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ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร
Demand for Spa Services in Bangkok Metropolis
วสมน บุญรุ่ง1

บทคัดย่อ
จากกระแสความนิ ยมการดู แลรักษาสุ ขภาพในปั จจุ บั น ด้ วยการใช้ ธรรมชาติ บ าบั ดเพื่ อปรั บ สมดุ ล ในร่ างกาย
และผ่ อนคลายความตึ งเครี ยด ท าให้ เกิ ด ธุร กิจสปา ซึ่ง ได้ รับ ความนิ ย มเป็ นอย่างมากทั้ งจากผู้ใ ช้บ ริ การชาวไทย
และชาวต่างชาติ ทาให้ผู้วิจัยทาการศึกษาความต้องการใช้บริการสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสปา โดยศึกษาข้อมูล จากผู้ใช้บริการสปา จานวน 400 ตั วอย่าง ผลการศึกษาสรุป ว่า ลักษณะทั ่วไปของ
ผู ้ใ ช้บ ริก ารสปาส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง ที่ อ ยู่ ใ นวั ย ท างานมี อ ายุ ร ะหว่ าง 31-40 ปี ประกอบอาชี พ พนั กงาน
บริ ษั ท เอกชน ที่ มี ร ายได้ ป านกลาง ซึ่ ง จะใช้ บ ริ การในช่ วงวั นหยุ ด เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ ช่ วงเวลา 13.00-18.00 น.
และมีการใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งจะใช้บริการนวดแบบไทยเป็นส่วนใหญ่ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
และผลการทดสอบความสั มพั นธ์ข องปั จจั ย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อความต้ องการเลื อกใช้ บ ริการสปาของผู้ ใช้บ ริ การสปา
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อเวลาและความถี่ในการใช้บริการ อายุมีความสัมพันธ์ต่อประเภทของบริการ และบริการ
เสริมในการให้บริการสปา ส่วนการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อส่วนประสมการตลาด ทั้งพนักงานผู้ให้บริการ บรรยากาศ
ของสถานที่ การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการรับ ข่ าวสาร สาหรั บอาชี พมี ความสัมพั นธ์ ต่ อผู้ มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการและวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ ส่วนรายได้ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อบริการเสริม
ในการให้บริการสปา สาหรับราคาค่าบริการหลากหลายมีความสั มพั นธ์ต่อความถี่ในการใช้บริการ ราคาค่าบริการที่ ลดลง
มีความสัมพันธ์ต่อประเภทของบริการสปา และรสนิยมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อบริการเสริมที่ใช้ควบคู่ในสถาน
บริการสปา
คาสาคัญ: ธุรกิจสปา, ความต้องการใช้บริการ, ส่วนประสมการตลาด

Abstract
The current trend of health care stresses the application of natural therapeutic practices to
the ends of obtaining bodily balance and dissipating stress. This trend has led to the huge
popularity of spas catering to both native and foreign customers. In this light, then, the researcher
engaged in an investigation of the demand for spa services in Bangkok Metropolis. Investigated are
demographic data insofar as they reflect changes in behavior vis-à-vis spa services in addition to
actual changes in demand for such services. In this connection, a sample population of 400 was
collected for purposes of investigation. It was determined that the majority of spa users are females
between the ages of thirty-one and forty employed by private companies and who have a
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moderate income. They use spa services on weekends between 13.00 and 18.00 hours. The
expense was no more than 1,000 baht per session. Most would use traditional Thai massage for
relaxation. The test of the relationship of factors influencing the demand for spa services
indicates that gender is correlated with the time and frequency of using spa services. Age is
correlated with types of spa services, as well as with opting for supplementary services.
Educational level is correlated with the marketing mix, namely, employees providing the services,
atmosphere, marketing promotions, and channels of receiving information. Occupation is
correlated with client decisions to use spa services and objectives in using them. Level of client
income is correlated with the use of supplementary spa services. Variations in service fees are
correlated with the frequency with which spa services are used. Reductions in service fees are
correlated with the types of services provided in spas. Client tastes are correlated with the
supplementary services offered in spas.
Keywords: Spa business, Service requirements, Marketing mix

บทนา

หรือแฝงตัวกับธุรกิจอื่นอีกต่อไป โดยเฉพาะธรรมชาติ
บาบัดมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามแต่ผู้ดาเนินกิจการ
จะตี ความตามแต่ วั ตถุ ประสงค์ ธุ รกิ จความงาม
และธรรมชาติบาบัด
“สปา” ธุรกิจบริการด้านสุขภาพซึ่งมีแนวโน้ม
ของการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะย่านธุรกิจ
ในกรุงเทพฯ ด้วยการพัฒนาธุรกิจสปาเพื่อดึงดูด
ลูกค้าทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้ บริการ
(ธนภัทร ทรงศักดิ์, 2546)
พรประไพ เสือเขียว (2545) กล่าวถึงความ
เป็ นมาของธุ รกิ จนี้ ไว้ ว่ า “สปา” เป็ นเมื องเล็ ก ๆ
ในประเทศเบลเยี่ยม มีบ่อน้าพุร้อนที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยแร่ธาตุ ผู้ป่วยจึงนิยมมาแช่ตัวเพื่อรักษาโรค
การบ าบั ดรักษาด้วยน้าไม่ ใช่เพี ยงแต่ แช่ตัวเท่ านั้ น
หากยังหมายรวมถึงการใช้น้าร้อน น้าเย็น ไอน้า
การนวดประคบ วิธีการต่าง ๆ จะช่วยให้สุขภาพ
ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนคลายเครียด เพื่ อพร้อม
กลับมาดาเนินชีวิต

ภ าวะเศรษ ฐกิ จแ ล ะ ปั ญ ห าต่ าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน ทาให้คนส่วนใหญ่เกิดความเครียด
จึงหันมาเอาใจใส่และให้ความสาคัญกับการดูแล
รักษาสุขภาพกั นมากขึ้น การใช้ธรรมชาติบ าบั ดเพื่ อ
ปรับสมดุลในร่างกาย และผ่อนคลายความตึงเครียด
เป็นวิธีหนึ่งที่ห ลายคนเลือ กใช้แ ทนการบาบัด
ด้วยยารัก ษาโรค ธุร กิจ และบริก ารที่เ กี ่ยวกับ
สุขภาพจึงได้รับความสนใจตามไปด้วย
ย้อนกลับ ไปช่วงทศวรรษที่ ผ่านมาธุร กิ จ
ด้ านความงามและธรรมชาติ บ าบั ดในประเทศไทย
จะมีเพียงอยู่ในโรงแรมชั้นนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเท่านั้น โดยเป็นเพี ยงธุรกิ จเล็ก ๆ แฝงตัวอยู่
ในธุรกิจอื่น ต่อมากระแสตื่นตัวต่อการดูแลรักษา
สุขภาพมีมากขึ้น คนไทยได้ให้ความใส่ใจต่อการ
ดูแลรัก ษาสุขภาพมากขึ้น ในช่วงระยะ 4-5 ปี
ที่ผ่านมา ธุรกิจเพื่อความสวยงามและธรรมชาติบาบั ด
จึ ง เริ่ ม แยกตั ว ออกมาเป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ไม่ อิ ง
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ปัจจุบันสปาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศาสตร์แห่งการ
ฟื้ นฟู สุ ขภาพด้ วยน้ าเพี ยงอย่ างเดี ยว ยั งได้ น าเอา
หลักการหรือศาสตร์บาบัดด้านอื่นเข้ามาผสมด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยมี ภูมิ ปัญญาพื้ นบ้าน
ที่สั่งสมมานานในเรื่องของสมุนไพรที่เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งซึ่งช่วยให้สปามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะ “เดย์ ส ปา” (Day spa หรื อ
City spa) ซึ่ งเป็ นสปาประเภทที่ ใช้ เวลาไม่ เกิ น
2 ชั่ วโมงต่ อครั้ งในการให้ บริ การ จึ งสะดวกต่ อการ
เดินทางและใช้บริการ และเป็นธุรกิจสปาประเภทหนึ่ง
ที่มีการขยายตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากเงินลงทุ นไม่สูง
เหมื อนธุ ร กิ จ สปาประเภทอื่ น เช่ น hotel and
resort spa หรือ mineral spring spa การให้บริการ
ของเดย์ส ปา ใช้ เวลาต่ อ คนประมาณ 30 นาที
ถึง 2 ชั่ ว โมง แล้ วแต่ โ ปรแกรมการให้ บ ริ ก าร
ซึ่งอาจมีเฉพาะการบาบัดคลายเครียด หรือร่วมบริการ
ด้านความงามเข้าไปด้วยก็ได้ แล้วแต่บริการที่ มี
เพิ่มหรือเสริมเข้าไปในบริการหลักของสปา
ธุร กิ จ เดย์ส ปา (day spa) มั ก กระจุ ก ตั ว
อยู่ในย่านธุรกิจ ตัวเมือง ให้ความสะดวกต่อผูใ้ ช้บริการ
ไม่ ต้ องวางแผนการเดิ นทาง หรื อระยะเวลาที่ จะมา
ใช้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ มาใช้ บริ การได้ ขณะเดี ยวกั นทางภาครั ฐเองก็ ใ ห้
การสนับสนุนทั้งด้านการส่งเสริมและประชาสัมพั นธ์
ตลอดจนอานวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารที่
จะขอเปิดดาเนินการ เพื่ อ ท าให้ธุรกิ จ สปาของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ และ
การให้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ
นอกจากนี้แล้ว ส าหรับตัวผู้ประกอบการสปา
ก็ต้องพยายามแข่งขันให้เป็นที่ รู้จักและยอมรับ
ของลู กค้ าในหลาย ๆ ด้ าน อาทิ เช่น การให้ บ ริก าร
บรรยากาศภายในร้าน การตกแต่ง ตลอดจนการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ประทับใจและกลับมา
ใช้บริการ จนนาไปสู่การชักชวนให้คนรู้จักเข้ามา
ใช้บริการด้วย เป็นสาเหตุให้มีการแข่งขัน
แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
อย่ างต่ อเนื่ อง มี ข้ อสั งเกตส าคั ญว่ ายั งไม่ เห็ นความ
แตกต่างของสปาแต่ ละแห่ง ที่ จะสามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการได้อย่างระยะยาว
ด้วยจุดครองใจที่ ให้ มู ล ค่าเพิ่ มอะไรมากไปกว่ า
ที่กล่าวข้างต้ นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ของการท า
วิ จั ยเกี่ ยวกั บธุ รกิ จสปา เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรม
ของผู้ ใช้ บริ การ และปั จจั ยที่ ผู้ ใช้ บริ การใช้ ในการ
ตัดสินใจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาปัจ จัยส่วนบุคคลที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มีผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสปาของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีอุปสงค์ต่อสินค้า (demand)
ประพันธ์ เศวตนันทน์ และไพศาล เล็กอุทัย
(2540: 19) กล่ าวว่า อุ ป สงค์ (demand) ไม่ ได้
หมายความถึ ง ความต้ องการ (wants) เพราะใคร ๆ
ก็ต้องการอะไรได้ แต่ความต้องการสินค้าที่ จ ะ
กลายเป็นอุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ จะต้องเป็น
ความต้ องการซื้ อสิ นค้ าและบริ การที่ มี ความเต็ มใจ
ที่ จะซื้ อ (willingness to buy) และมี ค วามสามารถ
ที่จะซื้อได้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอุ ป สงค์ต่อสิน ค้าและบริก ารมี ห ลายอย่าง
อาทิ เช่น ราคาสินค้าและบริการชนิดนั้น ราคาสินค้า
และบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง รสนิยมของผู้บ ริโภค
รายได้ ของผู้บริโภค เป็ นต้ น ปั จจั ยตั วใดมี บ ทบาท
ต่ออุปสงค์ต่อสินค้ามากน้อยเพียงใด จะต้องกาหนดให้
ปัจจัยตัวอื่น ๆ คงที่เสียก่อน
อุ ปสงค์ ต่ อราคา หมายถึ ง ความต้ องการ
สิ น ค้ า ณ ระดั บ ราคาต่ า ง ๆ กั น (demand
schedule) โดยให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ เช่น รายได้
รสนิ ยม ราคาของสินค้าอื่ น ๆ ซึ่ งอุ ปสงค์ต่อสิ นค้ า
จะหมายถึ ง อุ ป สงค์ ต่ อ ราคาเสมอ (ประพั น ธ์
เศวตนันทน์ และไพศาล เล็กอุทัย, 2540: 20)
อุปสงค์ ต่อรายได้ หมายถึง ความต้องการ
สินค้า ณ ระดับรายได้ต่าง ๆ กั น โดยให้ปัจจัยอื่ น ๆ
คงที่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเสนอซื้ อ กั บ
รายได้ขึ้นอยู่กับสินค้า จากนี้จะพิจารณาเฉพาะสินค้า
ปกติ (ประพันธ์ เศวตนันทน์ และไพศาล เล็กอุทัย,
2540: 21)
ปริ ม าณอุ ป สงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงไป
เนื่ อ งจากปั จ จั ย ด้ านราคามี ก ารเปลี่ ยนแปลง
คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์เส้นเดิม
เช่ น ราคาสิ น ค้ า ลดลง ท าให้ ป ริ ม าณอุ ป สงค์
เพิ่ ม ขึ้ น ตามกฎอุ ปสงค์ หรื อราคาสิ นค้ าสู งขึ้ น
ทาให้ปริมาณอุปสงค์ลดลง (ประพันธ์ เศวตนันทน์
และไพศาล เล็กอุทัย, 2540: 26)
การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์ หมายถึง
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดจากปั จจั ยอื่ นที่ ไม่ ใช้ ร าคา
ซึ่งมีผลทาให้เส้นอุปสงค์ทั้งเส้นเคลื่อนที่ไปจาก
จุ ดที่ ตั้ งเดิ ม ปั จจั ยอื่ น ๆ ที่ ไม่ ใช้ ราคา (non-price
determinants) (ประพั น ธ์ เศวตนั น ทน์ และ
ไพศาล เล็กอุทัย, 2540: 19-27)

จากการศึกษาทฤษฎี เกี่ ยวกั บการศึก ษา
เรื่ อ ง ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ สปาของ
ผู้ ใช้ บริ การสปาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ ศึ กษา
ได้ ศึ ก ษ า เกี่ ย วกั บ อุ ป ส ง ค์ ต่ อ สิ น ค้ า ที่ ให้
หมายความว่า ความต้องการสินค้าหรือบริการ
ที่ จะกลายมาเป็ นอุ ปสงค์ ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ นั้ น
ต้องเป็นความต้องการซื้อสินค้าหรือบริก ารที่ มี
ความเต็มใจที่ จะซื้อเท่ านั้ น ซึ่งอธิบายถึง อุป สงค์ต่ อ
ราคาหรือ กฎของอุ ป สงค์ ที่ ว่า เมื่ อ ราคาสูง ขึ้ น
ปริมาณการบริโภคจะน้อยลง และในทางตรงกัน
ข้ามเมื่อราคาต่าลงปริมาณการบริโภคจะมากขึ้น
อุปสงค์ต่อรายได้ ในสินค้าปกติ เมื่อผู้บริโภคมีรายได้
สูง ขึ้นจะต้องการซื้อมากขึ้น จะมี ความสัม พัน ธ์
ไปในทางเดียวกัน
ทั้ง นี้ยังพิจ ารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงระดั บอุ ป สงค์
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ปริมาณอุปสงค์
เปลี่ยนแปลงเพราะปัจจัยด้านราคาเปลี่ยนแปลง
ส่วนการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยอื่นที่ มิ ใช่ราคา เช่น รสนิยม
ผู้บริโภค จานวนผู้บริโภค รายได้ของผู้บริโภค ราคา
สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง และการคาดคะเนเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยเหล่านี้จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพื้นฐานของ
อุปสงค์ของการดาเนินธุรกิจประเภทบริการสปา
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค (consumer
behavior)
พฤติกรรมผู้บริโภคอาจให้คาจากั ดความ
ได้ ว่ า เป็ น ปฏิ กิ ริ ย าของบุ ค คลที่ มี เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจ
ซึ่ง เกิ ดก่ อนและเป็นตัวก าหนดปฏิกิ ริยาต่าง ๆ
เหล่านั้น (James, 1995: 26)
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ก ารวิ เครา ะห์ พ ฤ ติ ก รรม ผู้ บ ริ โ ภ ค
(analyzing consumer behavior)
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุ ล
(2546: 31-32) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหา
หรือวิจัยเกี่ ยวกั บพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ ของ
ผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ และ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คาตอบที่ได้
จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ก ารตลาด
(marketing strategies) ที่ส ามารถสนองความ
พึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย who?,
what?, why?, who?, when?, where? แ ล ะ
how? เพื่ อค้ นหาค าตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os
ซึ่งประกอบด้วย occupants, objects, objectives,
organizations, occasions, outlets และ operations
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์,
ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541: 128130) กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็นการศึกษา
ถึงความจูงใจทีท่ าให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
หรือบริการ โดยมี จุดเริ่มจากการเกิ ดสิ่งกระตุ้น
(stimulus) ที่ ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นนั้น
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (buyer’s
response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (buyer’s
purchase decision)
ทฤษฎีอรรถประโยชน์
นราทิ พ ย์ ชุ ติ ว งศ์ (2548: 88-123)
กล่ า วว่ า อรรถประโยชน์ (utility) หมายถึ ง
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการได้ใช้
ได้บ ริโ ภค หรือได้ ผ ลประโยชน์จ ากสินค้าและ
บริการ ดังนั้น อรรถประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ใน

ตัว สิ น ค้ าและบริ ก ารในรู ป ของความสามารถ
ในการบ าบั ดหรื อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ที่ ม าและสาเหตุ ข องการเกิ ด
อรรถประโยชน์อาจมีได้ต่าง ๆ นานา เช่น สุขภาพที่ดี
ขึ้น ความสวย ความสะดวกสบาย รสชาติ ความหรูหรา
ความภาคภูมิ ใจ เป็นต้น มี ทั้ งในส่วนที่ เป็นรูป ธรรม
และส่วนที่เป็นนามธรรม อรรถประโยชน์จึงเกี่ยวข้อง
กับรสนิยม ความพอใจ ความรู้สึกนึกคิด ส่วนบุคคล
ประพั น ธ์ เศวตนั น ทน์ และไพศาล
เล็กอุทั ย (2540: 51) กล่าวว่า อรรถ-ประโยชน์
หมายถึง สินค้าชนิดใดมีอรรถประโยชน์ สินค้าชนิดนั้น
ย่ อมสามารถให้ ความพอใจแก่ ผู้ บริ โภคได้
ในความหมายนี้ แสดงว่ า สิ นค้ าที่ ไม่ มี ประโยชน์
เชิ งรูปธรรม แต่ ส ามารถให้ ความพอใจแก่ คนได้
นับได้ว่าเป็นสินค้าที่มีอรรถประโยชน์แก่คนผู้นั้น
อรรถประโยชน์ เป็ นความพอใจที่ เกิ ดขึ้ นเฉพาะ
ตัวบุคคล และความพอใจเป็นนามธรรม ดังนั้น
เราจึงไม่ สามารถใช้เครื่องมื อวัดค่าอรรถประโยชน์
ของสินค้าได้แน่นอน เพราะสินค้าอย่างเดียวกัน
สาหรับคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งย่อมมีค่าไม่เท่ากัน
โดยทั่ ว ไปสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารต่ า ง ๆ
จะให้อรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ ความต้ อ งการในตั ว สิ น ค้ า
และบริ ก ารเหล่ านั้ นของผู้ บริ โภค ในขณะนั้ น
ดั ง นั้ น สิ นค้ าชนิ ดเดี ยวกั นจ านวนเท่ ากั นจึ งให้
อรรถประโยชน์ต่อผู้บ ริโภคแต่ล ะคนไม่ เท่ากั น
และส าหรับ ผู้บ ริโ ภคคนเดียวกั น แต่ต่างวาระ
เวลากันก็ จะเกิดอรรถประโยชน์จ ากสินค้าและ
บริการชนิดเดียวกันไม่เท่ากัน
ประพั น ธ์ เศวตนั น ทน์ และไพศาล
เล็กอุทั ย (2540: 60) กล่าวว่า เส้นความพอใจเท่ ากั น
แสดงเจตนารมณ์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งการซื้ อ
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สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่เส้นงบประมาณ
แสดงขี ด ความสามารถของผู้ บ ริ โ ภคที่ จ ะซื้ อ
สินค้าอะไรได้ ขีดความสามารถในการจับจ่ายใช้
สอยมาจากกาลังซื้อ (purchasing power) ของ
แต่ละคน ส่วนความต้องการซื้อสินค้าถูกกาหนด
โดยรสนิยมเฉพาะตัวของผู้บริโภค

งบประมาณ แต่ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท ราบว่ า
จ านวนประชากรมี ข นาดใหญ่ แ ละมากกว่ า
30 คน (n > 30)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลที่ผ่าน
ไปมาในเขตกรุงเทพมหานคร กาหนดขนาดของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ เป็ น ตั ว แทนของประชากร
โดยใช้ สู ต รการค านวณของ Yamané (1970:
727) จากการคานวณขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า ง
n มีค่าเท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่ น
ร้อยละ 95 ดังนั้ นจ านวนตั วอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษา
โดยเผื่อความผิดพลาดไว้แล้วคือ 400 ตัวอย่าง
เครื่องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
คือ ใช้แบบสอบถาม ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง กับประเด็น
ที่ ต้ องการศึ กษา โดยใช้ ตั วแปรต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ซึ่งได้มาจากแนวคิด และทฤษฎีมาสร้างแบบสอบถาม
โดยแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน คื อ (1) เป็ นข้ อมู ลทั่ วไป
ของผู้ ต อบแบบสอบถาม (2) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมความต้องการเลือกใช้บริการสปา (3) ข้อมูล
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา
การวิเคราะห์ข้อมูล (1) ศึกษาลักษณะทั่วไป
ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารสปาในเขตกรุ ง เทพมหานคร
โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลมาวิเคราะห์เชิงพรรณาแยกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยสถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (2) ศึกษาปัจจัย
ที่มี อิทธิพลต่อการความต้องการเลือกใช้บริการ
สปาในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยน าข้ อมู ล จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ประกอบกับ พิจารณาว่า
ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ต่อต้องการใช้บริการของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ (3) ทดสอบ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey
research) ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของ
ผู้ ใช้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้ อ มู ล
จากการเก็ บแบบ สอบถามโดยการส ารวจภาคสนาม
(field survey) ซึ่งเป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐม
ภูมิ (primary data) และแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติย ภู มิ
(secondary data)
ด้านข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการออกแบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความต้องการใช้บริการ
ธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
ด้านข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการค้นคว้าข้อมูล
เกี่ ยวกั บธุรกิจสปา และข้อมู ลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจาก
เอกสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลจากสถานประกอบการ
ประชากรที่ ใช้ศึกษาในครั้ง นี้ไม่อ าจระบุ
จ านวนและรายชื่อที่ แน่นอนได้ เพราะ มี ป ระชากร
ที่ เคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นบุ คคลที่ อาศัยอยู่
ทั้ งในและนอกพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร และ
กรุงเทพมหานครยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่มี ประชากร
ทั้งคนต่างจังหวัด และคนต่างประเทศเข้ามาประกอบ
อาชีพ และท่ องเที่ ยวกั นเป็ นจ านวนมาก จึ งมี ความ
หลากหลายของประชากรผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสปา
ประกอบกั บ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นระยะเวลาและ
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ความสัมพันธ์ของความต้องการในการใช้บริการ
สปา โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถาม ทั้ง 3 ส่วน
มาวิเคราะห์ ถึง ความสัม พั น ธ์ของปั จ จัยต่ าง ๆ
ที่มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการสปาตาม
กรอบแนวคิดที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งลักษณะของตัวแปร
เป็นตัวแปรทางคุณภาพ ซึ่งเปรียบเทียบความต้องการ
สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูต ร
ค่าไคสแควร์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์หรือความ
แตกต่างของข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความถี่

ต้องการให้สถานบริการสปาควรมีในส่วนประสม
ทางการตลาด ที่สาคัญ คือ คุณภาพของพนักงานที่มี
ทักษะความชานาญในการให้บริการ สถานบริการต้อง
มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติร่วมรื่น ให้ผู้ใช้บริการรู้สึก
ผ่อนคลายเมื่อมาใช้บริการ ส่วนการส่งเสริมการตลาด
ที่ ต้ องการคื อการได้ รับส่วนลดจากการเป็ นสมาชิ ก
และช่องทางข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยผ่านผู้ที่เคย
ใช้ บริ การและการบอกต่ อของเพื่ อน ส าหรั บการ
ตั ด สิ น ใจให้ บริ การยั งเป็ นการตั ดสิ นใจของตนเอง
โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ในการใช้ บริ การเพื่ อพั กผ่ อน
คลายความเครียดจากการท างาน และส าหรับ
อันดับรองลงมาเพื่อรักษา/บาบัดสุขภาพ
ปัจจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
ทั้ง 6 ปัจจัย คือ ราคาค่าบริการสปาหลายระดับ ราคา
ค่าบริการที่ ถูกลง ความนิยมในสถานประกอบการ
รสนิยมของผู้บริโภค รายได้ของผู้บริโภค ความหลากหลาย
ของประเภทบริการ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดั บที่ ส าคั ญมากเหมื อนกั น แต่ ราคาค่ าบริ การ
หลายระดับได้รับการประเมินสูงที่สุด รองลงมา
ในระดับที่ใกล้เคยกันคือ ราคาค่าบริการที่ถูกลง
จึงสรุปได้ว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับเรื่องของ
ราคาเป็นสาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กั บตั วแปรตามที่ เกี่ ยวกั บ ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ความต้ องการเลื อกใช้ บริการสปา โดยแบ่ งเป็ นการ
ทดสอบความสัม พันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กั บพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ พบว่า (1) เพศไม่ มี
ความสั มพั นธ์ ต่ อการเลื อกใช้ บริ การสปา แต่ เพศ
มีความสัมพันธ์ต่อการเวลาและความถี่ในการเลือกใช้
บริการสปา (2) อายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาใน
การเลื อกใช้ บริ การ แต่ ประเภทของบริ การและ
การเลือกใช้บริการเสริมเกี่ยวกับสปามี ความสัมพันธ์

สรุปผลและอภิปรายผล
ลั ก ษณะทั่ วไปของผู้ ใช้ บ ริก ารสปาเป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งอายุของผู้ใช้บริการ
สปาส่วนใหญ่อยู่ร ะหว่าง 31-40 ปี ผู้ใช้บริการ
ส่วนน้ อ ยจะอายุตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ นไป ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และไม่ประกอบ
อาชีพทาหน้าที่แม่บ้านหรือพ่อบ้านเป็นส่วนน้อย
ระดั บการศึ กษาส่วนมากจะอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
และส่วนน้อยต่ากว่าระดับ ปริญญาตรี มีรายได้
เฉลี่ ยต่ อเดื อนส่ วนมากอยู่ ที่ 20,001-30,000 บาท/
เดือน และส่วนน้อ ยมี ร ายได้ ระหว่างน้ อ ยกว่า
10,000 บาท/เดือน ซึ่งมีพฤติกรรมความต้องการ
ในการเลื อกใช้ บริ การสปา คื อ วั นที่ ใช้ บ ริก ารเป็ น
วันเสาร์และรองลงมาเป็นวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่สะดวก
ในการเลือกใช้เป็นช่วงบ่ายในเวลา 13.00-17.00 น. และ
การใช้ บริ การสปาจะใช้ น้ อยกว่ าเดื อนละ 1 ครั้ ง
โดยใช้บริการครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ ายในการใช้ บ ริ การอยู่ ที่ 501-1,000 บาท/ครั้ ง
ประเภทบริการที่ได้รับความนิยมในการเลือกใช้
มากที่ สุ ดคื อ การนวดแบบไทย ส่ วนบริ การเสริมที่
ต้ อ งการใช้ ค วบคู่ กั บ สถานบริ ก ารสป าคื อ
โปรแกรมโภชนาการ ควบคุ มน้ าหนัก ส าหรับความ
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ต่อการเลือกใช้บริการสปา (3) การศึกษามีความสัมพันธ์
ต่อความต้องการด้านส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ ง 4 ด้ าน คื อ คุ ณภาพพนั กงานผู้ ให้ บริ ก าร
บรรยากาศของสถานที่ การส่งเสริม การตลาด
และช่องทางการตลาด (4) อาชีพมีความสัมพันธ์
ต่อผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วย
การตัดสินใจด้วยตนเอง และสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์
ของการเลื อกใช้ บริ ก าร สปาด้ วย (5) รายได้ มี
ความสัมพั นธ์ ต่ อค่ าใช้ จ่ ายในการใช้ บริการต่ อครั้ ง
และการเลื อกใช้ บริ การเสริ มเพิ่ มเติ ม และไม่ มี
ความสัม พันธ์ต่อประเภทของบริ ก ารที่ เลือ กใช้
(6) ราคาค่าบริการสปามีความสัมพันธ์ต่อความถี่
ในการเลื อกใช้ บริ การสปา ราคาค่ าบริ การที่ ถู กลง
มี ความสัม พั นธ์ต่อ ประเภทของบริก ารเช่นกั น
สาหรับรายได้ที่ เพิ่ม ขึ้นกับไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ค่ าใช้ จ่ ายเฉลี่ ยต่ อครั้ ง ส าหรั บ ความนิ ยมของ
สถานประกอบการมี ค วามสั ม พั นธ์ ต่ อ การ
ส่งเสริมการตลาด ส่วนรสนิยมของผู้บ ริการก็ มี
ความสัม พันธ์ต่อบริการส่งเสริมการขายเช่นกั น
ในขณะที่ ความหลากหลายของบริก ารกั บ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์การเลือกใช้บริการสปา

ต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มนี้
เป็นสาคัญ
2. ด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้มาใช้บริการ สปาบ่อยนัก
เพราะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับปานกลาง
และให้ความสาคัญต่อราคามาก ในการจูงใจลูกค้าท า
ให้ เกิ ดความต้องการในการใช้บริการ สปาให้มากขึ้ น
ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ส่ วนประสมการตลาด
โดยเน้นที่ ทัก ษะของผู้ให้บริการที่ ต้องมี ความรู้
ความชานาญในการให้บริการกับลูกค้า การฝึกอบรม
พนักงานให้บริการทีดี มีใจรักการบริการเป็นเรือ่ งสาคัญ
ตลอดจนบรรยากาศของสถานที่ในการให้บริการ
ต้องมี บรรยากาศที่ ร่มรื่ น ผ่ อนคลายความตึงเครียด
ของผู้ใช้บริการมากที่สุด เพราะผู้มาใช้บริการต้องการ
ผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน
3. ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงอุปสงค์
ผู้ใช้บริการสปาจะให้ความสาคัญกั บราคาค่าบริการ
เพราะสปาเป็นสินค้าฟุ่ม เฟือยในการใช้บ ริการ
สาหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
ของผู้บริโภค ดังนี้การตัดสินใจเรื่องราคาจึงเป็น
ที่ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งพิ จ ารณาก่ อ นเลื อ กใช้ บ ริก าร
ผู้ประกอบการจึงควรมี พิ จารณาจัดให้ มี ค่าบริก าร
ที่มีหลายระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการลดราคาค่าบริการจะ
ทาให้ผู้ใช้บริการเลือกประเภทบริการที่ ห ลากหลาย
มากขึ้ น เพื่ อ สนองความต้ อ งการของตนเอง
ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการจึ ง ควรจั ด ให้ มี ป ระเภท
บริการที่ หลากหลายและแปลกใหม่ ร่วมทั้ งมี บ ริการ
เสริม อื่น ๆ รองรับ ความต้องการผู้บ ริโภคด้วย
เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จากข้ อ มู ล ตาม
แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ที่มีอายุช่วง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มารายได้ปานกลาง ซึ่งใช้บริการครั้งละ
ไม่เกิน 1,000 บาท ดังนั้นในการวางแผนการตลาดเพื่อ
ดาเนินธุรกิจให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการ
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