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บทคัดยอ 

   การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการรับรูของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูลจาก
ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน ดวยแบบสอบถาม และ        
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) 

และอัตรารอยละ (Percentage) ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน คาสถิติท่ีใช ไดแก ไคสแควร                   
(Chi-square)  

  ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป                 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนเจาของกิจการสวนตัวมีรายไดตอเ ดือนระหวาง                      
10,001-30,000 บาทมากท่ีสุด และสถานภาพสมรสนิยมใชบริการนวดฝาเทา มีความถ่ีในการใช
บริการสปา จํานวน 3-4 คร้ังตอเดือน และนิยมเขาไปใชบริการสปาในวันหยุดนักขัตฤกษ ในเวลา 
13.01-16.00 น. มีคาใชจายในการใชบริการสปาประมาณ 1,000 -1,500 บาท โดยมีวัตถุประสงคใน
การใชบริการสปา คือ เพ่ือการบําบัดรักษาโรค 

   การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาด
กับการเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 พบวา 1) ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) 

และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการ 2) ดานราคา พบวา ระดับ
การรับรูปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับระดับการใชบริการ ยกเวน ระดับการรับรูนวดทรวงอก
ศัลยกรรม 3) ดานสถานท่ี พบวา ระดับการรับรูปจจัยดานสถานท่ีมีความสัมพันธกับระดับการใช
บริการ 4) ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ               
ปายแสดงการบริการดานตางๆ ที่ชัดเจน พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ และระบบสมาชิกเพ่ือ
รับสวนลด มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการ ยกเวน ระดับการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและ
สิ่งพิมพสมํ่าเสมอ 5) ดานบุคลากร พบวา ระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด 



และพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจไดมี
ความสัมพันธกับระดับการใชบริการ และ 6) ดานกระบวนการ พบวา ระดับการรับรูการอธิบาย
ข้ันตอนท่ีชัดเจน และเวลาปด-เปดท่ีชัดเจนมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการ 
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ABSTRACT 
 

   The objective of this research is about researching the recognition about 

marketing mix factors which affect to the customers’ choice in spa service in Amphor 

Muang Lampang province by collecting data from 400 customers with questionnaire. 

This research also makes data analysis by descriptive statistics such as frequency and 

percentage which combine with inferential statistic. Researcher uses Chi-square to be 

the statistic of this study. 

   The result shows that the most of respondents are female. Their average is 

between 21-30 years old and graduated in bachelor's degree. The occupation is 

business owner and the average income is about 10,001-30,000 Baht per month.               

The respondents prefer to use the service in term of foot massage. The frequency of 

service is 3-5 times per month especially on weekend and public holiday at                  

01:01-04:00 p.m. and it costs about 1,000-1,500 Baht for treatment purpose. 

   The assumption refers about relationship between recognition of marketing 

mix with customers’ choice of spa service in Ampher muang Lampang province in six 

terms by statistical significance’s level at 0.05. 1) In term of product, the researcher 

found that level of recognition in the service about Jacuzzi and 100% of natural 

product. 2) About cost service, it shows that the level of recognition about price 

factor except the level of recognition about post surgical breast massage. It costs 

about 450 baht per hour. 3) About service area, it shows that the level of recognition. 



4) About promotion, it represents that the recognition’s level of information from 

service and member system via sign’s advertisement for discount rate to make the 

customers understand more about product and service except recognition’s level of 

radio advertisement and printing media 5) About staff, the level of staff recognition 

that are in clean and polite dress. And also understand about customer’s need when 

the customers make a consult for understanding. And 6) About the process, 

recognition’s level to explain the clear process, service hour which relate to the 

relation with using service’s level  
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     ไมเกิน 750 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

41 

ตาราง 19 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรม ราคาตอคร้ัง/ 
     ชัว่โมง ไมเกิน 450 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

42 

ตาราง 20 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการ  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

43 

ตาราง 21  แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูใกลแหลงชุมชน สงบเงียบ 
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

44 

ตาราง 22 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูความสะดวกในการเดินทาง  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

45 

ตาราง 23 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูความสะดวกในท่ีจอดรุ  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

46 

ตาราง 24 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอ  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

47 

ตาราง 25 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ  
     อยางชัดเจน จําแนกตามระดับการใชบริการ 

48 

ตาราง 26 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูปายแสดงการบริการดานตางๆ ชัดเจน 
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

49 

ตาราง 27 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

50 

ตาราง 28 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด 
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

51 

ตาราง 29 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการแจกของแถม  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

52 

 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 

  หนา 
ตาราง 30 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพสะอาด  

     จําแนกตามระดับการใชบริการ 
53 

ตาราง 31 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานพูดจาไพเราะบริการ 
     ดวยความระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดียิ้มแยมแจมใส   
     จําแนกตามระดับการใชบริการ   

54 

ตาราง 32 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

55 

ตาราง 33 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานมีประกาศนียบัตรรับรอง 
     การฝกอบรมจากสถาบันท่ีเช่ือถือได จําแนกตามระดับการใชบริการ 

56 

ตาราง 34 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการ 
     ของลูกคาใหคําปรึกษาแนะนําใหลูกคาเขาใจได  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

57 

ตาราง 35 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

58 

ตาราง 36 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการจัดสถานท่ีเหมาะสม  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

59 

ตาราง 37 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูสถานท่ีสะอาด  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

60 

ตาราง 38 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูหองทําสปาสวนตัว  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

61 

ตาราง 39 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

62 

ตาราง 40 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูเวลาเปด-ปดที่ชัดเจน  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

63 

ตาราง 41 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูระบบสั่งจองลวงหนา  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

64 

ตาราง 42 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square  65 
 
 

   



 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

   วิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมไทยปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไป เน่ืองดวยภาวะเศรษฐกิจ
และปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันทําใหคนสวนใหญเกิดความเครียด ซ่ึงเปนตัวนําไปสูการเจ็บปวย 
โดยอาการท่ีเกิดจากความตึงเครียดจะสงผลใหระบบตางๆ ในรางกายผิดปกติ ทําใหเกิดอาการ
เม่ือยลาตามรางกาย สุขภาพไมแข็งแรง จึงทําใหเกิดกระแสในการเอาใจใสและใหความสําคัญกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพกันมากข้ึน ดวยวิธีการใชธรรมชาติบําบัดเพ่ือปรับสมดุลใหรางกาย และผอนคลาย
ความตึงเครียด เปนวิธีหน่ึงท่ีหลายคนเลือกใชแทนการบําบัดดวยยารักษาโรค ธุรกิจและบริการท่ี
เก่ียวกับสุขภาพจึงไดรับความสนใจตามไปดวย โดยเฉพาะ “สปา” ธุรกิจบริการดานสุขภาพ                       
ซ่ึงมีแนวโนมของการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะยานธุรกิจในกรุงเทพฯ และเมืองทองเท่ียวสําคัญๆ 
ผูประกอบการตางตอบรับกระแสนิยมธรรมชาติดวยการพัฒนาธุรกิจสปา เพ่ือดึงดูดลูกคาท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติ ใหเขามาใชบริการสปา  
   คําวา “สปา หรือ SPA” มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา “Sanus Per Acqua” หมายถึง 
การมีสุขภาพดีดวยนํ้า (Health through water) จัดเปนการดูแลรักษาสุขภาพดวยการใชนํ้าบําบัด 
เชน อาบนํ้าในบอนํ้าพุรอน แชตัวในนํ้าแร แชนํ้านม อบตัว อบผิวดวยไอนํ้า บํารุงผิวดวยผลิตภัณฑ
นานาชนิด เปนตน สปานอกจากจะเปนกิจกรรมการบําบัดสุขภาพดวยนํ้าแลวยังประกอบดวย 
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบริการดานโภชนาการ การออกกําลังกาย และความสวยความงามอีกดวย 
(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554: ออนไลน) 
   จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองกําหนดสถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 
มาตรฐานของสถานท่ี การบริการ ผูใหบริการ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองให
เปนไปตามมาตรฐานสําหรับสถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 แบงสถานประกอบการออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

    กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพ่ือใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ 
โดยมีบริการหลัก คือ การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชนํ้าเพ่ือสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภท
ตางๆ อาทิ การทําสมาธิและโยคะ การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนบําบัดและ
การควบคุมอาหาร การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ 
ประกอบดวย ซ่ึงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขขางตน ไดกําหนดเพ่ิมเติมไววา กิจการฯ ตองมี



 

 

บริการหลัก และใหมีบริการเสริมอ่ืนอีกอยางนอย 3 รายการ อาทิ การพอกโคลน การเสริมสวย โยคะ 
ฯลฯ เปนตน 

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมสปาในประเทศไทย พบวา มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนท้ังในดาน
จํานวนผูมาใชบริการและสถานท่ีใหบริการ เน่ืองจากไทยมีความพรอมท้ังดานบุคลากร สถานท่ีและ
ทรัพยากร กอรปกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพท่ีเปนเอกลักษณของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช
สมุนไพรไทย และมีจุดเดนดานอัธยาศัยและมารยาทในการใหบริการ ทําใหธุรกิจบริการในสาขาน้ีมี
อัตราการเติบโตคอนขางสูง กลาวคือ ในป 2547 ไทยมีรายไดจากการใชบริการในธุรกิจสปา ประมาณ
กวา 4,000 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เปนกวา 9,000 ลานบาทในป 2549 โดยในป 2551 
ธุรกิจสปาในไทยมีผูเขาใชบริการสปาถึงประมาณ 4 ลานคร้ัง (เพ่ิมข้ึนจาก 3.6 ลานคร้ังในป 2549) 

และเฉล่ียกวารอยละ 80 ของผูใชบริการสปาดังกลาวเปนชาวตางชาติ ท้ังท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย 
และนักทองเท่ียวจากตางประเทศ สรางรายไดรวมมากกวา 14,000 ลานบาท และสรางงานมากกวา 
5,000 คน โดยสปาท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดและเปนรายไดหลัก คือ สปาประเภท Hotel & Resort 

Spa ซ่ึงมีกลุมตลาดหลักเปนชาวตางชาติท่ีมีกําลังซ้ือสูงและ Day Spa ซ่ึงกลุมลูกคาคนไทยไดให
ความนิยมใชบริการมากข้ึน (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สํานักการคาบริการและการลงทุน , 

2554) 

   นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขยังไดเห็นความสําคัญของการถายทอด และพัฒนา                
องคความรูท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจสปาไทย จึงไดสงเสริม สนับสนุนคุณคาของสปาไทย ท่ีเนนเอกลักษณ
อันโดดเดนงดงามของวัฒนธรรมไทย และกํากับใหสปาไทยมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลคําวา 
“สปา” มาจากชื่อเมืองเล็กๆ ในประเทศเบลเย่ียม เมืองปาเปนแหลงธรรมชาติมีบอนํ้าพุรอน                  
บอนคาสิโน ผูคนไปพักผอน แชน้ํารอน เลนคาสิโน ต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 18 แตคนท่ีไปตองเปน 
นายทหารระดับชั้นสูง (Special Class) เทาน้ัน จึงมีคนเรียกเวลาไปสถานท่ีพักผอนท่ีมีบริการนํ้าพุ
รอน หรือนํ้าแรวา “สปา” ธุรกิจสปามีการเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็วในสังคมเมือง และยังไดรับ
ประโยชนจาการดูแลสุขภาพของคนในปจจุบัน และสังคมผูสูงอายุในอนาคต ซ่ึงธุรกิจสปาจะไดรับ
ประโยชนมากท่ีสุด และธุรกิจสปายังไปไดดีกับการทองเท่ียว ท่ีชวยสรางรายไดใหกับประเทศไทย
อยางมหาศาล ดวยเหตุนี้เปนการแสดงใหเห็นวาธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจสปา
เพ่ือสุขภาพเปนธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วตามความตองการท่ีเกิดข้ึนอยางมหาศาล 
เน่ืองจากผูคนไดหันมาสนใจคุณคาของการดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติบําบัดมากย่ิงข้ึน และเปน
ธุรกิจบริการสุขภาพท่ีสนใจของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ มีการแขงขันสูงทําให
ผูประกอบการตองเรงเพ่ิมศักยภาพธุรกิจของตนเอง เพ่ือใหสามารถแขงขันท้ังตลาดภายในประเทศ
และตลาดโลกได 



 

 

   จังหวัดลําปางเปนอีกจังหวัดหน่ึงท่ีไดรับความนิยมในกระแสการรักษาสุขภาพโดยมี
ผูบริโภคเลือกใชบริการของธุรกิจสปากันอยางแพรหลาย และเปนจังหวัดท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสปา             
เพ่ือสุขภาพ จะสามารถขยายตัวไดตอเน่ือง เน่ืองจากจังหวัดลําปางมีความพรอมดานทรัพยากร                 
การทองเ ท่ียวหลายดาน เชน สถานท่ีทองเ ท่ียวทางธร รมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีเอกลักษณเปนของตัวเอง นอกจากน้ียังมีการเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนสงทางบกกับจังหวัดตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ตลาดการทองเท่ียวเฟองฟู ดวยสาเหตุเหลาน้ี
ที่เปนยุทธศาสตรของจังหวัดลําปางไดเอ้ือตอธุรกิจสปาในจังหวัด จึงทําใหธุรกิจสปาสามารถท่ีจะอยู  
ในตลาดสปาไดอยางย่ังยืน โดยเฉพาะการมุงศึกษาไปยังกลุมผูบริโภคในวัยทํางานท่ีมีจํานวนมากข้ึนท่ี
ประสบภาวะแวดลอมท่ีเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดไดมากกวาวัยอ่ืนๆ 

   ดวยเหตุน้ีจึงเปนท่ีมาของความสนใจในการศึกษาระดับการรับรูของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพ่ือใหทราบถึงวิธีการจูงใจ
ผูบริโภค รวมท้ังเ พ่ือเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธในการลงทุนและบริหารงานของ
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางเหมาะสม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   เพ่ือศึกษาการรับรูของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการสปาของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
   การรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
   1. สามารถนําผลการไปประยุกตใชในการจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจสปาของ
จังหวัดลําปาง 
   2. สามารถนําขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาไปประยุกตใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการ
ในธุรกิจสปา เพ่ือใหผูท่ีมีความสนใจในการประกอบธุรกิจสปา และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางตรงประเด็น อันกอใหเกิดประโยชนตอการสรางยอดขายและผลกําไรของธุรกิจ
ตอไป 

 

 

 



 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
   ขอบเขตดานเน้ือหา 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาการรับรู ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยศึกษาตัวแปร ดังตอไปน้ี 

   ตัวแปรตน ไดแก ระดับการรับรู ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี            
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  
   ตัวแปรตาม ไดแก ระดับการใชบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  
   ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ซ่ึงจากขอมูลทะเบียนรายการขอมูลท่ีใหบริการเว็บเซอรวิสผานระบบ Stat x change ของโครงการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากร (รายเดือน) สํานักงานสถิติแหงชาติ สถิติดานสังคม สาขาสถิติ
แรงงาน (Labor statistics) พบวา ปจจุบันจังหวัดลําปางมีประชากรวัยทํางาน (ผูมีงานทํา) จํานวน
ทั้งส้ิน 493,756 คน สุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane และกําหนดใหมีความคลาดเคล่ือน
ของการสุมขนาดตัวอยาง เทากับ 0.05 ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 400 คน  
   ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัย 

   ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2557 
 

นิยามศัพท 
  ธุรกิจบริการสปา หมายถึง การประกอบกิจการเพ่ือใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ โดยมี
บริการหลัก คือ การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชนํ้าเพ่ือสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภทตางๆ 
อาทิ การทําสมาธิและโยคะ การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนบําบัดและ                
การควบคุมอาหาร การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ  
  สถานบริการสปา หมายถึง สถานท่ีมีการใหบริการดวยทรีตเมนท (Treatment) เก่ียวกับ
ใบหนาและรางกาย ตองมีสวนของการใหบริการดวย “น้ํา” ใหบริการแบบไปเชาเย็นกลับ และไมมี
สถานท่ีพักแรมให และเปนแบบ Day Spa หรือ City Spa สถานบริการสปาท่ีมีรูปแบบการใหบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ข้ันตอนบริการไมยุงยาก สามารถใชบริการไดในระหวางวัน จึงจําเปนตองมีหองพัก
ไวบริการ ท่ีต้ังของสถานบริการสปาประเภทน้ีสวนใหญจะเปนเมืองใหญๆ หรือยานธุรกิจสําคัญๆ                
ที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย 

 

 

 



 

 

  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

  ระดับการรับรู หมายถึง การรับทราบขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงการรับรู
ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร                 
ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

  ระดับการไดใช หมายถึง การเขารวมหรือการเขารับบริการสปาภายในสถานบริการสปาตางๆ 
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงการใชประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี                
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

  เน่ืองจากเปนการศึกษาปจจัยทางดานตลาดบริการ 7 ดาน จึงขออธิบายนิยามคําศัพทเก่ียว
ระดับการรับรูและระดับการไดใชบริการสปา จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ               
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 1  

ตาราง 1 นิยามคําศัพทเก่ียวระดับการรับรูและระดับการไดใชบริการสปา จําแนกตาม 
    ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
สวนประสม                          

ทางการตลาดบริการ  
ระดับการรับรูบริการสปา ระดับการไดใชบริการสปา 

ดานผลิตภัณฑ หมาย ถึ ง  การ ได รั บทราบข อ มู ล
ขาวสารเก่ียวกับขอมูลดานผลิตภัณฑ
ตางๆ ท่ีมีบริการภายในสถานบริการ
สปา 

หมายถึง การเขารวมหรือทดลองใช
บ ริการสปา ด านผลิต ภัณฑต า งๆ 
ภายในสถานบริการสปา 

ดานราคา  หมาย ถึ ง  การ ได รั บทราบข อ มู ล
ขาวสารเก่ียวกับขอมูลดานราคาของ
การเขารับบริการสปาตางๆ 

หมายถึง การเขารวมหรือทดลองใช
บริการสปา ในอัตราคาบริการดาน
ราคาตางๆ ภายในสถานบริการสปา 

ดานสถานท่ี  หมาย ถึ ง  การ ได รั บทราบข อ มู ล
ขาวสารเก่ียวกับขอมูลดานสถานท่ี
ตางๆ ภายในสถานบริการสปา 

หมายถึง การเขารวมหรือทดลองใช
บริการสปา ดานสถานท่ี ภายในสถาน
บริการสปา 

ดานการสงเสริมการตลาด  หมาย ถึ ง  การ ได รั บทราบข อ มู ล
ขาวสารเก่ียวกับขอมูลดานการสงเสริม
การตลาดตางๆ ภายในสถานบริการส
ปาท่ีไดมีการกําหนดข้ึน 

หมายถึง การเขารวมหรือทดลองใช
บริการสปา ดานการสงเสริมการตลาด
ตางๆ ภายในสถานบริการสปา 

ดานบุคลากร  หมาย ถึ ง  การ ได รั บทราบข อ มู ล
ขาวสารเก่ียวกับขอมูลดานบุคลากรท่ี
ใหบริการภายในสถานบริการสปา 

หมายถึง การเขารวมหรือทดลองใช
บ ริการสปา ด าน บุคลากร  ต า งๆ 
ภายในสถานบริการสปา 

 
 
 
 



 

 

ตาราง 1 นิยามคําศัพทเก่ียวระดับการรับรูและระดับการไดใชบริการสปา จําแนกตาม 
    ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (ตอ) 
สวนประสม                          

ทางการตลาดบริการ  
ระดับการรับรูบริการสปา ระดับการไดใชบริการสปา 

ดานลักษณะทางกายภาพ  หมาย ถึ ง  การ ได รั บทราบข อ มู ล
ขาวสารเก่ียวกับขอมูลดานลักษณะ
ทางกายภาพท่ีใหบริการภายในสถาน
บริการสปา 

หมายถึง การเขารวมหรือทดลองใช
บริการสปา ดานลักษณะทางกายภาพ
ตางๆ ภายในสถานบริการสปา 

ดานกระบวนการ หมาย ถึ ง  การ ได รั บทราบข อ มู ล
ข า ว ส า ร เ ก่ี ย ว กั บ ข อ มู ล ด า น
กระบวนการท่ีใหบริการภายในสถาน
บริการสปา 

หมายถึง การเขารวมหรือทดลองใช
บริการสปา ดานกระบวนการตางๆ 
ภายในสถานบริการสปา 

 



 

 

 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
   ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี  
   1. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการ 
   2. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
   3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการ  
  สวนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีนักการตลาดใชในการกําหนดกลยุทธ
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ โดยสวนประสมทางการตลาดของการบริการประกอบดวย 7 ดาน 
(7Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ ดังน้ี  (Payne, 1993 อางใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) 
  1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีถูกนําเสนอใหแกผูบริโภคและสามารถ
สรางความพึงพอใจแกลูกคาได สําหรับบริการน้ัน เปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองได                 
มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความสะดวก ความรวดเร็ว การใหความเห็น การใหคําปรึกษา 
เปนตน บริการตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของงานบริการจะตองประกอบมาจาก
หลายปจจัยท่ีประกอบกัน ทั้งความรู ความสามารถและประสบการณของพนักงาน ความทันสมัยของ
อุปกรณ ความรวดเร็วและตอเน่ืองของข้ันตอนการสงมอบบริการ  
  2) ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑหรือบริการ คาธรรมเนียมท่ีเขารับบริการ                 
ซ่ึงลูกคาตองจายใหแกผูใหบริการ ซ่ึงราคามีความสําคัญตอการรับรูในคุณคาของบริการท่ีนําเสนอมี
ผลตอการรับรูในคุณภาพ และมีบทบาทตอการสรางภาพลักษณของบริการ การประเมินของผูบริโภค 
สําหรับบริการน้ัน ผูบริโภคจะนําความรูเก่ียวกับราคาอางอิง คุณภาพ และตนทุนท่ีมิใชตัวเงิน คือ 
ตนทุนดานเวลา ตนทุนในการคนหา ตนทุนความสะดวก และตนทุนดานจิตใจมาเก่ียวของในการ
ตัดสินใจใชบริการ 
  การกําหนดราคาหรือคาบริการท่ีเหมาะสมน้ันควรไดพิจารณาเทียบตนทุนการผลิต กําไรท่ี           
ควรไดรับและคูแขงขันในตลาดเดียวกัน เพ่ือใหมีความใกลเคียงกัน ซ่ึงมีหลักในการกําหนดราคาอยู            
3 ประการ ดังนี้



 

 

 

 

- การกําหนดราคาตามหลักเศรษฐศาสตร (Economics Price) เปนการต้ังราคาโดยคํานึงถึง
ตนทุนกําไรท่ีควรไดรับในการบริการตามสถานการณท่ีเหมาะสม 

  - การกําหนดราคาตามโอกาส (Psychological Price) เปนการกําหนดราคาตามความรูสึกจาก
การรับรูของผูบริโภคท่ีมาใชบริการวา เปนท่ีพึงพอใจและเหมาะสมกับคาของเงินท่ีตองจายไป                      
ซ่ึงควรเหมาะสมกับคาของเงินท่ีตองจายไป เหมาะสมกับคุณภาพของสินคาและการใหบริการดวย 
  - กําหนดราคาตามสถานการณตลาด (Market Price) วิธีน้ีถือวาเปนการต้ังราคาสินคาหรือ
บริการท่ีเปนมาตรฐานตามตลาดท่ัวไปและข้ึนกับลักษณะของบริการวามีความสอดคลอง 
  3) สถานท่ี (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอมในการนําเสนอ
บริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการท่ีนําเสนอ            
ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลท่ีตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels) โดย
การใหบริการสามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนายได 4 ชองทาง คือ การใหบริการผานหนา
ราน การใหบริการถึงบานลูกคาหรือสถานท่ีลูกคาตองการ การใหบริการผานตัวแทนและการ
ใหบริการผานอิเล็กทรอนิกส (Ziethaml and Bitner, 1996 อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 
2552) 
  4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารไปยังลูกคาเปาหมาย              
เพ่ือแจงขาวสารจูงใจหรือเตือนความทรงจําของลูกคาตอผลิตภัณฑ  หรือบริการของกิจการ                  
โดยการเลือกใชวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ การส่ือสารขอมูลสินคา การใชพนักงาน การแจกแถม 
หรือชิงโชค การลดราคา อันเปนการกระตุนใหลูกคาหันมาสนใจบริการของตนมากข้ึนและรวมถึง
ความชอบพอในบริการน้ันติดตอกันไปอยางสมํ่าเสมอ ผูประกอบการจึงจําเปนตองวางแผนและ              
หากลวิธีสงเสริมการตลาดของตนไปยังผูบริโภคแตละกลุมอยางเหมาะสม  เพ่ือใหลูกคามาใชบริการ
ของตนเองมากข้ึนตามไปดวย 
  5) บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับบริการท้ังหมดรวมถึงลูกคาและ
บุคลากรท่ีใหบริการลูกคา คุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรมการจูงใจ              
เพ่ือสามารถสรางความพอใจแกลูกคาผูใชบริการเหนือคูแขงขัน  บุคลากรตองมีความสามารถ              
มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา มีความสามารถในการแกปญหา และ
สามารถสรางคานิยมท่ีดีแกองคกร 
  6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ปจจัยท่ีมองเห็นซ่ึงเปนความคาดหวัง
ของลูกคา ซ่ึงเปนความประทับใจของลูกคา เชน เคร่ืองมือและอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร 
แบบฟอรมตางๆ อาคารของธุรกิจบริการและการตกแตงสถานท่ี เปนตน   
  7) กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนในการใหบริการเพ่ือสงมอบคุณภาพใน
การใหบริการกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจ ซ่ึงจะพิจารณาใน 2 ดาน คือความซับซอน และ



 

 

 

 

ความหลากหลายในความซับซอนจะตองพิจารณาถึงข้ันตอนและความตอเน่ืองของงานใน
กระบวนการเชน ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขาพักการจัดสงสัมภาระไปยังหองพัก การทํา
ความสะอาดหองพัก การเปล่ียนอุปกรณใชแลว การลงทะเบียนแจงออกและการจายเงินคาเชาพัก 
สวนในดานของความหลากหลายจะตองพิจารณาถึง ความมีอิสระ ความยืดหยุน ความสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้ันตอน หรือลําดับงาน 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
  1) ความหมายของการรับรู 
  การรับรู (Perception) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซ่ึง Per หมายถึง 
ผาน (Through) และ Cipere หมายถึง การนํา (To Take) ถือเปนกระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน
ของบุคคลท่ีสําคัญ หากปราศจากการรับรูแลวจะไมสามารถมีความจําหรือการเรียนรูได  (บุปผา             
พวงมาลี, 2542) ดังน้ันการรับรูจึงเปนวิธีการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยูรอบๆ ตัวของบุคคล ฉะน้ันบุคคล 2 
คน อาจมีความคิดตอตัวกระตุนอยางเดียวกันภายใตเง่ือนไขเดียวกัน แตละบุคคลท้ัง 2 อาจมีวิธีการ
ยอมรับถึงตัวกระตุน (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize)และการตีความ 
(Interpret) เก่ียวกับตัวกระตุนดังกลาวไมเหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Schiffman & 
Kanuk (1991) ท่ีกลาววา การรับรู (Perception) หมายถึง “กระบวนการท่ีบุคคลแตละคนมี                
การเลือก ประมวลและตีความหมายเก่ียวกับตัวกระตุนออกมาใหความหมาย และไดภาพของโลกท่ีมี
เน้ือหา” (อางถึงใน จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542)  
  การรับรูเปนการแปลความหมายของส่ิงเราและการตอบสนองของรางกายของคนตอส่ิงเรา               
จะแตกตางกันในแตละบุคคล ข้ึนอยูกับประสบการณเดิม และทําใหบุคคลจะพฤติกรรมแตกตางกัน 
แตละบุคคลจะเลือกรับรูเฉพาะขอมูลท่ีตรงกับความตองการและความพอใจ อยางไรก็ตาม ยังข้ึนกับ
พ้ืนฐานของกระบวนการของแตละบุคคลแตละคนเก่ียวกับความตองการ คานิยม การคาดหวัง และ
ปจจัยอ่ืนๆ นอกจากน้ี การรับรูยังสามารถอธิบายไดอยางงายๆ  คือ หมายถึง “กระบวนการ                 
การตีความผานประสาทสัมผัสใดๆ โดยตรง” ซ่ึงจากความหมายน้ีคําท่ีจะส่ือความหมายเดียวกับ              
การรับรู การสัมผัสรู อันเปนการท่ีเกิดจากการรับความรูสึกเขามาทางประสาทสัมผัสเกิดเปนความ
เขาใจหรือความรูสึกภายในของบุคคล หรือสามารถกลาวอีกอยาง คือ  การรับรู หมายถึง                   
“การตีความหมายจิตใจของบุคคลท่ีจะทําใหเกิดการไดรู ไดเขาใจ” ดังน้ัน การรับรูทุกคร้ังท่ีเกิดข้ึน
จะตองมีบุคคลเขามาเก่ียวของเสมอ เพ่ือทําการตีความบางส่ิงบางอยาง หรือเหตุการณ หรือ
ความสัมพันธในฐานะเปนส่ิงท่ีสัมผัสรูอะไรก็ตามท่ีเก่ียวของในฐานะเปนส่ิงท่ีสัมผัสรู โดยการผาน
ประสาทสัมผัส มนุษยทุกคนรูทุกส่ิงในโลกโดยผานเขามาทางประสาทสัมผัส (Kast & Rosenzweig 
(1985) อางถึงใน จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 



 

 

 

 

  สรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการทางความคิดและจิตใจของมนุษยท่ีแสดงออกถึง 
ความรู ความเขาใจ ความรูสึกนึกคิด ท่ีมีผลมาจากกระบวนการรับและตีความสิ่งเราตางๆ ท่ีมาสัมผัส 
ดวยความแตกตางกันทางดานปจจัยสวนบุคคล และประสบการณท่ีผานมา คนแตละคนจึงมีการรับรูท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงการรับรูจะสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกตอการรับรูในสิ่งน้ันๆ 
  สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไดกําหนดการรับรูเก่ียวกับสปาไว 7 ดาน ประกอบไปดวยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ 
และดานกระบวนการ ตามแนวคิดสวนประสมการตลาด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. การรับรูเก่ียวกับสปาดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง การรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ 
เก่ียวกับบริการดานผลิตภัณฑของสปา ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง บริการนวดนํ้ามันอโรมา (Aroma) 
บริการนวดหนา บริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) บริการซาวนนา (Sauna) บริการนวดแบบ
ไทย ผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก และการเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ100% ไมมีสารเคมี          
เจือปน 
  2. การรับรูเก่ียวกับสปาดานราคา (Price) หมายถึง การรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับ
บริการดานราคาของสปา ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง การรับรูของผูบริโภคท่ีมาใชบริการสปาวา ไดรับ
บริการเปนท่ีพึงพอใจและเหมาะสมกับมูลคาของเงินท่ีตองจายไป ซ่ึงควรเหมาะสมกับคาของเงินท่ี
ตองจายไป เหมาะสมกับคุณภาพของสินคาและการใหบริการสปาท่ีไดรับดวย 
  3. การรับรูเก่ียวกับสปาดานสถานท่ี (Place) หมายถึง การรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ 
เก่ียวกับบริการที่เก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาของสปา                  
ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง สถานท่ีต้ังของสถานบริการสปาใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการ ใกลแหลงชุมชน 
สงบเงียบ มีความสะดวกในการเดินทาง และมีความสะดวกในท่ีจอดรถ 
  4. การรับรูเก่ียวกับสปาดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การรับทราบขอมูลขาวสาร
ตางๆ เก่ียวกับบริการดานการสงเสริมการตลาด และการติดตอส่ือสารไปยังลูกคาเปาหมาย เพ่ือแจง
ขางสารจูงใจหรือเตือนความทรงจําของลูกคาตอผลิตภัณฑหรือบริการของสปา ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง 
การโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอ การใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร
อยางชัดเจน การมีปายแสดงการบริการดานตางๆ อยางชัดเจน การแจกของแถม เชน ทรีทเมนทฟรี 
แจกชุดโฮมแครไปใชท่ีบานฟรี เม่ือซ้ือเปนแบบแพคเก็จ การมีพนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ 
และการมีระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด 
  5. การรับรูเก่ียวกับสปาดานบุคลากร (People) การรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับ
บริการดานบุคลากรในประเด็นเก่ียวกับคุณภาพในการใหบริการ ความสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมท่ีดีแกสถานบริการสปาได 
ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง พนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด พนักงานพูดจาไพเราะบริการดวย



 

 

 

 

ความ ระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดียิ้มแยมแจมใส พนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี 
พนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันท่ีเชื่อถือได พนักงานมีความเขาใจถึงความ
ตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจได และพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 
  6. การรับรูเก่ียวกับสปาดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) การรับทราบขอมูล
ขาวสารตางๆ เก่ียวกับบริการดานลักษณะทางกายภาพของสปา โดยมักเปนความคาดหวังของลูกคา 
ซ่ึงในท่ีนี้จะหมายถึง การมีการจัดสถานท่ีเหมาะสม สถานท่ีสะอาด และมีบริการหองทําสปาสวนตัว 
  7. การรับรูเก่ียวกับสปาดานกระบวนการใหบริการ (Process) การรับทราบขอมูลขาวสาร
ตางๆ เก่ียวกับบริการดานกระบวนการหรือข้ันตอนในการใหบริการของสปา เพ่ือสงมอบคุณภาพใน
การใหบริการกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจ ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง  มีการอธิบายข้ันตอนท่ี
ชัดเจน การมีเวลาปด-เปด ท่ีชัดเจน และการมีระบบส่ังจองลวงหนา 
 

  2) กระบวนการรับรู 
  การรับรูเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล ซ่ึงไมสามารถสังเกตไดโดยตรง การรับรูเปน
กระบวนการซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนสําคัญๆ 3 ข้ันตอน ดังน้ี  
  ข้ันตอนท่ี 1 การเลือก (Selection) การเลือกจะเก่ียวของท้ังการเลือกโดยจงใจและไมจงใจ 
กลาวคือ การตัดสินใจบางคร้ังจะกระทําการเลือกวาเราจะรับส่ิงกระตุนใดข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง  
เชน ปจจัยทางดานกายภาพ (Characteristic) ปจจัยทางดานท่ีต้ัง (Physical Location) ความสนใจ 
(Interest) ประสบการณท่ีผานมา (Past Experience) 
  ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวม ในดานการรับรูส่ิงตางๆ เรามักมีแนวโนมท่ีจะรวบรวมตัวกระตุน                
ตางๆ เขาเปนรูปแบบตางๆ หลักในการรวบรวมตัวกระตุนมีหลายประการ เชน รวบรวมโดยพิจารณา
จากการอยูใกลเคียง (Proximity) รวบรวมโดยพิจารณาจากความคลายคลึงกัน (Resemblance) 
รวบรวมโดยพิจารณาจากการกระทําไปทางเดียวกัน (Common Fate) รวบรวมโดยพิจารณาถึง              
การตอเติมสวนท่ีขาดไป 
  ข้ันตอนท่ี 3 การตีความ (Interpretation) เปนการแปลความหมาย ประสบการณตางๆ                  
ที่ไดรับในการแปลความหมายน้ีอาจทําไดหลายลักษณะ เชน แปลความหมายตามสถานการณ 
(Context) แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล ( Intent) แปลความหมายโดยยึดเอา
บุคลิกลักษณะของตนเองเปนหลัก (Projection) 
  ดังน้ัน การรับรูของแตละบุคคลจึงแตกตางกันออกไป และส่ิงน้ีสงผลตอประสิทธิผลของการส่ือ
ความเขาใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ถาการรับรูของบุคคลสองคนตอส่ิงเดียวกันใกลเคียงกัน โอกาส
ที่จะเขาใจกันและลงรอยกันจะเกิดไดมาก ในขณะเดียวกัน ถาการรับรูของบุคคลสองคนตอส่ิงของ               



 

 

 

 

สิ่งเดียวกันเปนไปคนละทิศทางก็อาจกอใหเกิดปญหาและกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานรวมกันได
ในท่ีสุด (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 

  3) ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู แบงเปน 2 ประการ คือ  
   3.1) ลักษณะของส่ิงเรา โดยส่ิงเราเปนปจจัยภายนอกท่ีทําใหเกิดความสนใจท่ีจะรับรู หรือ
ทําใหการรับรูคาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง ซ่ึงลักษณะของส่ิงเราท่ีกอใหเกิดการรับรูไดน้ัน ตองเปน
สิ่งเราท่ีนาสนใจ มีขนาดใหญ มีการเคล่ือนไหว มีการเราซํ้าบอยๆ และส่ิงเราน้ันมีความแตกตางจาก
สิ่งเราอ่ืนๆ จะกระตุนใหเกิดการรับรูไดดีและรวดเร็ว เชน การประชาสัมพันธ  โดยผานส่ือวิทยุ 
โทรทัศน การประชาสัมพันธใหผูใชนํ้าชําระเงินผานส่ือปายประกาศ เจาหนาท่ีการประปานครหลวง 
เปนตน (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 
   3.2) ลักษณะของผูรับรู ซ่ึงมีปจจัยดานกายภาพ และปจจัยดานจิตวิทยา 
    3.2.1) ดานกายภาพ ไดแก สมรรถภาพของอวัยวะสัมผัส เชน หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย 
ตองสมบูรณ หากลักษณะของผูรับรูผิดปกติ จะทําใหการรับรูตอส่ิงเราท่ีมาสัมผัสผิดเพ้ียนไปจาก   
ความเปนจริง นอกจากน้ัน ก็เปนเร่ือง เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา จะมีผลตอการรับรูดวย 
    3.2.2) ดานจิตวิทยา เปนส่ิงท่ีผู รับเลือกท่ีจะสัมผัสเฉพาะท่ี ตองการและแปล
ความหมายใหกับตัวเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู เดิม หรือประสบการณในอดีต ความจํา                     
ความตองการ อารมณ เจตคติ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี ความต้ังใจ ความคาดหวัง เปนตน 
(จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 

  4) ประโยชนของการรับรู 
   4.1) การสรางความประทับใจแกผูอ่ืน ( Impression) เม่ือเรารูจักใครเปนคร้ังแรกเราควร
สรางความประทับใจใหเกิดข้ึน ความประทับใจระหวางบุคคลเม่ือพบกันคร้ังแรกจะตรึงอยูใน
ความรูสึกเปนเวลานานและยากท่ีจะลบไปงายๆ เม่ือเรารูจักใครเปนคร้ังแรกจะเกิดการรับรูและ      
ความประทับใจกับบุคคลน้ันไมวาจะเปนแงบวกหรือแงลบ ดังน้ันการสรางความประทับใจคร้ังแรก          
จึงมีความสําคัญตอบุคคลคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเราคาดหวังถึงคุณสมบัติของเขาและ
ความสัมพันธท่ีจะเกิดในอนาคต (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 
   4.2) การสรางส่ือตางๆ ทราบกันดีวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูมี 2 ปจจัยดวยกันซ่ึงก็
คือ คุณสมบัติของส่ิงเรา และคุณสมบัติของผูรับรู เราสามารถนําปจจัยเหลาน้ีมาชวยใหผูใชบริการ
หรือกลุมเปาหมาย ทราบถึงวิธีการ/ข้ันตอนของบริการท่ีให รวมท้ังประโยชนของบริการท่ีไดรับ           
มีความอยากทดลองใช และเกิดพฤติกรรมการเลือกใชบริการในชองทางดังกลาว (จุฑามาศ สิทธิขวา, 
2542) 



 

 

 

 

   4.3) การใชเปนตัวสนับสนุนในการตัดสินใจ ขอมูลบางอยางท่ีไดจากการรับรูสามารถ
นํามาใชประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจได โดยเฉพาะเม่ือมีเวลาในการตัดสินใจคอนขางนอย
และขอมูลท่ีไดรับมามีไมมากพอ (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 
  จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ระดับการรับรูเก่ียวกับบริการสปาท้ัง 7 ดาน หากผูท่ีใชบริการมี
การรับรูเก่ียวกับบริการท้ัง 7 ดาน อันประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี                 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ อันจะ
นําไปสูการนํามาใชเปนตัวสนับสนุนในการตัดสินใจในการใชหรือเขารับบริการของสถานบริการสปา
ตางๆ ในลําดับตอไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   ธนิตศักด์ิ ประโลมรัมย (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของ
บริษัทลําปางรักษสมุนไพร โดยเก็บขอมูลจากลูกคาท่ีเขามาใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัท
ลําปางรักษสมุนไพร จํานวน 240 ราย ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุ 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 
บาท ประเภทบริการท่ีใชมากท่ีสุด คือ บริการนวดแผนไทย โดยมีความถ่ีในการมาใชบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพมากท่ีสุด คือ 1-2 คร้ัง/เดือน สวนใหญวันท่ีมาใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ ณ บริษัท ลําปางรักษ
สมุนไพร (บอยท่ีสุด) คือ วันเสาร–อาทิตย ชวงเวลาท่ีมาใชบริการ (บอยท่ีสุด) 14.00-16.00 น. 
เหตุผลท่ีเลือกเขามาใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ คือ คุณภาพของการบริการดี สวนใหญส่ือท่ีทําใหรูจัก
บริการสปาเพ่ือสุขภาพ คือ จากการแนะนําของญาติ เพ่ือน หรือคนรูจัก และมีพฤติกรรมการใช
บริการสปาเพ่ือสุขภาพ คือ มาใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพรอยูเปนประจํา 
โดยการมาใชบริการแตละคร้ังไมเจาะจงเลือกพนักงานผูใหบริการ สวนปจจัยสวนประสมการตลาดมี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานพนักงานผูใหบริการ                 
ดานราคา ดานกระบวนการ ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 
   พีรญา คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
เดยสปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาชาวไทย
จํานวน 250 ราย ท่ีใชบริการเดยสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวากระบวนการ
ตัดสินใจของลูกคา พบวา สาเหตุท่ีทําใหกลุมตัวอยางมาใชบริการเดยสปามากท่ีสุด คือ เพ่ือการ
พักผอนและคลายเครียด โดยกอนท่ีจะไปใชบริการเดยสปาลูกคาไดสอบถามขอมูลในเร่ืองของราคา 
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในการใชสปาแตละคร้ังมากท่ีสุด โดยมีการพิจารณาขอมูลจากเพ่ือนบาน/เพ่ือนท่ี
ทํางาน/คนรูจักท่ีเคยไปใชบริการเดยสปามากอน สวนการประเมินทางเลือกน้ันกลุมตัวอยางลูกคาได



 

 

 

 

ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑกลุมตัวอยางลูกคาให
ความพึงพอใจในใหบริการนวดนํ้ามันอโรมา และเปนผลิตภัณฑหรือวัตถุท่ีมีการผลิตจากธรรมชาติ 
ปจจัยดานราคา กลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในการกําหนดราคาแบบแพคเก็จท่ีเหมาะสม 
ปจจัยดานสถานท่ี กลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีต้ังท่ีอยูในแหลงชุมชน มีความ
สะดวกในการเดินทาง สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางลูกคาใหความ พึงพอใจใน
การท่ีสถานประกอบการมีการนําเสนอเอกสาร/คูมือแนะนําเก่ียวกับสปา และมีพนักงานขายคอย
แนะนําสินคาและบริการ ปจจัยดานบุคคล กลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองพนักงานท่ี
พูดจาไพเราะ บริการดวยความระมัดระวัง กิริยามารยาทสุภาพ มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ กลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีใหบริการมี
ความสะอาด สวนปจจัยดานกระบวนการ กลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองมีปายอธิบายให
ลูกคาไดเห็นผลิตภัณฑและราคาของแตละแพคเก็จท่ีใหบริการไดอยางชัดเจน สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการเดยสปามากท่ีสุดของการศึกษาคร้ังน้ีคือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยการประเมินหลังการใชบริการเดยสปาของกลุมตัวอยางลูกคา พบวา 
สวนใหญมีความพึงพอใจหลังจากใชบริการเดยสปาท่ีไดเลือกน้ันอยูในระดับมากท่ีสุด 
   วิภารัตน ศรีเทพ (2551) ศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา              
(Day Spa) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสปาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 
30-39 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
10,001-20,000 บาท รูปแบบของการบริการท่ีใชสวนใหญ คือ บริการนวดหนา/ขัดหนา โดยมีเหตุผล
ในการเลือกใชบริการสปาเพ่ือผอนคลายจากการทํางานและตองการรักษาสุขภาพ ซ่ึงตัดสินใจเขาใช
บริการดวยตนเอง ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ในระดับมากท่ีสุด สวนในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีใชบริการ ดานสงเสริมการตลาด และ
ดานกระบวนการอยูในระดับมาก สวนพฤติกรรมการใชบริการสปา (Day Spa) ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีคาใชจายในการใชบริการตอคร้ังอยูมากท่ีสุด 2,500 บาทและมีคาใชจาย
ในการใชบริการตอเดือนมากท่ีสุดคือ 6,000 บาท มีความถ่ีในการใชบริการ 2 คร้ังตอเดือน โดยให
ความสําคัญกับการใชบริการในอนาคตในระดับมากท่ีสุดและมีการแนะนําและการบอกตอบุคคลอ่ืนใน
ระดับมาก สวนปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสปา (Day Spa) คือ 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการและ    
ดานสภาพแวดลอม 
   กฤติยา แยมเอ่ียม (2554) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคใน              
การเลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากผูบริโภคท่ีใช
บริการสปาท่ีสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครทุกสถานประกอบการท่ีผาน



 

 

 

 

การรับรองมาตรฐาน (Spa Shop) จากสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 
31-40 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท ประเภทของบริการสปาเพ่ือสุขภาพท่ีใชประจํา คือ นวดแผน
ไทย มีความถ่ีในการใชบริการ 1-2 คร้ังตอเดือน ใชบริการในวันเสาร-อาทิตย เวลา 16.01-20.00 น. 
มีคาใชจายในการใชบริการตอคร้ังนอยกวา 1 ,000 บาท และมีวัตถุประสงคในการใชบริการเพ่ือ
พักผอนคลายเครียด สวนปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริ โภคในการเลือกสถาน
บริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการใน
ระดับมากทุกปจจัย เรียงตามลําดับ ดังน้ี ปจจัยดานบุคคล ในเร่ืองพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยม
แจมใส มีความกระตือรือรนในการใหบริการ ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ในเร่ือง                  
ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/หองท่ีใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ ปจจัยดานราคา ในเร่ืองอัตรา
คาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 
ในเร่ืองเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพ่ือสุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ               
ในเร่ืองความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหม
ทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละราย ปจจัยดานกระบวนการ ในเร่ืองข้ันตอนการใชบริการสะดวก 
รวดเร็ว และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
   มนัสชนก ยอดวุฒิ (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโอเอซิสสปาใน
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ขอมูลของผูท่ีเขามาใชบริการน้ันในเร่ืองชวงอายุมีผลมากท่ีสุด
ตอการเลือกใชบริการโอเอซิสสปา รองลงมา คือ รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน สวนผลการวิเคราะหดวย            
Chi–square พบวา เพศมีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการตลาด ดานบุคลากร ดานกายภาพ อายุมีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการตลาด และดานกายภาพ สถานภาพมี
ความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานการตลาด การศึกษามีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาด
ดานการตลาด ดานบุคลากร และดานกายภาพ อาชีพมีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานราคา 
และดานการตลาด รายไดโดยเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับ ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการตลาด ดานบุคลากร และดานกายภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระดับการรับรู 
- ดานผลิตภัณฑ   
- ดานราคา 
- ดานสถานท่ี   
- การสงเสริมการตลาด 
- ดานบุคลากร   
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
- ดานกระบวนการ 

ระดับการใชบริการ 
- ดานผลิตภัณฑ   
- ดานราคา 
- ดานสถานท่ี   
- การสงเสริมการตลาด 
- ดานบุคลากร   
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
- ดานกระบวนการ 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
การกําหนดประชากร 

   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ซ่ึงจากขอมูลทะเบียนรายการขอมูลท่ีใหบริการเว็บเซอรวิสผานระบบ Stat x change ของ โครงการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากร (รายเดือน) สํานักงานสถิติแหงชาติ สถิติดานสังคม สาขาสถิติ
แรงงาน (Labour statistics) พบวาปจจุบันจังหวัดลําปางมีประชากรวัยทํางาน (ผูมีงานทํา) จํานวน
ทั้งสิ้น 493,756 คน 
   การกําหนดกลุมตัวอยาง 
   การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังจากการคํานวณหาขนาดตัวอยางจาก
ประชากรท้ังหมด โดยการคํานวณดวยการใชสูตรของ Taro Yamane และกําหนดใหมีความ
คลาดเคล่ือนของการสุมขนาดตัวอยาง เทากับ 0.05 ตามสูตรดังตอไปน้ี  
 

     n  =          N 
         1 + Ne2 

 

   n =  ขนาดตัวอยาง(จํานวนท่ีตองการสุม) 
   N = ขนาดกลุมประชากรท้ังหมด จํานวน 493,756 คน 
   e  = คาความคลาดเคล่ือน ซ่ึงกําหนดไวท่ี 0.05 

  แทนคาในสูตร จะได 
   n =   493,756       =   399.676 
       1 +493,756 (0.05)2 

  ดังน้ัน จะไดขนาดตัวอยางจํานวน  400 ตัวอยาง



 

 

   การศึกษาคร้ังน้ี ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability sampling)และใชเทคนิคการสุมกลุมตัวอยางแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีเคยใช
บริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน และกรณีท่ีตองการ
ศึกษายากตอการเขาถึงขอมูล 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
    เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดสรางข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการรวบรวมขอมูล โดยมีเน้ือหาครอบคลุมตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
   เน้ือหาสาระของแบบสอบถาม 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน               
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
   สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดตอเดือน ประเภทของการบริการสปาเพ่ือสุขภาพท่ีเลือกใชเปนประจํา ความถ่ีในการใช
บริการตอเดือน วันท่ีนิยมเขาไปใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ ชวงเวลานิยมเขาไปใชบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพ คาใชจายในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพตอคร้ัง และวัตถุประสงคในการใชบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพโดยใชคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ 
   สวนท่ี 2   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปา 
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางจําแนกตามระดับการรับรู และระดับการใชบริการ ประกอบไปดวย 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนายปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการใหบริการปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
และปจจัยดานพนักงานสอบถามโดยใชมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ ดังน้ี  
 

  มีการรับรูระดับมาก / มีการไดใชระดับมาก     เทากับ  3  คะแนน 
  มีการรับรูระดับปานกลาง / มีการไดใชระดับปานกลาง  เทากับ  2   คะแนน 
  มีการรับรูระดับนอย  / มีการไดใชระดับนอย     เทากับ  1   คะแนน 
 

   การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   การศึกษาคร้ังน้ี ไดกําหนดข้ันตอนการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 



 

 

   1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)โดยนําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ความรูสามารถเฉพาะดาน จํานวน 3 ทาน ประกอบไปดวย 1) ผศ.บุรินทร รุจจนพันธุ ตําแหนง
รักษาการ ผูอํานวยการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2) คุณกาญจนา ศรีชัยตัน 
ตําแหนง หัวหนางานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น และ 3) คุณวรรณา 
เติมกิจขจร ผูประกอบกิจการธุรกิจสปา The Vannara Spa ในการตรวจสอบความถูกตองและภาษา
ที่ใช เพ่ือพิจารณาขอความในแบบสอบถามวา สามารถวัดไดตรงกับส่ิงท่ีตองการศึกษาและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับอยางครบถวน รวมท้ังตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) และแกไขความถูกตองของการใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง พรอมท้ัง
ขอแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม จากน้ันนําไปคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)ซ่ึงคาความสอดคลองท่ีไดควรมีคาต้ัง 
0.5 ข้ึนไปจึงจะสามารถนําแบบสอบถามชุดน้ีมาใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาได โดยใชสูตร ดังน้ี 
 

   สูตร IOC =  SR 
           N 
   กําหนดให  
    IOC หมายถึง  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม 
    SR หมายถึง  ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
    N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   ผลจากการคํานวณเพ่ือหาคา IOC จากสูตรขางตน พบวา คา IOC ที่ไดคํานวณได มีคา
เทากับ 0.991 ซ่ึงจัดวาอยูในระดับท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ดังน้ันผูศึกษาจึงสามารถนําแบบสอบถามท่ีได
สรางข้ึนไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตอไปตามลําดับ 
 

  2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) เปนการนําเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาที่ผานการ
ทดสอบความเท่ียงตรงและปรับแกไขเปนท่ีเรียบรอยแลวไปทดลองเก็บขอมูล (Try-Out) กับ
กลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาจํานวน 30 ชุด จากน้ัน                 
นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามในสวนท่ี 2 ดวยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ในการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)   
จากการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม พบวา คาเฉล่ียสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาเทากับ 0.942 
ซ่ึงจัดวาอยูในระดับท่ีมีความเชื่อม่ันสูง ดังน้ันผูศึกษาจึงใชแบบสอบถามดังกลาวในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในข้ันตอนตอไปตามลําดับ 
 
 
 



 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริม าณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงทางผูศึกษาไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีสําคัญ 2 แหลง 
ดังตอไปน้ี 
   1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีปรากฏอยูในรูปของการตอบแบบสอบถาม
ซ่ึงรวบรวมโดยการเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคท่ีเคยใชบริการ 
สปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
   2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีอยูในรูปของเอกสาร บทความทาง
วิชาการ และขอมูลทางสถิติท่ีไดจากหนวยงานของรัฐและเอกชน โดยผูศึกษารวบรวมไดจากตํารา 
เอกสาร วารสาร และการสืบคนผานทางอินเตอรเน็ต 
 
การวิเคราะหขอมูล 
   1. การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชการวิเคราะหดวยสถิติ              
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) และรอยละ 
(Percentage)  
   2. การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช
บริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติไคสแควร (Chi-square)                 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกใชบริการสปา 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

  การวิจัยการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปาของผูบริโภค
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหเปน 2 สวน ดังน้ี  
  สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการ
เลือกใชบริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการสปา 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 146 36.5 
หญิง 254 63.5 

รวม 400 100.0 
อายุ   

ไมเกิน 20 ป 17 4.3 
ระหวาง 21-30 ป 159 39.8 
ระหวาง 31-40 ป 75 18.8 
ระหวาง 41-50 ป 77 19.3 
ระหวาง 51-60 ป 62 15.5 
มากกวา 60 ปขึ้นไป 10 2.5 

รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษา/ปวช 88 22.0 
อนุปริญญา/ปวส 104 26.0 
ปริญญาตรี 162 40.5 
สูงกวาปริญญาตรี 46 11.5 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการสปา (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   

ขาราชการ 69 17.3 
พนักงานเอกชน/หางราน 68 17.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 56 14.0 
เจาของกิจการสวนตัว 161 40.3 
เกษียณอายุ 36 9.0 
อ่ืนๆ 10 2.5 

รวม 400 100.0 
รายไดตอเดือน   

ไมเกิน 10,000 บาท 61 15.3 
ระหวาง 10,001-30,000 บาท 195 48.8 
ระหวาง 30,001-50,000 บาท 109 27.3 
มากกวา 50,000 บาท 35 8.8 

รวม 400 100.0 
สถานภาพ   

โสด 176 44.0 
สมรส 198 49.5 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 26 6.5 

รวม 400 100.0 
ประเภทของการบริการสปาเพ่ือสุขภาพ   

การนวดแผนไทย 79 19.8 
การนวดประคบดวยลูกประคบสมุนไพร 54 13.5 
การนวดฝาเทา 98 24.5 
การนวดอโรมา (นวดนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร) 44 11.0 
การแชน้ําสมุนไพร 58 14.5 
การแชน้ําในอางนํ้าวน (อางจากุซซ่ี) 20 5.0 
การอบไอนํ้าสมุนไพร 14 3.5 
การขัดผิวหนาผิวกายดวยสมุนไพร 33 8.3 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการสปา (ตอ) 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ความถ่ีในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ   
นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 55 13.8 
จํานวน 1-2 คร้ังตอเดือน 135 33.8 
จํานวน 3-4 คร้ังตอเดือน 176 44.0 
จํานวน 5-6 คร้ังตอเดือน 16 4.0 
มากกวา 6 คร้ังตอเดือน 18 4.5 

รวม 400 100.0 
วันท่ีนิยมเขาไปใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ   

วันจันทร -ศุกร 81 20.3 
วันเสาร-อาทิตย 141 35.3 
วันหยุดนักขัตฤกษ 178 44.5 

รวม 400 100.0 
ชวงเวลานิยมเขาไปใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ   

เวลา 10.00-13.00 น. 71 17.8 
เวลา 13.01-16.00 น. 155 38.8 
เวลา 16.01-20.00 น. 124 31.0 
เวลา 20.01-23.00 น. 50 12.5 

รวม 400 100.0 
คาใชจายในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพตอคร้ัง    

จํานวน นอยกวา 1,000 บาท 146 36.5 
จํานวน 1,000-1,500 บาท 157 39.3 
จํานวน 1,501-2,000 บาท 61 15.3 
จํานวน มากกวา 2,000 บาทข้ึนไป 36 9.0 

รวม 400 100.0 
วัตถุประสงคในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ   

เพ่ือรักษาสุขภาพ 99 24.8 

เพ่ือการบําบัดรักษาโรค 124 31.0 
เพ่ือการพักผอนคลายเครียด 110 27.5 
เพ่ือการเสริมความสวยความงาม 67 16.8 

รวม 400 100.0 
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   จากตาราง 2 พบวา  เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.5 และเปนเพศชาย จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 
ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21 -30 ปมากท่ีสุด 
จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมา คือ อายุระหวาง 41 -50 ป จํานวน 77 คน คิดเปน
รอยละ 19.3 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 อายุระหวาง 51 -60 ป 
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 อายุไมเกิน 20 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 และอายุ 
60 ปขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือ ปวส.  จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.0 ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. จํานวน 88 
คน คิดเปนรอยละ 22.0 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของกิจการสวนตัวมาก
ที่สุด จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมา คือ มีอาชีพเปนขาราชการ จํานวน 69 คน             
คิดเปนรอยละ 17.3 พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.0 เกษียณอายุ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 และ
มีอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน
ระหวาง 10,001-30,000 บาทมากที่สุด จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมา คือ มีรายได
ตอเดือนระหวาง 30,001-50,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 มีรายไดตอเดือนไมเกิน 
10,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และมีรายไดตอเดือนมากกวา 60,000 บาท 
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสมาก
ที่สุด จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จํานวน 176 คน คิดเปน
รอยละ 44.0 และหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ 
   เ ม่ือจําแนกตามประเภทของการบริการสปาท่ีเ ลือกใช เปนประจํา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญนิยมใชบริการสปามากท่ีสุด คือ การนวดฝาเทา จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
24.5 รองลงมา คือ การนวดแผนไทย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 การแชนํ้าสมุนไพร จํานวน 
58 คน คิดเปนรอยละ 14.0 การนวดประคบดวยลูกประคบสมุนไพร จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 
13.5 การนวดอโรมา (นวดนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร) จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 การขัด
ผิวหนาผิวกายดวยสมุนไพร จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 การแชนํ้าในอางนํ้าวน (อางจากุซซ่ี) 
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จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และการอบไอนํ้าสมุนไพร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 
ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามความถ่ีในการใชบริการสปาตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความถ่ีในการใชบริการสปา จํานวน 3-4 คร้ังตอเดือนมากท่ีสุด จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.0 
รองลงมา คือ จํานวน 1-2 คร้ังตอเดือน จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.8 จํานวนนอยกวา 1 คร้ัง 
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8 จํานวนมากกวา 6 คร้ัง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และ
จํานวน 5-6 คร้ัง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามวันท่ีนิยมเขาไปใชบริการสปา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมเขา
ไปใชบริการสปาในวันหยุดนักขัตฤกษมากท่ีสุด จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมา คือ 
วันเสาร-วันอาทิตย จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 และวันจันทร -วันศุกร จํานวน 81 คน              
คิดเปนรอยละ 20.3 ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามชวงเวลานิยมเขาไปใชบริการสปา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยม
เขาไปใชบริการสปาในเวลา 13.01-16.00 น. มากท่ีสุด จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 
รองลงมา คือ เวลา 16.01-20.00 น. จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 เวลา 10.01 -13.00 น. 
จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 และเวลา 20.01-23.00 จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 
ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามคาใชจายในการใชบริการสปาตอคร้ัง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
คาใชจายในการใชบริการสปาประมาณ 1,000-1,500 บาทมากท่ีสุด จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 
39.3 รองลงมา คือ มีคาใชจายในการใชบริการนอยกวา 1,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 
36.5 มีคาใชจายในการใชบริการประมาณ 1,501-2,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 
และมีคาใชจายในการใชบริการประมาณมากกวา 2,000 บาทข้ึนไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
9.0 ตามลําดับ 
   เม่ือจําแนกตามวัตถุประสงคในการใชบริการสปา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ              
มีวัตถุประสงคในการใชบริการสปา คือ เพ่ือการบําบัดรักษาโรค มากท่ีสุด จํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 31.0 รองลงมา คือ เพ่ือการพักผอนคลายเครียด จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.5                
เพ่ือรักษาสุขภาพ จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และเพ่ือการเสริมความสวยความงาม จํานวน 
67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน: ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผล 
       ตอการเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 เง่ือนไข  

  H0 : ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีผลตอระดับการใชบริการสปา 
  H1 : ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอระดับการใชบริการสปา 

   การศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไว คือ ระดับการรับรูปจจัย                 
สวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันมีระดับการใชบริการสปาท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการรับรู ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา                    
ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 
กับระดับการไดใช ซ่ึงจะทําการวิเคราะหดวยการทดสอบคา Chi-square โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ที ่0.05 โดยไดกําหนดสมมติฐานไวดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ 
   การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปจจัยดานผลิตภัณฑกับระดับการใช
บริการ โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) บริการนวดนํ้ามันอโรมา 
(Aroma) 2) บริการนวดหนา 3) บริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) 4) บริการซาวนนา (Sauna) 
5) บริการนวดแบบไทย 6) ผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก เชน นํ้ามันนวด โคลนพอก และ 7) 
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% ไมมีสารเคมีเจือปน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
  1) บริการนวดน้ํามันอโรมา (Aroma) 
 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูบริการนวดน้ํามันอโรมา (Aroma)  
       จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
บริการนวดน้ํามันอโรมา (Aroma) 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 0 0 0 
 รอยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 43 11 70 
 รอยละ 4.0 10.8 2.8 17.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 30 174 126 330 
 รอยละ 7.5 43.5 31.5 82.5 

รวม จํานวน 46 217 137 400 
 รอยละ 11.5 54.3 34.3 100.0 
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   จากตาราง 3 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอย
กวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทํา    
การทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูบริการนวดนํ้ามันอโรมา (Aroma) 
กับระดับการใชบริการ  
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูบริการนวดนํ้ามันอโรมา (Aroma)       
กับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวดนํ้ามันอโรมา (Aroma) ในระดับ
มาก แตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.5 ขณะท่ี
ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวดน้ํามันอโรมา (Aroma) ในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยู
ในระดับมาก จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.5 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวด
น้ํามันอโรมา (Aroma) ในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 7.5 

  2) บริการนวดหนา 
 

ตาราง 4   แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูบริการบริการนวดหนา  
         จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูบริการนวดหนา 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 6 0 6 
 รอยละ 0.0 1.5 0.0 1.5 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 14 127 48 189 
 รอยละ 3.5 31.8 12.0 47.3 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 17 127 61 205 
 รอยละ 4.3 31.8 15.3 51.3 

รวม จํานวน 31 260 109 400 
 รอยละ 7.8 65.0 27.3 100.0 

 

   จากตาราง 4 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก               
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูบริการนวดหนากับระดับการใช
บริการ 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูบริการนวดหนา กับระดับการใช
บริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวดหนาในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวด
หนาในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  61 คน คิดเปนรอยละ 15.3               
สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวดหนาในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย 
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.8 



29 

 

  3) บริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) 
ตาราง 5  แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี  
            จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
บริการอางน้ําวนแบบจากุซซ่ี 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 13 8 21 
 รอยละ 0.0 3.3 2.0 5.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 33 191 44 268 
 รอยละ 8.3 47.8 11.0 67.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 12 89 10 111 
 รอยละ 3.0 22.3 2.5 27.8 

รวม จํานวน 45 293 62 400 
 รอยละ 11.3 73.3 15.5 100.0 

Chi-Square=13.971 Sig=0.004 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

   จากตาราง 5 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบ
จากุซซ่ีกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 13.971 และคาระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูบริการอางนํ้าวน
แบบจากุซซ่ีมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ีกับ
ระดับการการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ีในระดับปาน
กลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.8 ขณะท่ี
ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ีในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยู
ในระดับมาก จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการอางนํ้าวน
แบบจากุซซ่ีในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
8.3 
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  4) บริการซาวนนา (Sauna) 
ตาราง 6 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูบริการซาวนนา จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูบริการซาวนนา 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 14 0 14 
 รอยละ 0.0 3.5 0.0 3.5 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 25 167 56 248 
 รอยละ 6.3 41.8 14.0 62.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 17 92 29 138 
 รอยละ 4.3 23.0 7.3 34.5 

รวม จํานวน 42 273 85 400 
 รอยละ 10.5 68.3 21.3 100.0 

 

   จากตาราง 6 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก   
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูบริการซาวนนากับระดับการใช
บริการ 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูบริการซาวนนากับระดับการการ
ใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการซาวนนาในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการ
อยูในระดับปานกลาง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการ
ซาวนนาในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  56 คน คิดเปนรอยละ 
14.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการซาวนนาในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูใน
ระดับนอย จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 
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  5) บริการนวดแบบไทย 
ตาราง 7 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูบริการนวดแบบไทย  

       จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรู 

บริการนวดแบบไทย 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 3 13 3 19 
 รอยละ 0.8 3.3 0.8 4.8 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 153 51 220 
 รอยละ 4.0 38.3 12.8 55.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 20 84 57 161 
 รอยละ 5.0 21.0 14.3 40.3 

รวม จํานวน 39 250 111 400 
 รอยละ 9.8 62.5 27.8 100.0 

 

   จากตาราง 7 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก                 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูบริการนวดแบบไทยกับระดับ
การใชบริการ 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูบริการนวดแบบไทยกับระดับการ
ใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวดแบบไทยในระดับปานกลางแตมีระดับการใช
บริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรู
บริการนวดแบบไทยในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  51 คน                
คิดเปนรอยละ 12.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการนวดแบบไทยในระดับปานกลางแตมีระดับ
การใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 
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  6) ผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก เชน นํ้ามันนวด โคลนพอก 
ตาราง 8 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูผลิตภัณฑที่ใชมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก  
            จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
ผลิตภัณฑที่ใชมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 6 26 16 48 
 รอยละ 1.5 6.5 4.0 12.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 11 103 60 174 
 รอยละ 2.8 25.8 15.0 43.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 15 92 71 178 
 รอยละ 3.8 23.0 17.8 44.5 

รวม จํานวน 32 221 147 400 
 รอยละ 8.0 55.3 36.8 100.0 

Chi-Square=3.651 Sig=0.228 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

   จากตาราง 8 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูผลิตภัณฑท่ีใชมี
ชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 3.651 และ               
คาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.228 ซ่ึงมากกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูผลิตภัณฑท่ี
ใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักไมมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก
กับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 25.8 
ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูบริการผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในระดับปานกลางแตมี
ระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมี                
การรับรูบริการผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 
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  7) ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% ไมมีสารเคมีเจือปน 
ตาราง 9 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100%  

       จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรู 

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 6 4 7 17 
 รอยละ 1.5 1.0 1.8 4.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 30 96 142 268 
 รอยละ 7.5 24.0 35.5 67.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 12 48 55 115 
 รอยละ 3.0 12.0 13.8 28.8 

รวม จํานวน 48 148 204 400 
 รอยละ 12.0 37.0 51.0 100.0 

Chi-Square=10.455 Sig=0.017 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   จากตาราง 9 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติ 100% กับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 10.455 และ               
คาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.017 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ100% มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% 
กับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% ในระดับ
ปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ขณะท่ี
ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% ในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการ
อยูในระดับปานกลาง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ 100% ในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 30 คน                
คิดเปนรอยละ 7.5 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานผลิตภัณฑ 
   การทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการรับรูกับการใชบริการดานผลิตภัณฑ สามารถทํา
การทดสอบสมมติฐานไดเพียง 3 ประเด็น ไดแก บริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) ผลิตภัณฑท่ี
ใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับ
การรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% มีความสัมพันธ
กับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีระดับการรับรูผลิตภัณฑท่ี
ใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักไมมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
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  สวนอีก 4 ประเด็น ไดแก บริการนวดนํ้ามันอโรมา บริการนวดหนา บริการซาวนนา บริการ
นวดแบบไทย ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  
  1. ดานราคา 
  การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปจจัยดานราคากับระดับการไดใช โดย
กําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) อบสมุนไพร/นํ้านม/นํ้าผ้ึงราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 500 บาท 2) นวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 1,050 บาท 3) นวดหนา8
ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาท 4) สครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450 บาท 
5) อบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 660 บาท 6) นวดไทย
ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 250 บาท 7) นวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 บาท                 
8) สปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาท 9) นวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง/ชั่วโมง
ไมเกิน 750 บาท และ 10) นวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450 บาท ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 
  1) อบสมุนไพร/น้ํานม/นํ้าผึ้งราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 500 บาท 
ตาราง 10  แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูอบสมุนไพร/น้ํานม/น้ําผ้ึงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 
             ไมเกิน 500 บาท จําแนกระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูอบสมุนไพร/น้ํานม/น้ําผ้ึง 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 500 บาท 

ระดับการใชบริการ รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 30 69 10 109 
 รอยละ 7.5 17.3 2.5 27.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 84 38 138 
 รอยละ 4.0 21.0 9.5 34.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 25 93 35 153 
 รอยละ 6.3 23.3 8.8 38.3 
รวม จํานวน 71 246 83 400 
 รอยละ 17.8 61.5 20.8 100.0 

Chi-Square=19.497 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  จากตาราง 10 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูอบสมุนไพร/นํ้านม/
น้ําผึ้งราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 500 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square 
เทากับ 19.497 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา 
ระดับการรับรูอบสมุนไพร/น้ํานม/นํ้าผ้ึงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 500 บาทมีความสัมพันธกับระดับ
การไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูอบสมุนไพร/นํ้านม/นํ้าผ้ึงราคาตอ
คร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 500 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูอบสมุนไพร/
น้ํานม/นํ้าผ้ึงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 500 บาทในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูอบสมุนไพร/นํ้านม/
น้ําผ้ึงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 500 บาทในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก 
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูอบสมุนไพร/นํ้านม/นํ้าผ้ึงราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 500 บาทในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 6.3 
 

  2) นวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 1,050 บาท 
ตาราง 11 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูนวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 
             ไมเกิน 1,050 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูนวดหนาทองคํา 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 1,050 บาท 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 11 26 25 62 
 รอยละ 2.8 6.5 6.3 15.5 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 50 142 59 251 
 รอยละ 12.5 35.5 14.8 62.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 8 64 15 87 
 รอยละ 2.0 16.0 3.8 21.8 

รวม จํานวน 69 232 99 400 
 รอยละ 17.3 58.0 24.8 100.0 

Chi-Square=19.012 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  จากตาราง 11 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูนวดหนาทองคําราคาตอ
คร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 1,050 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 
19.012 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการ
รับรูนวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 1,050 บาทมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูนวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ชั่วโมง
ไมเกิน 1,050 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดหนาทองคําราคาตอ
คร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 1,050 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 1,050 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  59 คน 
คิดเปนรอยละ 14.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
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1,050 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
12.5 
 
  3) นวดหนา 8 ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาท 
ตารางท่ี 12 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูนวดหนา 8 ขัน้ตอนราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 

           ไมเกิน 750 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรูนวดหนา 8 ขั้นตอน 

ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง ไมเกิน 750 บาท 
ระดับการใชบริการ รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 6 46 5 57 
 รอยละ 1.5 11.5 1.3 14.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 45 144 55 244 
 รอยละ 11.3 36.0 13.8 61.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 8 70 21 99 
 รอยละ 2.0 17.5 5.3 24.8 
รวม จํานวน 59 260 81 400 
 รอยละ 14.8 65.0 20.3 100.0 

Chi-Square=14.319 Sig=0.003 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  จากตาราง 12 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูนวดหนา 8 ข้ันตอน
ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square 
เทากับ 14.319 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา 
ระดับการรับรูนวดหนา 8 ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาทมีความสัมพันธกับระดับการได
ใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูนวดหนา 8 ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
750 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดหนา 8 ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 750 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  144 
คน คิดเปนรอยละ 36.0 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดหนา 8 ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไม
เกิน 750 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 55 คน คิดเปนรอย
ละ 13.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดหนา 8 ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 บาทใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 
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  4) สครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาท 
ตาราง 13 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูสครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 
             ไมเกิน 450 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูสครับผิว+บํารุง 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง ไมเกิน 450 บาท 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 10 19 0 29 
 รอยละ 2.5 4.8 0.0 7.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 29 141 46 216 
 รอยละ 7.3 35.3 11.5 54.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 26 97 32 155 
 รอยละ 6.5 24.3 8.0 38.8 

รวม จํานวน 65 257 78 400 
 รอยละ 16.3 64.3 19.5 100.0 

Chi-Square=13.246 Sig=0.005 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 13 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูสครับผิว+บํารุงราคาตอ
คร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 
13.246 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการ
รับรูสครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450 บาทมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูสครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไม
เกิน 450 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 450 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  141 
คน คิดเปนรอยละ 35.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
450 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  46 คน คิดเปนรอยละ 
11.5 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450 บาทในระดับ
ปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 
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  5) อบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 660 บาท 
ตาราง 14  แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูอบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค 
              +บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 660 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
อบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+
บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 660 บาท 

ระดับการใชบริการ รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 23 13 36 
 รอยละ 0.0 5.8 3.3 9.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 28 147 44 219 
 รอยละ 7.0 36.8 11.0 54.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 19 65 61 145 
 รอยละ 4.8 16.3 15.3 36.3 

รวม จํานวน 47 235 118 400 
 รอยละ 11.8 58.8 29.5 100.0 

Chi-Square=27.085 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 14 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูอบ+สครับ+มารค+
อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 660 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา 
Pearson Chi-square เทากับ 27.085 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนด
ไว (0.05) สรุปวา ระดับการอบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมง              
ไมเกิน 660 บาทมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูอบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+
มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 660 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา  ผูใชบริการสปาท่ีมี
การรับรูอบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 660 บาทใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 
ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูอบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 660 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  44 คน      
คิดเปนรอยละ 11.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูอบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุง
ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 660 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.8 
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  6) นวดไทยราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 250 บาท 
ตาราง 15 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูนวดไทยราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 250 บาท  
            จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูนวดไทย 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 250 บาท 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 5 46 38 89 
 รอยละ 1.3 11.5 9.5 22.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 4 91 51 146 
 รอยละ 1.0 22.8 12.8 36.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 20 90 55 165 
 รอยละ 5.0 22.5 13.8 41.3 

รวม จํานวน 29 227 144 400 
 รอยละ 7.3 56.8 36.0 100.0 

Chi-Square=12.649 Sig=0.007 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 15 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูนวดไทยราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 250 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 12.649 
และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูนวด
ไทยราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 250 บาทมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูนวดไทยราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
250 บาทกับระดับการบริการใช พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดไทยราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
250 บาทในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  90 คน คิดเปนรอยละ 
22.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดไทยราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 250 บาทในระดับมากแต
มีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8 สวนผูใชบริการสปาท่ี
มีการรับรูนวดไทยราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 250 บาทในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูใน
ระดับนอย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

  7) นวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาท 
ตาราง 16 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูนวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 
             ไมเกิน 300 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูนวดเทา+คอบาไหล 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาท 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 25 40 65 
 รอยละ 0.0 6.3 10.0 16.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 6 95 106 207 
 รอยละ 1.5 23.8 26.5 51.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 11 63 54 128 
 รอยละ 2.8 15.8 13.5 32.0 

รวม จํานวน 17 183 200 400 
 รอยละ 4.3 45.8 50.0 100.0 

Chi-Square=13.781 Sig=0.004 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 16 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูนวดเทา+คอบาไหลราคา
ตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 
13.781 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการ
รับรูนวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาทมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูนวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 300 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดเทา+คอบาไหล
ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก 
จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดเทา+คอบาไหลราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  
95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/ชั่วโมง
ไมเกิน 300 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.5 
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  8) สปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาท 
ตาราง 17 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูสปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 
             ไมเกิน 300 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูสปาเทา+นวดเทา 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาท 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 10 6 3 19 
 รอยละ 2.5 1.5 0.8 4.8 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 25 104 87 216 
 รอยละ 6.3 26.0 21.8 54.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 3 91 71 165 
 รอยละ 0.8 22.8 17.8 41.3 

รวม จํานวน 38 201 161 400 
 รอยละ 9.5 50.3 40.3 100.0 

Chi-Square=53.872 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  จากตาราง 17 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูสปาเทา+นวดเทาราคา
ตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 
53.872 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการ
รับรูสปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 บาทมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรู สปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
300 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 300 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  104 
คน คิดเปนรอยละ 26.0 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไม
เกิน 300 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  87 คน คิดเปน              
รอยละ 21.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 บาท
ในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 
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  9) นวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาท 
ตาราง 18 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูนวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 
             ไมเกิน 750 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูนวดกระชับทรวงอก 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาท 

ระดับการใชบริการ รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 6 20 14 40 
 รอยละ 1.5 5.0 3.5 10.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 23 83 212 318 
 รอยละ 5.8 20.8 53.0 79.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 0 21 21 42 
 รอยละ 0.0 5.3 5.3 10.5 

รวม จํานวน 29 124 247 400 
 รอยละ 7.3 31.0 61.8 100.0 

Chi-Square=25.189 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 18 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูนวดกระชับทรวงอก
ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square 
เทากับ 25.189 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา 
ระดับการรับรูนวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 บาทมีความสัมพันธกับระดับการ
ไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูนวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง /
ชั่วโมงไมเกิน 750 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดกระชับทรวงอก
ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก 
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดกระชับทรวงอกราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  
83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง/ชั่วโมง
ไมเกิน 750 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 5.8 
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  10) นวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาท 
ตาราง 19 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมง 

ไมเกิน 450 บาท จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรม 
ราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาท 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 10 82 49 141 
 รอยละ 2.5 20.5 12.3 35.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 10 86 66 162 
 รอยละ 2.5 21.5 16.5 40.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 2 55 40 97 
 รอยละ 0.5 13.8 10.0 24.3 

รวม จํานวน 22 223 155 400 
 รอยละ 5.5 55.8 38.8 100.0 

Chi-Square=4.139 Sig=0.194 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 19 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรม
ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square 
เทากับ 4.139 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.194 ซ่ึงมากกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับ
การรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาทไมมีความสัมพันธกับระดับการได
ใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 450 บาทกับระดับการใชบริการ พบวา  ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดทรวงอก
ศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดทรวงอก
ศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูนวดทรวงอก
ศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาทในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับ
นอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานราคา 
  การทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการรับรูกับการใชบริการดานราคา สามารถทําการ
ทดสอบสมมติฐานไดครบทุกประเด็น ไดแก 1) อบสมุนไพร/นํ้านม/นํ้าผ้ึงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
500 บาท 2) นวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 1,050 บาท 3) นวดหนา8ข้ันตอนราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาท 4) สครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาท 5) อบ+สครับ+
มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 660 บาท  6) นวดไทยราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 250 บาท 7) นวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 บาท 8) สปาเทา+
นวดเทาราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาท 9) นวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 
บาท และ 10) นวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450 บาท ซ่ึงผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ระดับการรับรูปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน ระดับการรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไม
เกิน 450 บาทไมมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2. ดานสถานท่ี 
  การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปจจัยดานสถานท่ีกับระดับการไดใช               
โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) ใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการ  2) ใกล
แหลงชุมชน สงบเงียบ 3) มีความสะดวกในการเดินทาง และ 4) มีความสะดวกในท่ีจอดรถ                         
ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
 

 1) ใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการ 
ตาราง 20 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูใกลที่พักอาศัยของผูใชบริการ  
            จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูใกลที่พักอาศัยของผูใชบริการ 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 8 61 8 77 
 รอยละ 2.0 15.3 2.0 19.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 11 172 68 251 
 รอยละ 2.8 43.0 17.0 62.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 8 43 21 72 
 รอยละ 2.0 10.8 5.3 18.0 

รวม จํานวน 27 276 97 400 
 รอยละ 6.8 69.0 24.3 100.0 

Chi-Square=15.350 Sig=0.002 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   จากตาราง 20 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูใกลท่ีพักอาศัยของ
ผูใชบริการกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 15.350 และคาระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูใกลท่ีพักอาศัยของ
ผูใชบริการมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการกับ
ระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการในระดับ                   
ปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.0 ขณะท่ี
ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยู
ในระดับมาก จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูใกลท่ีพักอาศัยของ
ผูใชบริการในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
2.8 
 

  2) ใกลแหลงชุมชน สงบเงียบ 
ตาราง 21 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูใกลแหลงชุมชน สงบเงียบ  

     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูใกลแหลงชุมชน สงบเงียบ 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 5 46 0 51 
 รอยละ 1.3 11.5 0.0 12.8 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 18 155 65 238 
 รอยละ 4.5 38.8 16.3 59.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 18 64 29 111 
 รอยละ 4.5 16.0 7.3 27.8 

รวม จํานวน 41 265 94 400 
 รอยละ 10.3 66.3 23.5 100.0 

Chi-Square=25.019 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   จากตาราง 21 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูใกลแหลงชุมชนสงบ
เงียบกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 25.019 และคาระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูใกลแหลงชุมชน 
สงบเงียบมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูใกลแหลงชุมชนสงบเงียบกับระดับ
การใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูใกลแหลงชุมชนสงบเงียบในระดับปานกลางแตมี
ระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปา
ที่มีการรับรูใกลแหลงชุมชนสงบเงียบในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก 
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูใกลแหลงชุมชนสงบเงียบใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 
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  3) ความสะดวกในการเดินทาง 
ตาราง 22 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูความสะดวกในการเดินทาง จําแนกตาม 

     ระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูความสะดวกในการเดินทาง 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 7 6 8 21 
 รอยละ 1.8 1.5 2.0 5.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 62 162 240 
 รอยละ 4.0 15.5 40.5 60.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 20 26 93 139 
 รอยละ 5.0 6.5 23.3 34.8 

รวม จํานวน 43 94 263 400 
 รอยละ 10.8 23.5 65.8 100.0 

Chi-Square=20.126 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   จากตาราง 22 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูความสะดวกในการ
เดินทางกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 20.126 และคาระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูความสะดวกในการ
เดินทางมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูความสะดวกในการเดินทางกับ
ระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูความสะดวกในการเดินทางในระดับปานกลาง
แตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปา
ที่มีการรับรูความสะดวกในการเดินทางในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปาน
กลาง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูความสะดวกในการ
เดินทางในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน  16 คน คิดเปนรอยละ 
4.0 
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  4) ความสะดวกในท่ีจอดรถ 
ตาราง 23 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูความสะดวกในท่ีจอดรถ  
            จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูความสะดวกในท่ีจอดรถ 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 12 59 37 108 
 รอยละ 3.0 14.8 9.3 27.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 151 24 191 
 รอยละ 4.0 37.8 6.0 47.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 6 80 15 101 
 รอยละ 1.5 20.0 3.8 25.3 
รวม จํานวน 34 290 76 400 
 รอยละ 8.5 72.5 19.0 100.0 

Chi-Square=26.477 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   จากตาราง 23 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูความสะดวกในท่ีจอด
รถกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 26.477 และคาระดับนัยสําคัญ 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูความสะดวกในท่ีจอดรถมี
ความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูความสะดวกในท่ีจอดรถกับระดับ
การใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูความสะดวกในท่ีจอดรถในระดับปานกลางแตมีระดับ
การใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมี
การรับรูความสะดวกในท่ีจอดรถในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูความสะดวกในท่ีจอดรถในระดับปานกลาง
แตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 
  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานสถานท่ี 
 การทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการรับรูกับการใชบริการดานสถานท่ี สามารถทําการทดสอบ
สมมติฐานไดครบทุกประเด็น ไดแก 1) ใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการ 2) ใกลแหลงชุมชน สงบเงียบ 
3) มีความสะดวกในการเดินทาง และ 4) มีความสะดวกในท่ีจอดรถ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ระดับการรับรูปจจัยดานสถานท่ีมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 3. ดานการสงเสริมการตลาด 
   การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกับ
ระดับการไดใช โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) การโฆษณาทางวิทยุและ
สิ่งพิมพสมํ่าเสมอ 2) การใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆเชนแผนพับ โปสเตอรอยางชัดเจน  3) ปาย
แสดงการบริการดานตางๆชัดเจน 4) พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ  5) ระบบสมาชิกเพ่ือรับ
สวนลด และ 6) การแจกของแถม เชน ทรีทเมนทฟรี, แจกชุดโฮมแครไปใชท่ีบานฟรี เม่ือซ้ือเปนแบบ
แพคเก็จ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 
  1) การโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอ 

ตาราง 24 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอ  
     จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
การโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอ 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 9 38 8 55 
 รอยละ 2.3 9.5 2.0 13.8 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 31 163 78 272 
 รอยละ 7.8 40.8 19.5 68.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 13 46 14 73 
 รอยละ 3.3 11.5 3.5 18.3 

รวม จํานวน 53 247 100 400 
 รอยละ 13.3 61.8 25.0 100.0 

Chi-Square=7.762 Sig=0.051 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
   จากตาราง 24 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการโฆษณาทางวิทยุ
และส่ิงพิมพสมํ่าเสมอกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 7.762 และ
คาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.051 ซ่ึงมากกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูการโฆษณา
ทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอไมมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
   ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพ
สมํ่าเสมอกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพ
สมํ่าเสมอในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  163 คน คิดเปน
รอยละ 40.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอในระดับ
ปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  78 คน คิดเปนรอยละ 19.5                            
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สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอในระดับปานกลางแตมี
ระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 

  2) การใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ อยางชัดเจน 

ตาราง 25 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ อยางชัดเจน  
        จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
การใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ อยางชัดเจน 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 10 35 10 55 
 รอยละ 2.5 8.8 2.5 13.8 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 131 61 208 
 รอยละ 4.0 32.8 15.3 52.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 15 92 30 137 
 รอยละ 3.8 23.0 7.5 34.3 

รวม จํานวน 41 258 101 400 
 รอยละ 10.3 64.5 25.3 100.0 

Chi-Square=8.066 Sig=0.045 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 25 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผาน
สื่อตางๆ อยางชัดเจนกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 8.066 และ
คาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.045 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูการให
ขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ อยางชัดเจนมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ 
อยางชัดเจนกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ               
อยางชัดเจนในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 131 คน คิดเปน
รอยละ 32.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ อยางชัดเจนในระดับปาน
กลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 สวนผูใชบริการ 
สปาท่ีมีการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ อยางชัดเจนในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยู
ในระดับนอย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 
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  3) ปายแสดงการบริการดานตางๆ ชัดเจน 
ตาราง 26 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูปายแสดงการบริการดานตางๆชัดเจน  

         จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรู 

ปายแสดงการบริการดานตางๆชัดเจน 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 10 11 21 42 
 รอยละ 2.5 2.8 5.3 10.5 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 41 103 71 215 
 รอยละ 10.3 25.8 17.8 53.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 16 76 51 143 
 รอยละ 4.0 19.0 12.8 35.8 

รวม จํานวน 67 190 143 400 
 รอยละ 16.8 47.5 35.8 100.0 

Chi-Square=12.396 Sig=0.008 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  จากตาราง 26 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปายแสดงการบริการ
ดานตางๆชัดเจนกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 12.396 และ                
คาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.008 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูปายแสดง
การบริการดานตางๆชัดเจนมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูปายแสดงการบริการดานตางๆชัดเจน
กับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูปายแสดงการบริการดานตางๆ ชัดเจนใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 
ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูปายแสดงการบริการดานตางๆชัดเจนในระดับปานกลางแตมีระดับ
การใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรู
ปายแสดงการบริการดานตางๆชัดเจนในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย 
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.3  
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  4) พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ 
ตาราง 27 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ  

         จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรู 

พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 14 26 57 97 
 รอยละ 3.5 6.5 14.3 24.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 24 127 47 198 
 รอยละ 6.0 31.8 11.8 49.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 4 82 19 105 
 รอยละ 1.0 20.5 4.8 26.3 

รวม จํานวน 42 235 123 400 
 รอยละ 10.5 58.8 30.8 100.0 

Chi-Square=64.307 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตาราง 27 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูพนักงานขายแนะนํา
สินคาและบริการกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 64.307 และคา
ระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูพนักงานขาย
แนะนําสินคาและบริการมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูพนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ
กับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานขายแนะนําสินคาและบริการใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 
ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานขายแนะนําสินคาและบริการในระดับปานกลางแตมีระดับ
การใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรู
พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0  
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   5) ระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด 
ตาราง 28 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด  
             จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
ระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 6 26 57 89 
 รอยละ 1.5 6.5 14.3 22.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 2 54 127 183 
 รอยละ 0.5 13.5 31.8 45.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 8 33 87 128 
 รอยละ 2.0 8.3 21.8 32.0 

รวม จํานวน 16 113 271 400 
 รอยละ 4.0 28.3 67.8 100.0 

Chi-Square=7.821 Sig=0.049 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตาราง 28 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับ
สวนลดกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 7.821 และคาระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.049 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับ
สวนลดมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลดกับระดับ
การใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลดในระดับปานกลางแตมี
ระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมี
การรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลดในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลดใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

 

 

 

 

 



53 

 

  6) การแจกของแถม  
ตาราง  29 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการแจกของแถม  

          จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูการแจกของแถม 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 73 27 100 
 รอยละ 0.0 18.3 6.8 25.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 2 118 39 159 
 รอยละ 0.5 29.5 9.8 39.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 4 82 55 141 
 รอยละ 1.0 20.5 13.8 35.3 

รวม จํานวน 6 273 121 400 
 รอยละ 1.5 68.3 30.3 100.0 

 

  จากตาราง 29 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูการแจกของแถมกับระดับการใช
บริการ  
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูการแจกของแถมกับระดับการใช
บริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการแจกของแถมในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการ
อยูในระดับปานกลาง จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการ
แจกของแถมในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  39 คน คิดเปนรอย
ละ 9.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการแจกของแถมในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยู
ในระดับนอย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานการสงเสริมการตลาด 
   การทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการรับรูกับการใชบริการดานการสงเสริมการตลาด 
สามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเพียง 5 ประเด็น ไดแก 1) การโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพ
สมํ่าเสมอ 2) การใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอรอยางชัดเจน  3) ปายแสดง   
การบริการดานตางๆชัดเจน 4) พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ  และ 5) ระบบสมาชิกเพ่ือรับ
สวนลด ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ               
ปายแสดงการบริการดานตางๆท่ีชัดเจน พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ และระบบสมาชิกเพ่ือ
รับสวนลด มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ขณะท่ี
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ระดับการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอไมมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยาง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   สวนอีก 1 ประเด็น ไดแก การแจกของแถม ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย              
Chi-Square ได เนื่องจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 4. ดานบุคลากร 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปจจัยดานบุคลากรกับระดับการไดใช โดย
กําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) พนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด  
2) พนักงานพูดจาไพเราะบริการดวยความระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดีย้ิมแยมแจมใส  3) 
พนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี 4) พนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจาก
สถาบันท่ีเชื่อถือได 5) พนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคา
เขาใจได และ 6) พนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดัง
ตารางท่ี 4.29-4.34 ตอไปน้ี 
  1) พนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพสะอาด 
ตาราง 30 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพสะอาด  
             จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรู 
พนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพสะอาด 

ระดับการใชบริการ 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
มีการรับรูระดับนอย จํานวน 13 35 13 61 
 รอยละ 3.3 8.8 3.3 15.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 59 117 77 253 
 รอยละ 14.8 29.3 19.3 63.3 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 10 46 30 86 
 รอยละ 2.5 11.5 7.5 21.5 

รวม จํานวน 82 198 120 400 
 รอยละ 20.5 49.5 30.0 100.0 

Chi-Square=8.120 Sig=0.044 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  จากตาราง 30 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการ    
แตงกายสุภาพสะอาดกับระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 8.120 และ
คาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.044 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูพนักงานท่ี
ใหบริการแตงกายสุภาพสะอาดมีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ
สะอาดกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ
สะอาดในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  117 คน คิดเปน               
รอยละ 29.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพสะอาดในระดับ
ปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  77 คน คิดเปนรอยละ 19.3                         
สวนผูใชบริการ สปาท่ีมีการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพสะอาดในระดับปานกลางแตมี
ระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 
  

 2) พนักงานพูดจาไพเราะ บริการดวยความระมัดระวังอยางสุภาพ มนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส 

ตาราง 31 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานพูดจาไพเราะบริการดวย 
         ความระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดียิ้มแยมแจมใส จําแนกตามระดับ 

     การใชบริการ 
ระดับการรับรูพนักงานพูดจาไพเราะ 

บริการดวยความระมัดระวังอยางสุภาพ 
มนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส 

ระดับการใชบริการ 
รวม นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 11 97 108 
 รอยละ 0.0 2.8 24.3 27.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 0 43 88 131 
 รอยละ 0.0 10.8 22.0 32.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 0 74 87 161 
 รอยละ 0.0 18.5 21.8 40.3 

รวม จํานวน 0 128 272 400 
 รอยละ 0.0 32.0 68.0 100.0 

Chi-Square=38.085 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 31 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูพนักงานพูดจาไพเราะบริการดวยความ
ระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดีย้ิมแยมแจมใสกับระดับการใชบริการ 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูพนักงานพูดจาไพเราะบริการดวย
ความระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดีย้ิมแยมแจมใสกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการส
ปาท่ีมีการรับรูพนักงานพูดจาไพเราะบริการดวยความระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดีย้ิมแยม
แจมใสในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  87 คน คิดเปนรอยละ 
21.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานพูดจาไพเราะบริการดวยความระมัดระวังอยางสุภาพ
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มนุษยสัมพันธดีย้ิมแยมแจมใสในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 
 

   3) พนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี 
ตาราง 32  แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี  

      จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรู 

พนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 5 9 14 
 รอยละ 0.0 1.3 2.3 3.5 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 17 141 92 250 
 รอยละ 4.3 35.3 23.0 62.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 0 63 73 136 
 รอยละ 0.0 15.8 18.3 34.0 

รวม จํานวน 17 209 174 400 
 รอยละ 4.3 52.3 43.5 100.0 

 

  จากตาราง 32 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูพนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปน
อยางดีกับระดับการใชบริการ 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูพนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปน
อยางดีกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปน
อยางดีในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  140 คน คิดเปน                
รอยละ 35.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดีในระดับ      
ปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0                        
สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดีในระดับปานกลางแตมีระดับ
การใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 
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  4) พนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันท่ีเช่ือถือได 
ตาราง 33 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม 

     จากสถาบันท่ีเช่ือถือได จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรูพนักงานมีประกาศนียบัตรรับรอง

การฝกอบรมจากสถาบันท่ีเช่ือถือได 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 4 7 0 11 
 รอยละ 1.0 1.8 0.0 2.8 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 4 141 173 318 
 รอยละ 1.0 35.3 43.3 79.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 4 23 44 71 
 รอยละ 1.0 5.8 11.0 17.8 

รวม จํานวน 12 171 217 400 
 รอยละ 3.0 42.8 54.3 100.0 

 

  จากตาราง 33 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม
จากสถาบันท่ีเช่ือถือไดกับระดับการใชบริการ 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูพนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการ
ฝกอบรมจากสถาบันท่ีเชื่อถือไดกับระดับการใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานมี
ประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันท่ีเช่ือถือไดในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการ
อยูในระดับมาก จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงาน                
มีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันท่ีเชื่อถือไดในระดับปานกลางแตมีระดับการ ใช
บริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรู
พนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันท่ีเชื่อถือไดในระดับปานกลางแตมีระดับ
การใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ1.0 
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  5) พนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจได 
ตาราง 34 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคา 
            ใหคําปรึกษาแนะนําใหลูกคาเขาใจได จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูพนักงานมีความเขาใจ 
ถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา 

แนะนําใหลูกคาเขาใจได 

ระดับการใชบริการ 
รวม นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 13 12 35 60 
 รอยละ 3.3 3.0 8.8 15.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 6 36 99 141 
 รอยละ 1.5 9.0 24.8 35.3 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 6 54 139 199 
 รอยละ 1.5 13.5 34.8 49.8 

รวม จํานวน 25 102 273 400 
 รอยละ 6.3 25.5 68.3 100.0 

Chi-Square=28.986 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 34 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึง
ความตองการของลูกคาใหคําปรึกษาแนะนําใหลูกคาเขาใจไดกับระดับการใช พบวา มีคา Pearson 
Chi-square เทากับ 28.986 และคาระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) 
สรุปวา ระดับการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษาแนะนําให ลูกคา
เขาใจไดมีความแตกตางกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึงความ
ตองการของลูกคาใหคําปรึกษาแนะนําใหลูกคาเขาใจไดกับระดับการใชบริการ พบวา  ผูใชบริการ          
สปาท่ีมีการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษาแนะนําใหลูกคาเขาใจได
ในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.3 ขณะท่ี
ผูใชบริการ สปาท่ีมีการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษาแนะนําให
ลูกคาเขาใจไดในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 54 คน คิดเปนรอย
ละ 13.5 สวนผูใชบริการ สปาท่ีมีการรับรูพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาให
คําปรึกษาแนะนําใหลูกคาเขาใจไดในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 1.5 
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  6) พนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 
ตาราง 35 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ  

         จําแนกตามระดับการใชบริการ 
ระดับการรับรู 

พนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 72 45 117 
 รอยละ 0.0 18.0 11.3 29.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 71 53 140 
 รอยละ 4.0 17.8 13.3 35.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 4 76 63 143 
 รอยละ 1.0 19.0 15.8 35.8 

รวม จํานวน 20 219 161 400 
 รอยละ 5.0 54.8 40.3 100.0 

Chi-Square=21.084 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 35 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5  
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถ นํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ
กับระดับการใชบริการ 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ
กับระดับการไดใช พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอในระดับ
มากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน  76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ขณะท่ี
ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอในระดับมากแตมีระดับการใชบริการ
อยูในระดับมาก จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูพนักงานท่ี
ใหบริการมีจํานวนเพียงพอในระดับมากแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน  4 คน คิด
เปนรอยละ 1.0 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานบุคลากร 
   การทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการรับรูกับการใชบริการดานบุคลากร สามารถทํา               
การทดสอบสมมติฐานไดเพียง 2 ประเด็น ไดแก พนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด                     
และพนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจได ซ่ึงผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด และพนักงานมี
ความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจไดมีความสัมพันธกับระดับ
การใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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   สวนอีก 4 ประเด็น ไดแก บริการนวดนํ้ามันอโรมา บริการนวดหนา  บริการซาวนนา 
บริการนวดแบบไทย พนักงานพูดจาไพเราะบริการดวยความระมัดระวังอยางสุภาพมนุษยสัมพันธดีย้ิม
แยมแจมใส พนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี พนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม
จากสถาบันท่ีเชื่อถือได และพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ ไมสามารถทําการทดสอบ
สมมติฐานดวย Chi-Square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และ
มาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 5. ดานลักษณะทางกายภาพ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปจจัยดานลักษณะทางกายภาพกับระดับการ
ไดใช โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) การจัดสถานท่ีเหมาะสม  2) 
สถานท่ีสะอาด และ 3) หองทําสปาสวนตัว ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 

 1) การจัดสถานท่ีเหมาะสม 
ตาราง 36   แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการจัดสถานท่ีเหมาะสม  

           จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูการจัดสถานท่ีเหมาะสม 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 4 59 13 76 
 รอยละ 1.0 14.8 3.3 19.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 0 125 92 217 
 รอยละ 0.0 31.3 23.0 54.3 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 8 55 44 107 
 รอยละ 2.0 13.8 11.0 26.8 

รวม จํานวน 12 239 149 400 
 รอยละ 3.0 59.8 37.3 100.0 

  จากตาราง 36 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ัน จึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูการจัดสถานท่ีเหมาะสมกับระดับการ
ใชบริการ 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูการจัดสถานท่ีเหมาะสมกับระดับการ
ใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการจัดสถานท่ีเหมาะสมในระดับปานกลางแตมีระดับการ
ใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการ
รับรูการจัดสถานท่ีเหมาะสมในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  92 
คน คิดเปนรอยละ 23.0 
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  2) สถานท่ีสะอาด 
ตาราง 37 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูสถานท่ีสะอาด จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูสถานท่ีสะอาด 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 5 17 46 68 
 รอยละ 1.3 4.3 11.5 17.0 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 2 61 147 210 
 รอยละ 0.5 15.3 36.8 52.5 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 2 48 72 122 
 รอยละ 0.5 12.0 18.0 30.5 

รวม จํานวน 9 126 265 400 
 รอยละ 2.3 31.5 66.3 100.0 

 

  จากตาราง 37 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูสถานท่ีสะอาดกับระดับการใชบริการ 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูสถานท่ีสะอาดกับระดับการใชบริการ 
พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสถานท่ีสะอาดในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูใน
ระดับมาก จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสถานท่ีสะอาดใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 
สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูสถานท่ีสะอาดในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับ
นอย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 
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  3) หองทําสปาสวนตัว 
ตาราง 38 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูหองทําสปาสวนตัว  
             จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูหองทําสปาสวนตัว 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 49 8 57 
 รอยละ 0.0 12.3 2.0 14.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 15 142 59 216 
 รอยละ 3.8 35.5 14.8 54.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 0 88 39 127 
 รอยละ 0.0 22.0 9.8 31.8 

รวม จํานวน 15 279 106 400 
 รอยละ 3.8 69.8 26.5 100.0 

 

  จากตาราง 38 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูหองทําสปาสวนตัวกับระดับการใช
บริการ ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูหองทําสปาสวนตัวกับระดับการใชบริการ 
พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูหองทําสปาสวนตัวในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูหองทําสปา
สวนตัวในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก จํานวน  59 คน คิดเปนรอยละ 
14.8 สวนผูใชบริการ สปาท่ีมีการรับรูหองทําสปาสวนตัวในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการ
อยูในระดับนอย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานลักษณะทางกายภาพ 
 การทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการรับรูกับการใชบริการดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก                 
1) การจัดสถานท่ีเหมาะสม 2) สถานท่ีสะอาด และ 3) หองทําสปาสวนตัว พบวา ไมสามารถทํา              
การทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย         
ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 6. ดานกระบวนการ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูปจจัยดานกระบวนการกับระดับการไดใช โดย
กําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) การอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน 2) เวลาปด-เปด 
ที่ชัดเจน และ 3) ระบบส่ังจองลวงหนา ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
 
 



63 

 

  1) การอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน 
ตาราง 39 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน  
             จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 52 6 58 
 รอยละ 0.0 13.0 1.5 14.5 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 11 184 44 239 
 รอยละ 2.8 46.0 11.0 59.8 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 5 50 48 103 
 รอยละ 1.3 12.5 12.0 25.8 

รวม จํานวน 16 286 98 400 
 รอยละ 4.0 71.5 24.5 100.0 

Chi-Square=42.895 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 39 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ี
ชัดเจนกับระดับการไดใช พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 42.895 และคาระดับนัยสําคัญ 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจนมี
ความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจนกับระดับ
การใชบริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจนในระดับปานกลางแตมี
ระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 ขณะท่ีผูใชบริการสปา
ที่มีการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจนในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับมาก 
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจนใน
ระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับนอย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 
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  2) เวลาปด-เปด ท่ีชัดเจน  
ตาราง 40 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูเวลาปด-เปดท่ีชัดเจน  
             จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูเวลาปด-เปด ท่ีชัดเจน 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 50 11 61 
 รอยละ 0.0 12.5 2.8 15.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 9 161 66 236 
 รอยละ 2.3 40.3 16.5 59.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 5 37 61 103 
 รอยละ 1.3 9.3 15.3 25.8 
รวม จํานวน 14 248 138 400 
 รอยละ 3.5 62.0 34.5 100.0 
Chi-Square=45.398 Sig=0.000 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

  จากตาราง 40 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูเวลาปด-เปดที่ชัดเจนกับ
ระดับการใชบริการ พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 42.895 และคาระดับนัยสําคัญ 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีกําหนดไว (0.05) สรุปวา ระดับการรับรูเวลาปด-เปด ท่ีชัดเจน                     
มีความสัมพันธกับระดับการไดใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูเวลาปด-เปดท่ีชัดเจนกับระดับการใช
บริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูเวลาปด-เปดท่ีชัดเจนในระดับปานกลางแตมีระดับการใช
บริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.3 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรู
เวลาปด-เปดท่ีชัดเจนในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 66 คน 
คิดเปนรอยละ 16.5 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูเวลาปด -เปดท่ีชัดเจนในระดับปานกลางแตมี
ระดับการใชบริการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3  
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  3) ระบบสั่งจองลวงหนา 
ตาราง 41 แสดงความสัมพันธของระดับการรับรูระบบส่ังจองลวงหนา  
             จําแนกตามระดับการใชบริการ 

ระดับการรับรูระบบส่ังจองลวงหนา 
ระดับการใชบริการ 

รวม 
นอย ปานกลาง มาก 

มีการรับรูระดับนอย จํานวน 0 50 11 61 
 รอยละ 0.0 12.5 2.8 15.3 
มีการรับรูระดับปานกลาง จํานวน 16 110 114 240 
 รอยละ 4.0 27.5 28.5 60.0 
มีการรับรูระดับมาก จํานวน 3 60 36 99 
 รอยละ 0.8 15.0 9.0 24.8 

รวม จํานวน 19 220 161 400 
 รอยละ 4.8 55.0 40.3 100.0 

Chi-Square=28.654 Sig=0.000 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  จากตาราง 41 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ในสวนของระดับการรับรูระบบส่ังจองลวงหนากับระดับการใช
บริการ 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับการรับรูระบบส่ังจองลวงหนากับระดับการใช
บริการ พบวา ผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูระบบส่ังจองลวงหนาในระดับปานกลางแตมีระดับการใช
บริการอยูในระดับมาก จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 ขณะท่ีผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูระบบ
สั่งจองลวงหนาในระดับปานกลางแตมีระดับการใชบริการอยู ในระดับมาก จํานวน 110 คน คิดเปน
รอยละ 27.5 สวนผูใชบริการสปาท่ีมีการรับรูระบบส่ังจองลวงหนาในระดับปานกลางแตมีระดับการใช
บริการอยูในระดับมาก จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานกระบวนการ 
 การทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการรับรูกับการใชบริการดานกระบวนการ สามารถทําการ
ทดสอบสมมติฐานไดเพียง 2 ประเด็น ไดแก การอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน และเวลาปด-เปดท่ีชัดเจน 
ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน  และเวลาปด-เปดท่ี
ชัดเจนมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สวนอีก 1 ประเด็น ไดแก ระบบส่ังจองลวงหนาไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย                     
Chi-Square ได เนื่องจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square 
 เง่ือนไข  
  H0 : ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีผลกับการใชบริการสปา 
  H1 : ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลกับการใชบริการสปา 

ตาราง 42 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square 

ระดับการรับรูกับระดับการไดใช ผลการทดสอบ 
ดานผลิตภัณฑ  
1) บริการนวดน้ํามันอโรมา (Aroma)  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
2) บริการนวดหนา  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
3) บริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi)  ยอมรับสมมติฐาน H1 
4) บริการซาวนนา (Sauna)  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
5) บริการนวดแบบไทย  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
6) ผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก  ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
7) ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% ยอมรับสมมติฐาน H1 
ดานราคา  
1) อบสมุนไพร/นํ้านม/นํ้าผ้ึงราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
500 บาท  

ยอมรับสมมติฐาน H1 

2) นวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 1,050 
บาท  

ยอมรับสมมติฐาน H1 

3) นวดหนา8ข้ันตอนราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 
บาท  

ยอมรับสมมติฐาน H1 

4) สครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 450 บาท  ยอมรับสมมติฐาน H1 
5) อบ+สครับ+มารค+อโรมาสครับผิว+มารค+บํารุงราคา
ตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 660 บาท  

ยอมรับสมมติฐาน H1 

 

หมายเหตุ: กรณีไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ 
นอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบ       
แบบสอบถามท้ังหมด 
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ตาราง 42 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square (ตอ) 

ระดับการรับรูกับระดับการไดใช ผลการทดสอบ 
ดานราคา (ตอ)  
6) นวดไทยราคาตอคร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 250 บาท  ยอมรับสมมติฐาน H1 
7) นวดเทา+คอบาไหลราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 
บาท  

ยอมรับสมมติฐาน H1 

8) สปาเทา+นวดเทาราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 300 
บาท  

ยอมรับสมมติฐาน H1 

9) นวดกระชับทรวงอกราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 750 
บาท  

ยอมรับสมมติฐาน H1 

10) นวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 
450 บาท 

ปฏิเสธสมมติฐาน H1 

ดานสถานท่ี  
1) ใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการ ยอมรับสมมติฐาน H1 
2) ใกลแหลงชุมชน สงบเงียบ ยอมรับสมมติฐาน H1 
3) มีความสะดวกในการเดินทาง  ยอมรับสมมติฐาน H1 
4) มีความสะดวกในท่ีจอดรถ ยอมรับสมมติฐาน H1 
ดานการสงเสริมการตลาด  
1) การโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอ ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
2) การใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ   ยอมรับสมมติฐาน H1 
3) ปายแสดงการบริการดานตางๆชัดเจน ยอมรับสมมติฐาน H1 
4) พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ  ยอมรับสมมติฐาน H1 
5) ระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด  ยอมรับสมมติฐาน H1 
6) การแจกของแถม  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 

หมายเหตุ: กรณีไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ
นอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

ตาราง 42 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square (ตอ) 

ระดับการรับรูกับระดับการไดใช ผลการทดสอบ 
ดานบุคลากร  
1) พนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด  ยอมรับสมมติฐาน H1 
2) พนักงานพูดจาไพเราะบริการดวยความระมัดระวัง
อยางสุภาพมนุษยสัมพันธดียิ้มแยมแจมใส  

ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 

3) พนักงานมีความรูเก่ียวกับสปาเปนอยางดี  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
4) พนักงานมีประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจาก
สถาบันท่ีเชื่อถือได  

ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 

5) พนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาให
คําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจได 

ยอมรับสมมติฐาน H1 

6) พนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ดานลักษณะทางกายภาพ  
1) การจัดสถานท่ีเหมาะสม ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
2) สถานท่ีสะอาด  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
3) หองทําสปาสวนตัว ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ดานกระบวนการ  
1) การอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน  ยอมรับสมมติฐาน H1 
2) เวลาปด-เปด ที่ชัดเจน  ยอมรับสมมติฐาน H1 
3) ระบบส่ังจองลวงหนา ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 

หมายเหตุ: กรณีไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ
นอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการสปาของ 

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการสปาและการศึกษาระดับการรับรูของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปาของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และไควสแควร (Chi-Square) 
 

สรุปผลการวิจัย 
   สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสปาในอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.5  อายุ
ระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 39.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.5 และเปน
เจาของกิจการสวนตัวคิดเปนรอยละ 40.3 มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท คิดเปน
รอยละ 48.8 และมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 49.5 นิยมใชบริการนวดฝาเทา คิดเปนรอยละ 
24.5 มีความถ่ีในการใชบริการสปา จํานวน 3-4 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 44.0 และนิยมเขาไปใช
บริการสปาในวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 44.5 ในเวลา 13.01-16.00 น. คิดเปนรอยละ 38.8 

มีคาใชจายในการใชบริการสปาประมาณ 1,000-1,500 บาท คิดเปนรอยละ 39.3 โดยมีวัตถุประสงค
ในการใชบริการสปา คือ เพ่ือการบําบัดรักษาโรค  คิดเปนรอยละ 31.0  
   สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกใช
บริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
   ดานผลิตภัณฑ พบวา สามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเพียง 3 ประเด็น ไดแก บริการ
อางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) ผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 
100% ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) และ
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ขณะท่ีระดับการรับรูผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักไมมีความสัมพันธกับระดับการใช
บริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนประเด็นอ่ืนๆ ไมสามารถทําการทดสอบ



สมมติฐานดวย Chi-Square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และ
มาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

   ดานราคา พบวา ระดับการรับรูปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยาง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน ระดับการรับรูนวดทรวงอกศัลยกรรมราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 450 บาทไมมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 สวนประเด็นอ่ืนๆ ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ได เน่ืองจากมี
จํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

   ดานสถานท่ี พบวา ระดับการรับรูปจจัยดานสถานท่ีมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการ
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ                
ปายแสดงการบริการดานตางๆท่ีชัดเจน พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ และระบบสมาชิกเพ่ือ
รับสวนลด มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ี
ระดับการรับรูการโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพสมํ่าเสมอไมมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยาง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนประเด็นอ่ืนๆ ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย 
Chi-Square ได เนื่องจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 
ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
   ดานบุคลากร พบวา ระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด และ
พนักงานมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจไดมีความสัมพันธ
กับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนประเด็นอ่ืนๆ ไมสามารถทํา
การทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย            
ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

   ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ได 
เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกิน                 
รอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

   ดานกระบวนการ พบวา ระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน และเวลาปด -เปดท่ี
ชัดเจนมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05               
สวนประเด็นอ่ืนๆ ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 

 



อภิปรายผล 
   จากผลการศึกษาเร่ือง “ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายตอ ดังน้ี 

   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการรับรูบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี ( Jacuzzi) 

และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 100% มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีระดับการรับรูปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยาง                
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนระดับการรับรูปจจัยดานสถานท่ีมีความสัมพันธกับระดับการใช
บริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รวมไปถึงระดับการรับรูการใหขอมูลขาวสารผาน
สื่อตางๆ ปายแสดงการบริการดานตางๆท่ีชัดเจน พนักงานขายแนะนําสินคาและบริการ และระบบ
สมาชิกเพ่ือรับสวนลด มีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 นอกจากน้ีระดับการรับรูพนักงานท่ีใหบริการแตงกายสุภาพ สะอาด และพนักงานมีความเขาใจ
ถึงความตองการของลูกคาใหคําปรึกษา แนะนําใหลูกคาเขาใจไดมีความสัมพันธกับระดับการใช
บริการอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประกอบกับระดับการรับรูการอธิบายข้ันตอนท่ี
ชัดเจน และเวลาปด-เปดท่ีชัดเจนมีความสัมพันธกับระดับการใชบริการอยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเปนผลมากจากการรับรูและการตีความหมายท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
ประสบการณ หรือการเรียนรู หรือความเขาใจท่ีมีตอส่ิงตางๆ ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดการรับรูของ Kast 

& Rosenzweig (1985, อางถึงใน จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) ท่ีไดใหความหมายของการรับรูไววา 
หมายถึง การรับรูเปนการแปลความหมายของส่ิงเราและการตอบสนองของรางกายของคนตอส่ิงเรา 
จะแตกตางกันในแตละบุคคล ข้ึนอยูกับประสบการณเดิม และทําใหบุคคลจะพฤติกรรมแตกตางกัน 
แตละบุคคลจะเลือกรับรูเฉพาะขอมูลท่ีตรงกับความตองการและความพอใจ และยังสอดคลองกับ
ประโยชนของการรับรูท่ี จุฑามาศ สิทธิขวา (2542) ไดกลาวไววา ประโยชนของการรับรูน้ัน สามารถ
นํามาใชเปนตัวสนับสนุนในการตัดสินใจ ขอมูลบางอยางท่ีไดจากการรับรูสามารถนํามาใชประโยชนใน
การสนับสนุนการตัดสินใจได ซ่ึงแตกตางกับมนัสชนก ยอดวุฒิ (2554) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการโอเอซิสสปาในจังหวัดเชียงใหม พบวา เพศมีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการตลาด ดานบุคลากร ดานกายภาพ อายุมี
ความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย                  
ดานการตลาดและดานกายภาพ สถานภาพมีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานการตลาด 
การศึกษามีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานการตลาด ดานบุคลากร และดานกายภาพ อาชีพ
มีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานราคา และดานการตลาด รายไดโดยเฉล่ียตอเดือนมี
ความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย                  
ดานการตลาด ดานบุคลากร และดานกายภาพ 
 



ขอเสนอแนะ 
   จากผลการศึกษาการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปา               
ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

   ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
   1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสําคัญในประเด็นเก่ียวกับสรางการรับรู
เก่ียวกับการอบไอนํ้าสมุนไพร การนวดอโรมา (นวดนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร) การขัดผิวหนาผิวกาย
ดวยสมุนไพร การแชนํ้าในอางนํ้าวน (อางจากุซซ่ี) การนวดประคบดวยลูกประคบสมุนไพร                        
เพ่ือกระตุนใหเกิดการความอยากเขามารับบริการจากสถานบริการสปาเพ่ิมมากข้ึน 
   2) ดานราคา เน่ืองจากผูใชบริการมีคาใชจายในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ จํานวน 
1,000-1,500 บาท คร้ัง ซ่ึงถือไดวาเปนราคาท่ีผูใชบริการยอมจายได ประกอบกับอัตราคาบริการใน
การใหบริการสวนใหญของแตละผลิตภัณฑน้ันจะมีอัตราคาบริการไมเกิน 1,000 บาท จึงเปน                   
การแสดงใหเห็นวา ในการเขาใชบริการ 1 คร้ังของผูบริโภค อาจมีการเขารับบริการจากสถานบริการส
ปามากกวา 1 ผลิตภัณฑ ดังน้ันผูประกอบการควรต้ังราคาของคาบริการในแตละผลิตภัณฑใหมีความ
หลากหลาย เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการเกิดความอยากท่ีจะทดลองเขารับบริการ อันจะสงผลตอ
ยอดขายและกําไรของกิจการ 
   3)  ดานสถานท่ี ผูประกอบการควรใหความสําคัญเก่ียวกับชองทางการจัดจําหนายในสวน
ของการเปดสาขาท่ีตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาใชบริการ เชน การเปดสาขาท่ี
ใกลแหลงชุมชนหรือแหลงธุรกิจ เนื่องจากผูบริโภคบางกลุมอาจจะตัดสินใจเขามารับบริการสปา โดยดู
จากความใกลกับท่ีทํางานหรือบานเปนสําคัญ 

   4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบควรมีการจัดทําเอกสารขอมูลใหความรู
เก่ียวกับสปา โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการใหบริการอยางครบถวนและชัดเจน หรือประวัติการ
อบรมและประสบการณการทํางานของพนักงานผูใหบริการ เพ่ือใหลูกคาไดพิจารณาตรวจสอบกอนใช
บริการ ท้ังในรูปแบบของเอกสารแผนพับใบปลิว และผานชองทางส่ือสารออนไลนตางๆ เชน                   
การสรางเว็ปไซดของราน หรือ Facebook เปนตน รวมท้ังควรใหความสําคัญการบริหารจัดการระบบ
สมาชิกใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกลูกคาท่ีเขามารับบริการภายในสถานสปา                  
อันจะสงผลดีตอการรักษาฐานกลุมลูกคาเดิม อีกท้ังยังจะชวยใหสามารถสงมอบความประทับใจในการ
ใหบริการตอบุคคลอ่ืนๆ ตอไป 
   5) ดานบุคลากร ผูประกอบการควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ โดย
ผูประกอบการตองคัดเลือกเฉพาะผูท่ีผานการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขและมีประสบการณ                
ในการทํางาน นอกจากน้ันผูประกอบการควรจัดการอบรมการใหบริการท่ีดี กิริยามารยาทและ
บุคลิกภาพ แกพนักงานทุกระดับ เพ่ือสรางความประทับใจใหแกลูกคา 



  6)  ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการควรใหความสําคัญเก่ียวกับความสะอาดของ
สถานท่ีใหบริการในทุกสวน เน่ืองจากเปนสถานท่ีใหบริการดานสุขภาพ รวมไปถึงบรรยากาศตางๆ 
ภายในสถานบริการใหมีความรูสึกสดชื่นและผอนคลาย 
  7)  ดานกระบวนการ ผูประกอบการควรสรางระบบอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาท่ีมีความ
ตองการจองบริการสปาลวงหนาผานทางชองทางตางๆ โดยใหลูกคาสามารถเลือกบริการสปา                 
หรือผูใหบริการ รูปแบบหอง วัน และเวลาท่ีตองการไดอยางสะดวก จากน้ันทางสถานบริการสปาจะ
รีบติดตอกลับ เพ่ือยืนยันการจองบริการดังกลาวท่ีลูกคาไดเลือกไว 

ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยคร้ังตอไป 

   สําหรับขอเสนอแนะตอการทําวิจัยหรือการศึกษาในคร้ังตอไปน้ัน ควรมีการศึกษาการวิ จัย
แบบมีสวนรวม หรือการสรางประเด็นในการวิจัยใหมีความลุมลึก เชน การศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกับ
การจัดการหรือการยกระดับ หรือการพัฒนาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการในธุรกิจสปา  รวมท้ังควรมี
การวิจัยในลักษณะของการติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานในดานการดําเนินธุรกิจสปา 
เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาอธิบายประกอบเพ่ิมเติมในเชิงเน้ือหาเชิงลึกตอไป 
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แบบสอบถาม 

การรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปา 
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
คําช้ีแจง  
  แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการศึกษาคนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ในเร่ือง “การรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการสปาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” จึงใครขอความรวมมือทาน
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถามใหสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูวิจัยจะนําขอมูลท่ี
ไดรับจากทานไปใชในการศึกษาเชิงวิชาการเทาน้ัน ผลการวิเคราะหจะถูกนําเสนอในภาพรวม              
ขอมูลของทานจะถูกปกปดเปนความลับ ดังน้ันเพ่ือความสมบูรณของงานวิจัย จึงขอความกรุณาทาน
โปรดใหขอมูลท่ีเปนจริงและเปนความรูสึกนึกคิดของตัวทานเอง โดยแบบสอบถามน้ีแบงออกเปน              
2 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่ 2 ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปาของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง จําแนกตามระดับการรับรู และระดับการใชบริการสปา 
 

  ผูวิจัย ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีไดสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหขอมูลมา ณ ท่ีน้ี 
 

 นางสาวจุไรภรณ ร่ืนเริง 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 

คําช้ีแจง  ทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน  (  ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

(  ) 1. ชาย          (  ) 2. หญิง 
2. อายุ 

(  ) 1. ไมเกิน 20 ป       (  ) 4. 41-50 ป 
(  ) 2.  21-30 ป        (  ) 5. 51-60 ป 
(  ) 3. 31-40 ป         (  ) 6. 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

(  ) 1. มัธยมศึกษา หรือ ปวช.     (  ) 3. ปริญญาตรี 
(  ) 2. อนุปริญญา หรือ ปวส.     (  ) 4. สูงกวาปริญญาตรี 
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4. อาชีพปจจุบัน 

(  ) 1. ขาราชการ        (  ) 4. เจาของกิจการสวนตัว 

(  ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน  (  ) 5. เกษียณอายุ 

(  ) 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ     (  ) 6. อ่ืนๆ 

5. รายไดตอเดือน 

(  ) 1. ไมเกิน 10,000 บาท      (  ) 2. 10,001-30,000 บาท   

(  ) 3. 30,001-50,000 บาท             (  ) 4. มากกวา 50,000 บาท 

6. สถานภาพสมรส   

(  ) 1. โสด          (  ) 2. สมรส   

(  ) 3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
7. ประเภทของการบริการสปาเพ่ือสุขภาพท่ีทานใชประจํา  

(   )  1.นวดแผนไทย       (  ) 2. นวดประคบดวยลูกประคบสมุนไพร 

(   ) 3. นวดฝาเทา        (  ) 4. นวดอโรมา (นวดนํ้ามันหอมระเหย) 
(   ) 5. แชน้ําสมุนไพร       (  ) 6. แชน้ําในอางนํ้าวน (อางจากุซซ่ี) 
(   ) 7. อบไอนํ้าสมุนไพร      (  ) 8. ขัดผิวหนาผิวกายดวยสมุนไพร 

8. โดยเฉล่ียใน 1 เดือน ทานใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพก่ีคร้ัง 
(   ) 1. 1-2 คร้ัง         (  ) 2. 3-4 คร้ัง 
(   ) 3. 5-6 คร้ัง         (  ) 4. มากกวา 6 คร้ัง 

9. วันท่ีทานไปใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพบอยท่ีสุด (เลือกไดเพียงขอเดียว) 
(   ) 1. วันจันทร-ศุกร       (   ) 2. วันเสาร-อาทิตย 
(   ) 3. วันหยุดนักขัตฤกษ 

10. ชวงเวลาท่ีทานไปใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพบอยท่ีสุด(เลือกไดเพียงขอเดียว) 
(   ) 1. 10.00-13.00น.       (   ) 2. 13.01-16.00 น. 
(   ) 3. 16.01-20.00 น.      (   ) 4. 20.01-23.00 น. 

11. คาใชจาย( โดยประมาณ) ตอการเลือกใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพในแตละคร้ัง 
(   ) 1. นอยกวา 1,000 บาท     (   ) 2. 1,000-1,500 บาท 
(   ) 3. 1,500-2,000 บาท      (   ) 4. 2,001 ข้ึนไป 

12. วัตถุประสงคในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของทานตรงกับขอใดมากท่ีสุด  
(   ) 1. รักษาสุขภาพ      (   ) 2. บําบัดรักษาโรค 
(   ) 3. พักผอนคลายเครียด     (   ) 4. ความสวย ความงาม 
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สวนท่ี 2 ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปา 
        ของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง จําแนกตามระดับการรับรู  

    และระดับการใชบริการสปา 

ขอ คําถาม 
การรับรู การใชบริการสปา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1 มีบริการนวดนํ้ามันอโรมา

(Aroma) 
      

2. มีบริการนวดหนา       
3. มีบริการอางนํ้าวนแบบจากุซซ่ี

(Jacuzzi) 
      

4. มีบริการซาวนนา (Sauna)       
5. มีบริการนวดแบบไทย       
6. มีผลิตภัณฑท่ีใชมีชื่อเสียงเปนท่ี

รูจักเชน นํ้ามันนวด โคลนพอก 
      

7. มีผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
100%  ไมมีสารเคมีเจือปน 

      

ปจจัยดานราคา 
8. มีอบสมุนไพร/น้ํานม/นํ้าผ้ึง

ราคาตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน              
500บาท 

      

9. มีนวดหนาทองคําราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 1,050 บาท 

      

10. มีนวดหนา8ข้ันตอนราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 750 บาท 

      

11. มีสครับผิว+บํารุงราคาตอคร้ัง/
ชั่วโมงไมเกิน 450 บาท 

      

12. มีอบ+สครับ+มารค+อโรมาสค
รับผิว+มารค+บํารุงราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 660 บาท 
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ขอ คําถาม 
การรับรู การใชบริการสปา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

13. มีนวดไทยราคาตอคร้ัง/ชั่วโมง
ไมเกิน250บาท 

      

14. มีนวดเทา+คอบาไหลราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน300บาท 

      

15. มีสปาเทา+นวดเทาราคาตอ
คร้ัง/ช่ัวโมงไมเกิน 300 บาท 

      

16. มีนวดกระชับทรวงอกราคา
ตอค ร้ั ง/ชั่ ว โมงไม เ กิน750 
บาท 

      

17. มีนวดทรวงอกศัลยกรรมราคา
ตอคร้ัง/ชั่วโมงไมเกิน 450
บาท 

      

ปจจัยดานสถานท่ี 
18. ใกลท่ีพักอาศัยของผูใชบริการ       
19. ใกลแหลงชุมชน สงบเงียบ       
20. มีความสะดวกในการเดินทาง       
21. มีความสะดวกในท่ีจอดรถ       
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
22. มีการโฆษณาทางวิทยุและ

สิ่งพิมพสมํ่าเสมอ 
      

23. มีการใหขอมูลขาวสารผานส่ือ
ตางๆเชนแผนพับ โปสเตอร
อยางชัดเจน 

      

24. มีปายแสดงการบริการดาน
ตางๆชัดเจน 

      

25. มีพนักงานขายแนะนําสินคา
และบริการ 

      

26. มีระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด       
27. มี ก า ร แจ กข องแ ถม  เ ช น               

ทรีทเมนทฟรี   แจกชุดโฮม
แครไปใช ท่ีบานฟรี เ ม่ือซ้ือ
เปนแบบแพคเก็จ 
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ขอ คําถาม 
การรับรู การใชบริการสปา 

มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

ปจจัยดานบุคคล 
28. พนักงานท่ีใหบริการแตงกาย

สุภาพ สะอาด 
      

29. พนักงานพูดจาไพเราะบริการ
ดวยความ ระมัดระวังอยาง
สุภาพมนุษยสัมพันธดียิ้มแยม
แจมใส 

      

30. พนักงานมีความรูเก่ียวกับสปา
เปนอยางดี 

      

31. พนักงานมีประกาศนียบัตร
รับรองการฝ กอบรมจาก
สถาบันท่ีเชื่อถือได 

      

32. พนักงานมีความเข า ใจ ถึ ง
ความตองการของลูกคาให
คําปรึกษา แนะนําใหลูกคา
เขาใจได 

      

33. พนักงานท่ีใหบริการมีจํานวน
เพียงพอ 

      

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
34. มีการจัดสถานท่ีเหมาะสม       
35. มีสถานที่สะอาด       
36. มีหองทําสปาสวนตัว       
ปจจัยดานกระบวนการ 
37. มีการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจน       
38. มีเวลาปด-เปด ท่ีชัดเจน       
39. มีระบบสั่งจองลวงหนา       
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล     นางสาว จุไรภรณ รื่นเริง 

วัน เดือน ปเกิด    20 กรกฎาคม 2532 

ตําแหนงหนาท่ี     เจาหนาท่ีงานวิชาการและสวัสดิการครูตางประเทศ  
มูลนิธิโยนก  

 

ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2555     น.บ. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

 


