนงานวิจัย	โดยวิชัย	ปีติเจริญ

ธรรม	 (2548	 หน้า	 19)	 กล่าวว่าหัวใจของการ

บริการที่เป็นเลิศ	มิใช่สักแต่เพียงบริการให้เสร็จๆ	

ทันเวลาเท่าน้ัน	 แต่หัวใจของการบริการอยู่คง	

คุณค่า	ที่คุณส่งมอบต่อผู้อื่นผู้รับบริการจะรู้สึกว่า
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คุณมีหัวใจของการบริการก็ต่อเมื่อ	เขารู้สึกว่าคุณ

ตอบสนองเขาอย่างถูกต้องเข้าใจในมุมมองของ

เขา	ปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นคนพิเศษ	ซึ่งการบริกา

รสปา	 จะเน้นการบริการที่ท�าให้ผู้บริโภคมีคามรู้

ว่าเป็นบุคคลส�าคัญ	 และเกิดความประทับใจใน

การรับบริการด้วยคุณภาพและบริการที่เหนือ

กว่า

ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการให้

ความส�าคัญกับด้านราคาถูกมากที่สุด	 รวมถึง

ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ที่บ้าน	 โดยผู้ใช้บริการให้

ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์บ�ารุงสุขภาพและ

สมุนไพรเพื่อผ่อนคลาย	 การให้แสงสว่างท่ีเหมาะ

สมกับการท�าหัตถการ	เช่น	ห้องนวดต้องปรับแสง

ได้	 และผลวิจัยพบว่า	 ผู้ใช้บริการไม่นิยมการแต่ง

สถานที่แบบไทยๆ	 อาจเนื่องจากเป ็นการ

สอบถามจากคนไทยซึ่งคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทย	

และในการมาใช้บริการ	 ผู ้ใช้บริการนิยมไปใช้

บริการ	 สถานบริการสปาที่คนบอกต่อ	 จากผล

การวิจัยดังกล่าว	 ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาธุรกิจส

ปาผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ด้านราคา	 โดย

เฉพาะลูกค้าท่ีกลับมาซ้ือซ�้าให้ราคาค่าบริการท่ี

ต�่ากว่าราคาปกติ	 เพื่อจูงใจให้มาใช้บริการต่อ

เน่ืองและควรสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้

บริการแบบเกินความคาดหมายอันมีผลให้ผู้รับ

บริการบอกต่อ	 เช่น	 มีของขวัญพิเศษส�าหรับ

ลูกค้าประจ�า	 ของขวัญพิเศษส�าหรับลูกค้าท่ีมาใช้

บริการในวันเกิด
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