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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภค
ในการเลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

 
ผูเขียน นางสาวกฤติยา  แยมเอ่ียม  
 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยอรพิณ  สันติธีรากุล 
 

บทคัดยอ 
 
 การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัสวนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการสปาท่ีสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพใน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทุกสถานประกอบการท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (Spa Shop) จาก
สํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
275 ราย ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถ่ี 
รอยละ และคาเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอาย ุ 31-40 ป 
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,001-30,000 บาท ประเภทของบริการสปาเพ่ือสุขภาพท่ีใชประจําคือ นวดแผนไทย มี
ความถ่ีในการใชบริการ 1-2 คร้ังตอเดือน ใชบริการในวันเสาร-อาทิตย เวลา 16.01-20.00 น. มี
คาใชจายในการใชบริการตอคร้ังนอยกวา 1,000 บาท และมีวัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อ
พักผอนคลายเครียด  

 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกสถานบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการในระดับมากทุกปจจยั เรียงตามลําดับดังนี้ ปจจยัดานบุคคล ในเร่ือง
พนักงานมีมนษุยสัมพันธด ี ยิ้มแยมแจมใส มีความกระตือรือรนในการใหบริการ ปจจยัดาน
ภาพลักษณและการนําเสนอ ในเร่ือง  ความสะอาดของหองน้ํา/หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการสปา



 จ

เพื่อสุขภาพ ปจจัยดานราคา ในเร่ืองอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจกาํหนดไวชัดเจน 
ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ในเร่ืองเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อสุขภาพ
สะดวกกับผูไปใชบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเร่ืองความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน 
ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละราย ปจจัย
ดานกระบวนการ ในเร่ืองข้ันตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว และปจจยัดานการสงเสริม
การตลาด ในเรื่องมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 

 สวนปญหาท่ีพบจากการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปญหาสวนประสมการตลาดบริการในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ 
ปญหาดานภาพลักษณและการนําเสนอ ในเร่ืองหองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับลูกคาไมมีความ
เปนสวนตัว ปญหาดานบุคคล ในเร่ืองพนักงานไมมีความกระตือรือรนในการใหบริการ ปญหาดาน
ผลิตภัณฑ ในเรื่อง เคร่ืองใชประเภทผาไมสะอาดหรือมีกล่ินไมพึงประสงค ปญหาดานสถานท่ี/ชอง
ทางการจัดจําหนาย ในเร่ืองสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ ปญหาดานกระบวนการ ในเร่ืองใชเวลาใน
การรอกอนเขารับบริการนานเกินไป ปญหาดานราคา ในเร่ืองอัตราคาบริการไมเหมาะสม และ
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this independent study was to study service marketing mix factors that 
affected customers on selecting health spa in Khat Watthana, Bangkok.  The sample group was 
275 spa customers who had been to spas of which standard had been certified by Office for the 
Promotion of Health Service Business, Department of Health Service Support, Ministry of 
Health.  The data was collected from a questionnaire and then analyzed using descriptive 
statistics, namely frequency, percentage and mean. 
 The results of the study showed that most questionnaire respondents were single females, 
31-40 years old, with Bachelor’s degree.  They were company employees, with average monthly 
income of 10,001-30,000 baht.  The most frequented health spa was Thai massage.  They went to 
the spa 1-2 times a month, during weekend, from 16:01-20:00 hrs.  The expense for each visit 
was less than 1,000 baht.  The purpose of visiting the spa was for relaxation and to relieve stress. 
   From the study of marketing mix factors, it was found that most respondents ranked all 
factors at the high level, in the following order: personnel, image and presentation, price, place, 
product, process, and marketing promotion.  The first ranked sub-factor in each category was as 
follows.  For personnel, the staff were friendly and enthusiastic.  For image and presentation, it 
was the cleanliness of the restroom, bathroom, and massage room.  For price, the price for each 
service and package was clearly presented.  For place, service hours were suitable for customers’ 
needs.  For product, the towels, bed sheets, and bathrobes were clean and the staff changed after a 
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service to a customer.  For process, the service was convenient and quick.  For marketing 
promotion, there were sales promotion activities. 
 For problems from using health spa, it was found that the respondents ranked every 
factor at the medium level, in the following order: problems concerning image and presentation, 
personnel, product, place, process, price, and marketing promotion.  The most important problem 
in each category was as follows.  For image and presentation, service rooms lacked privacy.  For 
personnel, the staff were not enthusiastic for giving services.  For product, fabric wares were not 
clean and had odor.  For place, there was not enough parking.  For process, the waiting was too 
long.  For price, the price was not suitable.  And for marketing promotion, there was no sales 
promotion.     
 


