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บทคดัย่อ 
 

นบัจากวิกฤตเศรษฐกิจ  เม่ือปี  2540  เป็นตน้มา ธุรกิจบริการนบัเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีภาครัฐให้
ความส าคญั และให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อท ารายได้เข้า
ประเทศ ธุรกิจบริการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจบริการ
ดา้นสุขภาพ และความงาม เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัมีกระแสการต่ืนตวัในเร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก 
ดงันั้น ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพและความงาม จึงเป็นธุรกิจท่ีทั้งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการให้ความ
สนใจ  โดยเฉพาะธุรกิจสปา 

ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจท่ีเน้นบริการท่ีถึงตวัผูบ้ริโภค ดังนั้น ความต้องการของลูกค้าจึงเป็น
แนวทางท่ีจะน ามาใชใ้นการวางกลยทุธ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั ในเร่ืองน้ี ก็คือ  1)  เพื่อหาปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการบริโภค เดย ์
สปา และ 2) เพื่อหาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการประกอบการ เดย ์สปา โดยมีประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู ้บริโภค ซ่ึงได้แก่ ประชาชนทั่วไปท่ีเคยใช้บริการสปาตามสถาน
ประกอบการต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และผูป้ระกอบการ ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้ของสถานประกอบการ เดย ์
สปา ท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือน
กรกฎาคม ถึง กนัยายน พ.ศ.2548  เน้ือหาสาระของการศึกษาในคร้ังน้ี ก็คือ ตอ้งการศึกษาเพื่อดูล าดบั
ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา ของผูบ้ริโภค 
จ านวน 350 คน กระจายทัว่ไปในพื้นท่ีเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาถึงตน้ทุนรวมเฉล่ีย
ในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ส าหรับผูส้นใจท่ีจะประกอบกิจการสปาในอนาคต 
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การศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการใชจ่้ายในการบริโภคสปาของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ใช้วิ ธีการทางสถิติ คือ วิ ธีการวิ เคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple 
Classification Analysis : MCA)  ส่วนการศึกษาถึงตน้ทุนของการประกอบการ เดย ์สปา ในทาง
เศรษฐศาสตร์ จะพิจารณาจากสมการตน้ทุนเฉล่ีย ซ่ึงประกอบดว้ย ผลรวมของตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย ตน้ทุน
แปรผนัเฉล่ีย และตน้ทุนค่าเสียโอกาส รวมทั้งไดมี้การน าเอาตวัแปรเชิงคุณภาพ คือ เพศ อายุ อาชีพ มา
เพื่อหาความสัมพนัธ์กบัตวัแปร ในเร่ืองความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการใช้บริการสปา ความพอใจท่ีได้รับจากบริการสปาท่ีเก่ียวกับสุขภาพ  ท าเลท่ีตั้ งของสถาน
ประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

การศึกษาถึงปัจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์สปา และตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ของการประกอบการ เดย ์สปา ไดผ้ลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

ในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงประกอบ
อาชีพอยูใ่นบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-35 ปี  และส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการใชจ่้ายในการบริโภค 
สปาโดยรวมของผูบ้ริโภค ทั้งแยกตามระดบัรายได ้และไม่แยกตามระดบัรายได ้พบวา่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญัในการตดัสินใจใช้จ่ายเพื่อบริโภคสปาก็คือ ราคาค่าบริการสปา/คร้ัง และประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากบริการสปา แต่เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ริโภค แยกตามระดบัรายไดข้อง
ผูบ้ริโภค 3 ระดบั คือ ระดบัต ่า ระดบัปานกลาง และระดบัสูง  พบวา่ ในปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
นั้น  ปัจจยัท่ีเหมือนกนัในทุกระดบัรายได ้ก็คือ ราคาค่าใชบ้ริการ สปา/คร้ัง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ใชบ้ริการสปา และรายไดพ้ิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า 

การศึกษาถึงตน้ทุนเฉล่ียในการประกอบกิจการของสถานประกอบการสปา จ านวน 30 แห่ง 
พบวา่ ผูป้ระกอบการร้อยละ 60 ประกอบกิจการมาประมาณ 1-3 ปี ส่วนใหญ่กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน
ต่างๆ ผลการศึกษาไดข้อ้สรุปวา่ในส่วนของตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด จะมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย  2,106,284 บาท  
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย 184,589 บาท และตน้ทุนค่าเสียโอกาสเฉล่ียต่อเดือน
ประมาณ 55,000 บาท รวมตน้ทุนเฉล่ียของการประกอบกิจการสปาประมาณ 2.2 ลา้นบาท 

ในส่วนความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคกบัความพอใจท่ีได้รับในด้านต่างๆ จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
และ อาชีพ ไดข้อ้สรุป คือ เพศหญิงอายุ 20-35 ปี ประกอบอาชีพอิสระ จะพอใจเม่ือไดรั้บความพอใจ
จากบริการ สปาโดยทัว่ไป ไดป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพ และพอใจท่ีจะให้สถานประกอบการมีการ
จดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ส่วนผูท่ี้มีอายุในช่วง  36-55 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน พอใจท่ีได้รับความพอใจจากบริการสปาโดยทัว่ไป และบริการจากสปาท่ีส่งผลดีต่อ
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สุขภาพมากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นวยัเกษียณพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการสปาในทุกๆ ดา้น  
เพศชาย  อาย ุ20-35 ปี  ประกอบอาชีพรัฐวสิาหกิจ พอใจเม่ือไดรั้บความพอใจจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
ไดป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ รวมทั้งไดดู้แลสุขภาพ ส่วนผูท่ี้มีอายุ 36-55 ปี เป็นเจา้ของกิจการส่วนตวั 
พอใจเก่ียวกบับริการ  สปาโดยทัว่ไป และไดดู้แลสุขภาพ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในวยัเกษียณ พอใจจาก
บริการสปาในทุกๆ ดา้น เช่นเดียวกบัเพศหญิง 
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ABSTRACT 
 

 Following an economic crisis in 1997, service business enterprises have been given high priority, 
by the government, as a mean to building up the country’s competitive capability and in order to increase 
foreign exchange earnings.  These enterprises included hotels, restaurants, tourism, health and beauty 
cares.  Currently, with an increasing awareness on health cares, the health and beauty cares services have 
gained more public attention and popularity, among at which is the SPA and beauty care service. 
 The objectives of the study are :  To identify factors influencing consume demand for Spa service, 
and to identify and analyze the economic costs of Spa business.   
 The data employed in the analysis are based on the SPA consumer survey of 350 sample size 
carried out during July 2005.  The analytical methodology include a statistical estimate of the SPA 
business investment costs and the Multiple Classification Analysis (MCA) of factors influencing the 
consumers expenditures on SPA services.  The estimate of investment costs will identify fixed, variable 
and average total costs in rendering SPA services to consumers. 
 The variables included in the MCA are consumer’s income, age, sex and occupation, all of which 
are to be used to identify their correlation with the consumer’s satisfaction indices on SPA services such 
as its attribution to health cares and sale promotion efforts.  The findings of the study are summarized as 
follows: 
 The majority of SPA consumers services were female of 20-35 years of age, having education 
above Bachelor degree’s level.  The factors influencing the consumer’s expenditure on Spa services were 
the service price and attributed effects of SPA.  The investment costs of a SPA business were averaged at 
2.2 million baht, of which 2.1 million baht were fixed costs, and 0.1 million baht were operation costs. 

DPU



 

 The consumer’ satisfactions on SPA services, classified by ages, sex and occupations place high 
impression on their health attribute relative to other attributes.  In particular, consumers at retired ages 
gave highest satisfaction on health cares of the SPA business. DPU
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ปัญหาและความส าคัญ 
นบัจากเม่ือประเทศไทยประสบปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจ  เม่ือปี พ.ศ. 2540  เป็นตน้มา ภาครัฐ

ได้ด าเนินการโดยหาวิธีและกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อท่ีจะดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาใน
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงธุรกิจบริการนับเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีภาครัฐให้ความส าคัญ และให้การ
สนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั เช่น ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา 
ภตัตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพและความงาม เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณารายได้จากภาคบริการ เช่น บริการขนส่ง ท่องเท่ียว โทรคมนาคม รับเหมา
ก่อสร้าง การประกนัภยั และอ่ืนๆ จะพบวา่รายไดจ้ากบริการดา้นการท่องเท่ียวมีสัดส่วนสูงท่ีสุด ถึง
ประมาณร้อยละ 50  จึงนบัวา่ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวหรือบริการส าหรับลูกคา้ชาวต่างประเทศ
มีศกัยภาพท่ีโดดเด่นในการสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ และเพิ่มอตัราการจา้งงานสูงข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจุบนัภาวะการแข่งขนัทางดา้นการท่องเท่ียวมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกบั
คู่แข่งในเอเชียดว้ยกนั  จึงจ าเป็นท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับกลยุทธ์จากเดิมท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของการ
สร้างรายไดเ้พียงอยา่งเดียว ไปเป็นเนน้การพฒันาตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ซ่ึงจะมีการใช้
จ่ายเฉล่ียมากกว่านกัท่องเท่ียวโดยทัว่ไป เช่น ตลาดท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ ตลาดท่องเท่ียววยัทอง 
ตลาดผูเ้ข้าร่วมประชุมนานาชาติ เป็นต้น ภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการส่งออก และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ไดมี้การน าเอาบริการดา้นสุขภาพมาเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายในการส่งเสริม เพื่อ
ขยายการส่งออกธุรกิจบริการใหเ้ป็นแหล่งรายไดใ้นรูปของเงินตราต่างประเทศ  

ปัจจุบนัในหลายๆ ประเทศจะมีกระแสการต่ืนตวัในเร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชน โดยอิงกบัธรรมชาติเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก การใส่ใจดูแลจะปรากฎออกมาให้เห็นไดใ้น
หลายรูปแบบ เช่น การบริโภคขา้วไม่ขดัขาว  การรับประทานวิตามิน อาหารเสริม การบริโภค
อาหารชีวจิต และการออกก าลงักายเพื่อผ่อนคลายตามสโมสรและสวนสาธารณะ รวมตลอดไปถึง
การใชน้ ้ าในการบ าบดัรักษา เป็นตน้  ซ่ึงการใส่ใจดูแลสุขภาพไม่วา่จะเป็นในลกัษณะใด ก็ลว้นแต่
เป็นการใส่ใจดูแลท่ีเขา้ใกลธ้รรมชาติทั้งส้ิน โดยเฉพาะการใชน้ ้ าในการบ าบดัรักษาไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งสูง เป็นเหตุให้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ไดเ้กิดธุรกิจท่ีเขา้มาช่วยในการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพ 
และความสวยงามดว้ยการใชว้ารีบ าบดัท่ีมีช่ือเรียกวา่ “สปา” เกิดข้ึนมาอยา่งมากมาย และแนวโนม้
ธุรกิจสปาในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในอตัราท่ีสูง  โดยพิจารณาจากจ านวนผูป้ระกอบการท่ี
มีเพิ่มข้ึน จาก 250 ราย เป็น 420 ราย ในปี 2543 และ 2545  ตามล าดบั 
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สปา เป็นช่ือของเมืองเล็กๆ ในประเทศเบลเยี่ยม มีบ่อน ้ าร้อนและบ่อนกาสิโนประชาชน
นิยมไปเท่ียวพกัผ่อนกนัเป็นจ านวนมาก ดงันั้นเม่ือพูดถึงค าว่า “สปา” จึงหมายถึง การไปเท่ียว
พกัผอ่นในสถานท่ี ท่ีมีการแช่น ้าพุร้อน เพื่อคลายปวดเม่ือย ซ่ึงต่อมาไดมี้การพฒันามาเป็นหลกัของ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ และความงามควบคู่กนั 

ในประเทศไทย จะมีกระแสรักษสุ์ขภาพดว้ยการใช้วารีบ าบดัเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั  ซ่ึงแต่เดิม 
สปาจะมีอยูแ่ต่เฉพาะในโรงแรมเท่านั้น  โดยมีโรงแรมโอเรียนเต็ลเป็นจุดเร่ิมตน้  ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ราคาค่าบริการค่อนขา้งสูง สปาแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น  

โฮเตล็ และรีสอร์ท สปา เป็นบริการสปาท่ีเปิดในโรงแรมและรีสอร์ท เป็นการพกัผอ่นดว้ย
การนวด ซ่ึงสปาในส่วนน้ีจะขยายตวัไดม้ากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว 

เดยส์ปา เป็นสปาท่ีไม่มีการเปิดห้องพกัให้บริการตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้
หรือตามบา้น ส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ เน้นเร่ืองของความงามและสุขภาพไป
พร้อมๆ กนั    จะใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีชัว่โมง กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจสปาท่ีทยอย
เปิดตวักนัอยา่งมากมาย ส่วนใหญ่จะอยูใ่นสปาประเภทน้ี 

ดว้ยความท่ีเดย ์สปา เป็นธุรกิจท่ีเปิดให้บริการได้ไม่ยาก  โดยเฉพาะในรายท่ีเปิดกิจการ
เป็นร้านเสริมสวยอยู่แลว้  ก็จะปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นกิจการสปาไดด้ว้ยการเพิ่มบริการบางอยา่ง
เขา้ไป ให้สอดคลอ้งกบักระแสสปาฟีเวอร์ไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัสมยั  เช่น  บริการนวดแผนไทย  
ห้องอบเซาวน่์า  เป็นตน้  ดงันั้น ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามในลกัษณะน้ี จึงเกิดข้ึนและขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็วดว้ยการไดรั้บการสนบัสนุนและผลกัดนัจาก 2 ทาง คือ จากทางภาครัฐท่ีมีเป้าหมาย
ท่ีจะผลกัดนัและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสปาแห่งภูมิภาคเอเชียและจากอุปสงคข์อง
ตลาดท่ีมีเพิ่มข้ึนในประชาชนเกือบทุกระดบัรายได ้

ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจท่ีเน้นบริการท่ีถึงตวัผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงตอ้งน าเอาความตอ้งการของ
ลูกคา้มาใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์  เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้
ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค จึงนบัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะมาใชช่้วยปรับปรุง
ดา้นบริการให้เขา้ใกล้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากข้ึน รวมทั้งธุรกิจประเภทน้ียงัมีช่องทาง
และโอกาสท่ีจะขยายตวัไดอ้ย่างมาก ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้น 
การศึกษาในคร้ังน้ียงัจะช่วยให้ผูท่ี้สนใจในการด าเนินธุรกิจประเภทน้ี จะสามารถใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐานช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจประเภทน้ีในโอกาสต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อหาปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการบริโภค เดย ์สปา 
2.  เพื่อหาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการประกอบการ เดย ์สปา 
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1.3 นิยามศัพท์  ทีใ่ช้ในการวจัิย 
ค าวา่ “เดย ์สปา”  หมายถึง  สถานเสริมความงามท่ีเปิดบริการอยูท่ ัว่ไป ท่ีมีบริการ คือ 
1. เสริมความงาม  เช่นเดียวกบัร้านเสริมสวยทัว่ไป 
2. มีหอ้งอบเซาวน่์า หรืออ่างน ้าวน 
3. มีบริการนวดเพื่อผ่อนคลาย อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น นวดแผนไทย นวดแบบจีน นวด

แบบ อโรมาเธอราพี  นวดกดจุด  เป็นตน้ 
4. จดทะเบียนเป็นสถานประกอบการ หรือสถานพยาบาล  และมีใบอนุญาตประกอบ

กิจการจากกระทรวงสาธารณสุข 
 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตของการวจิยัประกอบดว้ย 

1.  ตวัแปรในการวจิยั  ไดแ้ก่ 
1. ตวัแปรตาม ในท่ีน้ี คือ ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อบริโภค เดย์สปา ต่อเดือน 

(Consumption : C) 
2. ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ี คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการใช้จ่ายในการ

บริโภค เดย ์สปา ในท่ีน้ีไดแ้ก่ 

dY  = รายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพในปัจจุบนั 
ต่อเดือน 

P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 

pY  = รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือไปจากรายไดป้ระจ า ในปัจจุบนั 
T  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
H = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ 

  L =  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

gA  = อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
  SE = เพศ 
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โดยเขียนในรูปฟังกช์นัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระไดด้งัน้ี 
  SE,A,P,L,H,U,T,Y,P,YC grpd  

 
2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภค  ซ่ึงได้แก่  ประชาชนโดยทั่วไปท่ีเคยใช้บริการสปา ตามสถาน
ประกอบการต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงไดแ้ก่  เจา้ของสถานประกอบการ เดย ์สปา ท่ีไดรั้บการรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุขท่ีประกอบกิจการอยูภ่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   การเก็บขอ้มูลกระท าในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2548 

4.  เน้ือหาสาระท่ีส าคญั 
1. การศึกษาในคร้ังน้ี  ตอ้งการท่ีจะศึกษาเพื่อดูถึงล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใน

การก าหนดปริมาณการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา ของผูบ้ริโภคซ่ึง
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้จ านวน 350 คน  กระจายทัว่ไปในพื้นท่ีเขต
ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาถึงตน้ทุนรวมเฉล่ียในทางเศรษฐศาสตร์ว่าประกอบดว้ยตน้ทุนในเร่ือง
ใดและตน้ทุนโดยเฉล่ียในการเปิดกิจการ เดย ์สปา เป็นเท่าใด 

 
1.5  กรอบแนวคิด 

1.  ในการศึกษา จะท าการศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณ
การใชจ่้ายในการบริโภคสปา  ของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และใชว้ิธีการทางสถิติมา
พิจารณา ถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี  โดยวิธีวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple 
Classification Analysis : MCA) 
 โดยจะศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1.1 พิจารณาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการ
ใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์สปา โดยรวมของผูบ้ริโภคในทุกระดบัรายได ้

1.2 พิจารณาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการใชจ่้าย
ในการบริโภค เดย ์สปา แยกตามระดบัรายได ้3 ระดบั (รายได้ในระดบัต ่า 
7,500 - 15,000 บาท/เดือน  ระดบัปานกลาง 15,001-35,000 บาท/เดือน  และ
ระดบัสูง 35,001-150,000 บาท/เดือน) 
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แนวคิดเกีย่วกบัการศึกษาถึงล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย                            
ในการบริโภคเดย์ สปา 

 
1.1 พิจารณาถึงล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณ          

การใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์สปา  โดยรวมของผูบ้ริโภคในทุกระดบัรายได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาค่าใชบ้ริการสปา / คร้ัง 

รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจาก 
รายไดใ้นปัจจุบนั 

ความพอใจท่ีไดรั้บจาก 
การใชบ้ริการสปา ดา้นต่างๆ 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการสปา เก่ียวกบัสุขภาพ 

ท าเลท่ีตั้งของ 
สถานประกอบการ 

การจดัรายการพิเศษ 
เพ่ือส่งเสริมการขาย 

 

อาย ุ

เพศ 

ประโยชนด์า้นสุขภาพ 

 
ปริมาณค่าใชจ่้าย 

เพ่ือบริโภค เดย ์สปา 
 

รายไดข้องผูบ้ริโภค / เดือน DPU
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1.2 พิจารณาถึงล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ  ท่ีมีอิทธิพลในการก าหนด
พฤติกรรมการใช้จ่ายในการบริโภค เดย ์สปา แยกตามระดบัรายได้ 3 ระดบั  
(รายไดร้ะดบัต ่า / รายไดร้ะดบัปานกลาง / รายไดร้ะดบัสูง)  ดงัน้ี 

 
1.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาค่าใชบ้ริการสปา / คร้ัง 

รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจาก 
รายไดใ้นปัจจุบนั 

ความพอใจท่ีไดรั้บจาก 
การใชบ้ริการสปาดา้นต่างๆ 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการสปา เก่ียวกบัสุขภาพ 

ท าเลท่ีตั้งของ 
สถานประกอบการ 

การจดัรายการพิเศษ 
เพ่ือส่งเสริมการขาย 

อาย ุ

เพศ 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ                         
จากการใชบ้ริการ 

 
ปริมาณค่าใชจ่้าย 

เพ่ือบริโภค เดย ์สปา 
 

ผู้บริโภคทีม่ีรายได้ในระดับต ่า 
7,500 - 15,000 บาท/เดือน DPU
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1.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาค่าใชบ้ริการสปา / คร้ัง 

รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจาก 
รายไดใ้นปัจจุบนั 

ความพอใจท่ีไดรั้บจาก 
การใชบ้ริการสปาดา้นต่างๆ 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการสปา เก่ียวกบัสุขภาพ 

ท าเลท่ีตั้งของ 
สถานประกอบการ 

การจดัรายการพิเศษ 
เพ่ือส่งเสริมการขาย 

อาย ุ

เพศ 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

จากการใชบ้ริการสปา 

 
ปริมาณค่าใชจ่้าย 

เพ่ือบริโภค เดย ์สปา 
 

ผู้บริโภคทีม่ีรายได้ในระดับปานกลาง 
15,001-35,000 บาท/เดือน DPU
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1.2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจาก 
รายไดใ้นปัจจุบนั 

ความพอใจท่ีไดรั้บจาก 
การใชบ้ริการสปาดา้นต่างๆ 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการสปา เก่ียวกบัสุขภาพ 

ท าเลท่ีตั้งของ 
สถานประกอบการ 

การจดัรายการพิเศษ 
เพ่ือส่งเสริมการขาย 

อาย ุ

เพศ 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

จากการใชบ้ริการสปา 

 
ปริมาณค่าใชจ่้าย 

เพ่ือบริโภค เดย ์สปา 
 

ผู้บริโภคทีม่ีรายได้ในระดับสูง 
35,001-150,000 บาท/เดือน 

ราคาค่าใชบ้ริการสปา / คร้ัง DPU
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2. แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาถึงตน้ทุนของการประกอบกิจการสปา  โดยพิจารณาถึง
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะมีการรวมถึงค่าเสียโอกาสเขา้ไวด้ว้ย โดยตน้ทุนของ
การประกอบกิจการ เดย ์สปา ประกอบดว้ย 

1. ตน้ทุนคงท่ี 
2. ตน้ทุนแปรผนั 
3. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
 

3. น าตวัแปรในเชิงคุณภาพ คือ เพศ อายุและอาชีพ มาศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรในเร่ืองความพอใจท่ีได้รับจากสปาโดยทัว่ไป, ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้
บริการ สปา ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ ท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการและการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ และผูส้นใจในธุรกิจสปาโดยทัว่ไป ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีเป็น      
ตวัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค เดย ์สปา 

2. ทราบต้นทุนโดยเฉล่ียของการประกอบการธุรกิจเดย์ สปา เพื่อจัดเตรียม
งบประมาณในการประกอบการไดถู้กตอ้ง กรณีท่ีตอ้งการประกอบธุรกิจเอง 

3. ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และโอกาสของการพฒันาธุรกิจประเภทน้ี ในอนาคต 
4. เสนอแนะแนวทางเพื่อการประกอบการ และพฒันารูปแบบของธุรกิจ เดย ์สปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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สัดส่วนมูลค่าเศรษฐกจิของธุรกจิบริการทีส่ าคัญของไทย ปี 2547 
 

 

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การค้าปลกี ค้าส่ง 

และการซ่อมแซม

รถยนต์

31%

การขนส่งและ

คมนาคม

21%

อสังหาริมทรัพย์

และการเช่า

8%

โรงแรมและ

ภัตตาคาร

8%

สถาบันการเงนิ

6% การศึกษา

6%

บริการอืน่ๆ

20%DPU



บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 
 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎกีารบริโภค 
 
2.1.2 แนวคิดเร่ืองต้นทุนการผลติ 
 
 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 
 2.1.1  แนวคิดทฤษฎกีารบริโภค 
  1.  สมมติฐานรายได้สมบูรณ์  (The Absolute Income Hypothesis) 

  การใชจ่้ายในการบริโภค (Consumption expenditure : C) หมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีภาค
ครัวเรือนใช้จ่ายออกไปเพื่อซ้ือสินคา้ และบริการขั้นสุดทา้ยทั้งหมด ทั้งสินคา้และบริการท่ีคงทน
ถาวรและไม่คงทนถาวร ในส่วนของสินคา้ ไดแ้ก่ อาหาร หนงัสือพิมพ ์เคร่ืองปรับอากาศ และใน
ส่วนของบริการ ไดแ้ก่ ค่าตดัผม ค่ารักษาพยาบาล  เป็นตน้   

 ปัจจัยทีก่ าหนดปริมาณการใช้จ่ายเพือ่การบริโภค 

  พฤติกรรมการใชจ้่ายในการบริโภคของบุคคลโดยทัว่ๆ ไปจะถูกก าหนดดว้ยปัจจยั
ต่างๆ มากมาย ไดแ้ก่ 

1. รายได้สุทธิในปัจจุบนัของครัวเรือน  โดยเม่ือครัวเรือนมีรายได้สุทธิสูงข้ึน 
หรือมีความ   มัง่คัง่ในรูปของทรัพยสิ์น (wealth)  เพิ่มข้ึน  ก็จะมีโอกาสท่ีจะน าเอารายไดเ้หล่านั้น 
ไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคไดม้ากข้ึนกวา่เดิม และในทางกลบักนั เม่ือครัวเรือนมีรายไดสุ้ทธิลดลงก็
จะใชจ่้ายเพื่อการบริโภคลดลง 

2. อตัราดอกเบ้ียในท้องตลาด  กรณีเม่ืออตัราดอกเบ้ียในท้องตลาดลดต ่าลง 
(ตน้ทุนในการผลิต และตน้ทุนในการกูย้มืจะลดต ่าลง)  ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ ท่ีจะใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภคไดง่้ายข้ึน  เน่ืองจากมีตน้ทุนในการกูย้มืลดลงก็จะท าใหต้ดัสินใจในการบริโภคไดง่้ายข้ึน 

3. ระดับราคาสินค้า  โดยเม่ือราคาสินค้าลดลง (เงินฝืด) ก็จะท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน นัน่คือ การใช้จ่ายในการบริโภคก็จะเพิ่มข้ึน และในทางกลบักนัเม่ือระดบั
ราคาสินคา้แพงข้ึนก็จะท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือนอ้ยลง หรือใชจ่้ายเพื่อการบริโภคลดลง 

4. การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เช่น คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคตจะขยายตวั รายไดใ้นอนาคตสูงข้ึน ดงันั้น ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคส าหรับสินคา้บาง
ชนิดจะเพิ่มข้ึน เช่น รถยนต ์ท่ีอยูอ่าศยั เพราะผูบ้ริโภคใชจ่้ายจากเงินในอนาคต และในทางกลบักนั
ถา้คาดการณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั หรือเกิดปัญหาเศรษฐกิจในดา้นอ่ืนๆ  ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ตอ้งชะลอการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคลงดว้ยเช่นกนั 

 

DPU



14 

แนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา คือ ทฤษฎีการบริโภค (Consumption Theory)  ตาม
แนวคิดของ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์  จากการศึกษาของเคนส์  ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของระดับรายได้สุทธิในปัจจุบนัของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเคนส์ให้ขอ้สรุป
ของแนวคิดโดยรวมวา่ค่า MPC มีค่าคงท่ีอยูร่ะหวา่ง 0 กบั 1 และ APC  มีค่ามากกวา่  MPC  ใน
ทุกระดบัรายได ้

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในท่ีน้ี จะพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคตาม
แนวคิดของ เคนส์ในระยะสั้ นเป็นหลัก โดยการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัท่ี
ก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภคดังกล่าวสามารถแสดงได้ในรูปของฟังก์ชันและจะเรียกว่า
ฟังกช์นัการบริโภค (Consumption Function) 

สามารถเขียนแสดง Consumption Function ตามแนวคิดของเคนส์ได ้ดงัน้ี  

  ,E,P,r,YC d  

โดยท่ี C   การใชจ่้ายในการบริโภค 

dY   รายไดสุ้ทธิในปัจจุบนั  (รายได ้– ภาษี) 

r   อตัราดอกเบ้ีย 

P   ระดบัราคาสินคา้ 

E   การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 

ซ่ึงแนวคิดในเร่ืองทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ น้ีเป็นโมเดลส าคญัท่ีจะน าไปสู่การวเิคราะห์ 
พฤติกรรมการบริโภค เดย ์สปา ส าหรับงานวจิยัน้ี 

 
2.  สมมติฐานรายได้โดยเปรียบเทยีบ (The Relative Income Hypothesis) 

  สมมติฐานรายได้โดยเปรียบเทียบน้ี เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ คือ J.S. 
Duesenberry  โดยเขาจะให้ความส าคญักบัสภาวะแวดลอ้มทางสังคม ในเขตพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่ของ
ผูบ้ริโภค มากกว่ารายได้ในแต่ละช่วงเวลา โดย Dnesenberry  แสดงให้เห็นว่า ค่า APC ของ
ครัวเรือน จะข้ึนอยูก่บัชั้นของการกระจายรายได ้โดยเม่ือใดก็ตามท่ีชั้นของรายไดข้องภาคครัวเรือน
สูงข้ึน ค่า APC ก็จะลดนอ้ยลง แต่ถา้ผูบ้ริโภคยงัคงอยูใ่นชั้นของรายไดเ้ท่าเดิม ไม่วา่เวลาจะผา่นไป
เท่าใด ค่า APC ก็จะไม่เปล่ียนแปลง กล่าวคือ APC จะคงท่ีตลอด ไม่วา่ระดบัรายไดส้มบูรณ์ท่ีเขา
ไดรั้บนั้น จะเพิ่มมากข้ึนไปเท่าไรก็ตาม 

DPU
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  จะเห็นวา่ แนวคิดของ Duesenberry นั้น เป็นแนวคิดในดา้นพฤติกรรมการบริโภค
เฉพาะตวับุคคลเท่านั้น (จากการอธิบายในตอนตน้)  แต่ถา้จะน าแนวคิดน้ีไปอธิบายพฤติกรรมของ
สังคม โดยรวม จะไดว้า่ การท่ีผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง  จะส่งผลใหก้ารใชจ่้ายในการบริโภคลดต ่าลง 
แต่ละลดลง ในอตัราส่วนท่ีนอ้ยกวา่การลดลงของระดบัรายได ้ดงันั้น ค่า APC จึงเพิ่มสูงข้ึนโดย J.S 
Duesenberry มีขอ้สมมติฐานวา่ ผูบ้ริโภคแต่ละรายนั้นจะยดึการใชจ้่ายในการบริโภคของตนเองไว้
กบัระดบัรายไดเ้ดิมท่ีสูงท่ีสุด เท่าท่ีเคยไดรั้บ ดงันั้น เม่ือรายไดปั้จจุบนัลดลงต ่ากวา่รายไดสู้งท่ีสุดท่ี
ตนเองเคยไดรั้บ ผูบ้ริโภคก็จะไม่ยอมลดระดบัการบริโภคในปัจจุบนัลง เพราะเคยชินกบัมาตรฐาน
การด ารงชีวติเดิม เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ในการรักษาระดบัการครองชีพ ไม่ใหต้กต ่าลงไป
กวา่เดิมมากนกั ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งน าเงินออมมาใชม้ากข้ึน 
  สามารถเขียน เป็นฟังกช์นัการบริโภค  ไดด้งัน้ี 
 

   0b;1
Y

Y
ba

Y

C

0











  

 

โดยก าหนดให ้ 0Y   = รายไดสู้งสุดเท่าท่ีผูบ้ริโภคเคยไดรั้บ 
  Y  = รายไดท่ี้ไดรั้บในปัจจุบนั 
 
 ในระยะยาว เม่ือเศรษฐกิจเติบโตเป็นปกติ รายไดจึ้งจะเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงรายไดสู้งสุดเท่าท่ีเคย
ไดรั้บ ก็จะเป็นรายไดใ้นปัจจุบนั นัน่คือค่า Y ท่ีไดรั้บในแต่ละปีนั้น ก็คือ 0Y  ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดงันั้น
ค่า  APC  จึงคงท่ีในระยะยาว 
 

3.  สมมติฐานรายได้ถาวร (The Permanent Income Hypothesis) 
  สมมติฐานรายไดถ้าวร เป็นแนวคิดของ Milton Friedman โดย Friedman ไดเ้สนอ
แนวคิดว่า การใช้จ่ายในการบริโภคของผูบ้ริโภคนั้น จะข้ึนอยู่กบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น
และยงัข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้จะไดรั้บในอนาคตอีกดว้ย ซ่ึงรายไดใ้นอนาคต ไดแ้ก่ การกูย้ืม ซ่ึงผูบ้ริโภค
จะตอ้งยอมจ่ายดอกเบ้ีย ดงันั้นส่ิงท่ีเป็นขอ้จ ากัดของการบริโภคในปัจจุบนัก็คือ ค่าปัจจุบนัของ
รายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต  โดยถา้ค่าปัจจุบนัของรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตสูงข้ึน 
การบริโภคของแต่ละบุคคลก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย 
  Milton Friedman เห็นวา่ ควรจะมีการใชร้ายไดถ้าวร ซ่ึงเป็นระดบัรายไดเ้ฉล่ียท่ี
ผูบ้ริโภคคาดว่าจะได้รับในระยะยาว เป็นตวัท่ีจะน ามาศึกษาเพื่อก าหนดระดบัการใช้จ่ายในการ
บริโภค โดยสมมติให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดภายใตข้อบเขตของรายได้
ตลอดชีวิต ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตอ้งพยายามหมุนเวียนรายได้ของตนเองให้มีความสม ่าเสมอ เพื่อจะ
ก่อใหเ้กิดแบบอยา่งการบริโภคท่ีสม ่าเสมอ 

DPU



16 

 
  สามารถแสดงสมการเส้นตรง อยา่งง่ายของการบริโภคไดด้งัน้ี 
 

   t2t10 YTkYPkkC   
 

โดยก าหนดให้ PY  = รายไดถ้าวร 
   TY  = รายไดช้ัว่คราว 
 

4.  ทฤษฎกีารบริโภคองค์ประกอบของสินค้า 
  ทฤษฎีน้ีเป็นแนวคิดของ K.J. Lancaster โดยเขามีความเห็นว่า อรรถประโยชน์
หรือความพอใจท่ีผูบ้ริโภคได้รับนั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับจ านวนของสินค้าเท่านั้ น แต่จะข้ึนอยู่กับ
องคป์ระกอบหรือคุณลกัษณะของสินคา้ (Characteristics of Commodity) ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ เช่น ใน
การบริโภครถยนต ์ผูบ้ริโภคตอ้งการการขบัข่ีท่ีสะดวกสบาย ห้องโดยสารมีความจุ และมีศูนยซ่์อม
บ ารุงรักษา โดยทัว่ไป หาอะไหล่เปล่ียนไดง่้าย ประหยดัน ้ ามนั เป็นตน้ หรือในการบริโภคอาหาร
ชนิดต่างๆ ผูบ้ริโภคตอ้งการคุณค่าอาหาร ตอ้งการพลงังาน ตอ้งการวติามิน และสารอาหารอ่ืนๆ ท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงแสวงหาความพอใจสูงสุดจากองค์ประกอบหรือ
คุณลกัษณะของสินคา้ มากกวา่จ านวนของสินคา้ และในการแสวงหาความพอใจสูงสุดนั้น ผูบ้ริโภค
จะกระท าภายใตง้บประมาณจ ากดัอยูจ่  านวนหน่ึง 
  ถา้สมมติใหผู้บ้ริโภค บริโภคอาหาร 3 ชนิด คือ A B และ C  และอาหารทั้ง 3 ชนิด
ให้พลงังานความร้อน  1a   วิตามิน  2a   ท่ีแตกต่างกนั จะสามารถเขียนสมการคณิตศาสตร์ท่ี
แสดงถึงการไดรั้บพลงังานความร้อน วติามิน จากการบริโภคอาหารทั้ง 3 ชนิดไดด้งัน้ี 
 

   .Za.Ya.Xaa 1

Z

1

Y

1

X1   
 

   .Za.Ya.Xaa 2

Z

2

Y

2

X2   
 
 

 โดยท่ี 
  1a   = ปริมาณพลงังานความร้อนทั้งหมดท่ีไดรั้บ 
  2a   = คือปริมาณวติามินทั้งหมดท่ีไดรั้บ 
  1

Z

1

Y

1

X aaa  = ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้  
     X Y และ Z อยา่งละ 1 หน่วยตามล าดบั 

2

Z

2

Y

2

X aaa  = ปริมาณวติามินท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้ X Y และ Z  
  อยา่งละ 1 หน่วยตามล าดบั 
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2.1.2 แนวคิดในเร่ืองต้นทุนการผลิต 

ตน้ทุนการผลิต นับเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีจะก าหนดว่าผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ออกสู่
ตลาดไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

ตน้ทุนการผลิต คือ ค่าตอบแทนท่ีเจา้ของปัจจยัการผลิตไดรั้บเน่ืองจากมีการน าเอาปัจจยั
การผลิตมาใชผ้ลิตสินคา้และบริการ 

ในทางเศรษฐศาสตร์ จะพิจารณาค าจ ากดัความของตน้ทุนการผลิตแตกต่างไปจากค าจ ากดั
ความในทางบญัชี และในทางการเงิน โดยตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์มีความหมายรวมทั้งตน้ทุนท่ี
มองเห็นวา่ไดจ่้ายจริง (Explicit Cost ) และตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นวา่ไดจ่้ายจริง (Implicit Cost) เขา้ไว้
ดว้ย โดยในทางบญัชีจะไม่ถือว่ารายการท่ีไม่เห็นวา่ไดจ่้ายจริงเป็นตน้ทุนการผลิต ดงันั้น จึงอาจ
กล่าวไดว้า่ 

 “ตน้ทุนการผลิต”  ในทางเศรษฐศาสตร์ คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในการผลิตสินคา้ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งประเมินข้ึนส าหรับบริการอ่ืนใดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของเสียสละให้แก่การผลิต
สินคา้นั้นต่อไป ดงันั้นจะเห็นได้ว่า ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความหมายท่ีกวา้งกว่าค าว่า 
ตน้ทุนในทางบญัชี หรือในทางการเงินมาก 

เน่ืองจากในระยะสั้น ปัจจยัการผลิตบางอยา่งแปรผนั (Variable) ปัจจยัการผลิตบางอย่าง
คงท่ี (Fixed) ดงันั้นในส่วนของตน้ทุน จึงสามารถท่ีจะแบ่งออกเป็น ตน้ทุนแปรผนั (Variable Cost) 
และตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) ไดเ้ช่นกนั 

- ตน้ทุนแปรผนั (Variable Cost) คือ ตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต      
ซ่ึงจะนบัรวมการใชจ้่าย เพื่อซ้ือวสัดุ เช้ือเพลิง ค่าแรง ค่าขนส่ง และอ่ืนๆ 

- ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) คือ ตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต แมว้า่
จะมิได้มีผลผลิตเกิดข้ึนก็ตาม เช่น ดอกเบ้ีย จากหน้ีของธุรกิจ ค่าเช่า เบ้ียประกนั        
ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อาคาร 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ตน้ทุนคงท่ีจะเป็นค่าใชจ่้ายในทุกๆ ปริมาณของผลผลิต รวมทั้งผลผลิต 
เท่ากบัศูนย ์ดว้ย และตน้ทุนคงท่ีน้ีจะไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้นระยะสั้น 

ตน้ทุนในระยะสั้ น สามารถอธิบายออกมาในรูปของสมการท่ีแสดงตน้ทุนรวมทั้งหมด 
(Total Cost : TC)  และตน้ทุนรวมเฉล่ีย (Total Average Cost) ไดด้งัต่อไปน้ี 
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สมการแสดงตน้ทุนรวม ก็คือ 

TC =  TFC  +     TVC 

(ตน้ทุนทั้งหมดรวม)    (ตน้ทุนคงท่ีรวม)         (ตน้ทุนแปรผนัรวม) 

การน าแนวคิดในเร่ืองของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์มาใช ้จะไดว้า่ 

  TC = TFC + TVC + ต้นทุนค่าเสียโอกาส 
 
2.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)  ตลาดสปา เป็นตลาดท่ีมีมูลค่าและแนวโน้มการ
เจริญเติบโตท่ีสูง ประมาณร้อยละ 80 ของตลาดรวมไดม้าจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวและท าธุรกิจ ขณะเดียวกนัสปาท่ีเปิดให้บริการยงัมีจ านวนไม่มากนกัโดยเฉพาะสปาท่ี
เปิดแบบสแตนอโลน บริษทั The Spa มองเห็นช่องทางและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ประเภทน้ี 
จึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนขอ้มูลในการศึกษาไดข้อ้สรุปของผลการศึกษา คือ 
  ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างหลากหลายรูปแบบ ธุรกิจสปา
เป็นหน่ึงในการดูแลสุขภาพท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจ เน่ืองจากเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ และการ
ผ่อนคลายด้วยวิธีธรรมชาติ ขณะเดียวกันภาครัฐก็ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง ตลาดสปา
โดยทัว่ไปมีลกัษณะกระจายตวั  ส่วนใหญ่อยูใ่นโรงแรมระดบั 4-5 ดาว แต่ในปัจจุบนัการเปิดสปา
แบบสแตนอโลนมีมากข้ึน และการแข่งขนัก็ยิง่รุนแรงมากข้ึน 
  การด าเนินธุรกิจสปาในประเทศไทย ตอ้งอาศยัท าเลท่ีเดินทางสะดวก ตอ้งใช้เงิน
ลงทุนสูง ตอ้งการพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพในปริมาณมากๆ นอกจากนั้นความสามารถในการ
ให้บริการของ สปา กบัลูกคา้ ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการตอ้งจองเวลาล่วงหนา้ เน่ืองจากลูกคา้จะ
มาใชบ้ริการมากในช่วง บ่ายสามโมงถึงสองทุ่ม นอกจากนั้น ก็คือ จ านวนสปาท่ีเปิดให้บริการยงัมี
จ านวนไม่มาก ท าให้การตั้งราคาหรือการข้ึนราคาท าไดง่้าย และผูบ้ริโภคยินดีจ่าย อุตสาหกรรม 
สปาจะตอ้งมีจุดเด่นเป็นของตวัเองเพื่อสร้างใหเ้ป็นจุดขาย และขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระยะยาว 
  การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย จะไม่มีเร่ืองของการตดัราคา แต่จะเน้น ใน
เร่ืองของการสร้างภาพพจน์ และการใหบ้ริการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหก้บัลูกคา้เป้าหมายทุกคน 
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การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเขา้มารับบริการนวดแผนไทยในกระทรวงสาธารณสุข 
พลัลภ  วานิช  (2545) 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเข้ามารับบริการนวดแผนไทยในกระทรวง
สาธารณสุข โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ จากกลุ่มผูเ้ขา้มาใช้บริการภายในกระทรวงสาธารณสุข
จ านวน 390 คน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย  30-39 ปี อาชีพรับจา้งทัว่ไป 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมเลือกใช้บริการนวดทั้งตวัมากท่ีสุด โดยมี
วตัถุประสงค ์คือ นวดเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ มารับบริการในช่วง วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.  
โดยตนเองจะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย 
 ในการทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ส่วนบุคคล ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยเฉพาะระดบัการศึกษา จะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ทุกๆ ดา้น เช่น การเลือกใชรู้ปแบบการใหบ้ริการ วตัถุประสงคท่ี์มาใชบ้ริการ การใชบ้ริการเฉล่ียต่อ
เดือน ระยะเวลาในเขา้รับบริการนวด และเวลาท่ีสะดวกในการเขา้รับบริการนวดแผนไทย  
 ส่วนในเร่ืองของปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์นั้น ผูต้อบแบบสอบให้ความส าคญักบัเร่ืองของ
การรักษาโรค บรรเทาอาการปวดเม่ือย ผ่อนคลายความเครียด รองลงมา คือ สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ บุคลากร และสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
บุศรา  อ่ิมเอิบธรรม (2547) 
 
 การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ จากจ านวนตวัอยา่ง 400 คน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20-29 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีความรู้เร่ืองของ
อาหารชีวจิตจากส่ือต่างๆในระดบัสูง ให้ความสนใจต่อการรับประทานอาหารชีวจิต เน่ืองจากมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ และผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต การตดัสินใจซ้ือ แหล่งท่ีซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ แตกต่างกนัไปตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส และรายไดป้ระจ าต่อ
เดือน 
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การศึกษาการบริโภคน ้าแร่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พิมพา  หิรัญกิตติ  (2539) 
 การศึกษาการบริโภคน ้ าแร่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคน ้ าแร่
ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง  20-30 ปี  ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน การศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา จะบริโภคน ้ าแร่เพื่อสุขภาพ โดยจะนิยมด่ืมน ้ าแร่ ยี่ห้อ โพลาริส  รองลงมา คือ ด่ืม
เพราะต้องการทดลองด่ืม  ต้องการความสะอาดบริสุทธ์ิของน ้ าแร่ ส่วนใหญ่จะซ้ือน ้ าแร่จาก
ห้างสรรพสินคา้ ตลอดจนมูลเหตุจูงใจเก่ียวกบัความสะอาดบริสุทธ์ิของการด่ืมเพื่อสุขภาพ การ
ทดลองด่ืม และการโฆษณา DPU



บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

3.1 ระเบียบวธีิวจัิย 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
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3.1 ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี จะใช้วิธีการศึกษาวิจยั  เชิงส ารวจ ด้วยการสอบถาม ความคิดเห็นจาก       

ผูบ้ริโภค  และผูป้ระกอบการ โดยใชแ้บบสอบถาม 2 ชุด แลว้น าผลส ารวจมาบรรยายสรุป 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1.  ผูบ้ริโภค  โดยเลือกตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการในร้านสปา วธีิการเลือกตวัอยา่ง
ในท่ีน้ีจะใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากจ านวนร้านสปาท่ี
ท าการศึกษาทั้งหมด 30 แห่ง แต่ละแห่งจะให้บริการลูกคา้ โดยเฉล่ียวนัละ  15  คน  ดงันั้น โดย
เฉล่ียแลว้จะมีผูใ้ชบ้ริการสปาเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 13,500 คน  (30 x 15 x 30 ) 

การก าหนดขนาดของตวัอยา่ง จะใชสู้ตร Yamanne 
 

คือ   
2Νe1

Ν
n


  

 
เม่ือ  n = จ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

    N = จ านวนประชากร 
    e  = ความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า  

(ในท่ีน้ีก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการ
ประมาณค่าไวร้้อยละ 5) 

 
ในท่ีน้ีจะไดจ้  านวนตวัอยา่ง คือ 

   n = 
2)05(.500,131

500,13


 

   n =            388  คน 
 

2.  เจา้ของสถานประกอบการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บประกาศนียบตัรรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 30 แห่ง 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใช ้แบบสอบถาม 2 ชุด 

ชุดที ่1 สอบถามผูบ้ริโภค (ผูใ้ชบ้ริการสปาตามสถานประกอบการต่างๆ) 
ชุดที ่2 สอบถามผูป้ระกอบการ (เจา้ของกิจการสปา) 

 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   
  ผูว้ิจยัได้ติดต่อกับเจ้าของสถานประกอบกิจการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 แห่ง กระจายไปในหลายๆ เขตพื้นท่ี โดยจะตอ้งเป็นกิจการสปา ท่ีผูม้าใชบ้ริการเป็นคน
ไทย และไดท้  าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการช่วยแจกแบบสอบถาม ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมาใช้
บริการ โดยเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภค 10-12 ชุด ต่อ 1 แห่ง(ใชเ้วลาประมาณ 2 สัปดาห์) รวมทั้ง ขอความ
อนุเคราะห์ให้เจา้ของกิจการช่วยตอบแบบสอบถาม  ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการประกอบกิจการ 
โดยประมาณ แห่งละ 1 ชุด 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 ได ้350 
ชุด และแบบสอบถามชุดท่ี 2  ได ้30 ชุด 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 2 ชุด  เพื่อศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดพฤติกรรมการใชจ้่ายในการบริโภค เดย ์สปา ของผูบ้ริโภค เรียงตามล าดบั 
รวมทั้งศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสปา  ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความพอใจท่ีไดรั้บ
จากบริการสปาโดยทัว่ไป  ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการใช้บริการสปา  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการและการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการ
ขาย แยกตาม เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา (ใชแ้บบสอบถามชุดท่ี 1) 

2.  ศึกษาถึงตน้ทุนรวมในการประกอบการ ซ่ึงแบ่งต้นทุนออกเป็น ตน้ทุนแปรผนั     
ตน้ทุนคงท่ี  และตน้ทุนค่าเสียโอกาส (ใชแ้บบสอบถามชุดท่ี 2) 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย  
1.  ส่วนที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้จ่ายเพื่อบริโภค 

เดย์ สปา ใช้โมเดลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis : MCA) 
การวเิคราะห์การจ าแนกพหุ เป็นวธีิการทางสถิติส าหรับ การศึกษาความสัมพนัธ์ภายใน

ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม 1 ตวั โดยอาศยัหลกัของ ความสัมพนัธ์เชิงบวกแบบ
เส้นตรง ซ่ึงเป็นแบบท่ีตวัแปรอิสระหลายตวัไม่มีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
 

ค่าสถิติทีไ่ด้จากการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ 
1. ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีไม่ไดป้รับค่า (Unadjusted mean) คือ ค่าเฉล่ียของแต่ละลกัษณะ

ของตวัแปรอิสระ 
2. ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามท่ีปรับค่าแลว้ (Adjusted mean) หมายถึง ค่าเฉล่ียของลกัษณะ

ตวัแปรอิสระท่ีไดห้ลงัจากควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ แลว้  ค่าน้ีจะเท่ากบัค่าเฉล่ียของตวัแปรตามท่ี
ยงัไม่ไดป้รับค่าเม่ือตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3. ค่า Eta หมายถึง ความแปรปรวนของตวัแปรตาม ซ่ึงมีผลมาจากตวัแปรอิสระตวัใดตวั
หน่ึง โดยไม่มีการควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ค่า Eta ยกก าลงัสอง หมายถึง สัดส่วนของความ
แปรปรวนของตวัแปรตามซ่ึงมีผลมาจากตวัแปรอิสระตวัใดตวัหน่ึง โดยไม่มีการควบคุมตวัแปร
อิสระอ่ืนๆ นัน่คือ ตอ้งการทราบวา่ตวัแปรอิสระมีผลมากนอ้ยเพียงใด ต่อตวัแปรตาม Y 

 

 









k

2

kk

j k

2

ijijk

YYW

YXW

Eta  

 ค่า   
j k

ijijk YXW
2 เป็นค่าผลรวมยกก าลงัสองท่ีใชค่้าเบ่ียงเบนท่ียงัไม่ไดป้รับของ

ตวัแปรอิสระ ซ่ึงหมายถึง ผลรวมยกก าลงัสองของความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (Sum of Square 
between groups) 
 ค่า    

k

kk YYW
2   เป็นค่าผลรวมยกก าลงัสองของความแตกต่างทั้งหมด (Total Sum of 

Square)   
 เน่ืองจาก   totalSS      = betweenSS  + withinSS  
 betweenSS   คือ ส่วนของ   totalSS  ท่ีอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระท่ีศึกษา 
 withinSS   คือ ส่วนของ   totalSS  ท่ีอธิบายไม่ไดด้ว้ยตวัแปรอิสระท่ีศึกษา 
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 เพราะฉะนั้นค่าของ Eta ก็คือ ค่าสหสัมพนัธ์นัน่เอง ซ่ึง 
 

  2Eta  
total

between

SS

SS
  

 

   
total

total

SS

SS withinSS
  

 

ค่า  1Eta2    เม่ือไม่มีความแปรปรวนใดๆ ภายในแต่ละประเภทและมีความแปรปรวนระหวา่งแต่
ละประเภท นัน่คือ ตวัแปรอิสระนั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนตวัแปรตามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ถา้  

0Eta2    แสดงวา่ตวัแปรอิสระตวัท่ีศึกษานั้นไม่มีผลต่อตวัแปรตาม  Y  เลย 
 

4. ค่า Beta  เป็นค่าสถิติท่ีบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระเช่นเดียวกบั Eta แต่ 
Beta  จะวดัความสามารถของตวัแปรอิสระในการอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตาม Y 
หลงัจากไดมี้การควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ แลว้ ค่า Beta หาไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 
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 ค่า Beta จะอธิบายไดเ้ช่นเดียวกบัค่า Eta และค่า 2Beta   ก็คือ Partial Correlation Ratio ซ่ึง
แสดงสัดส่วนของความแปรปรวน ของตวัแปรตามท่ีมีผลมาจากตวัแปรอิสระตวัใดตวัหน่ึง เม่ือมี
การควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนแลว้การควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ หมายถึง การท่ีถือเสมือนวา่ตวัอยา่ง
ทั้งหมดมีลกัษณะตามตวัแปรอิสระเหล่านั้นเหมือนกนัหมด ซ่ึงค่า Beta จะเป็นเคร่ืองช้ีความส าคญั

ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ถา้ตวัแปรอิสระทั้งหลายไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย ค่า  2Beta   จะเท่ากบั 
Eta2  และถา้ไม่มีตวัแปรร่วม ค่า Beta จะเป็นค่าท่ีควบคุมเฉพาะผลท่ีเกิดจากตวัแปรหลกัเท่านั้น 
 
 การแปรผลและการอธิบายในท่ีน้ีจะน าทั้งค่าของ  2η   (Eta)  และ  2β   (Beta)  มาอธิบาย 
เพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดพ้ิจารณาผลของการศึกษาเปรียบเทียบกนั แต่ในการอธิบายโดยสรุปแลว้ผูว้ิจยั 
จะสนใจน าผลการศึกษาในส่วนของ  2η   มาใชใ้นการอธิบาย  เน่ืองจากวา่ในทางปฏิบติัจริงๆ แลว้  
การอธิบายอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตามนั้น ตวัแปรอิสระมีมากมายหลายตวั และ
แต่ละตวัก็มีอิทธิพลก าหนดตวัแปรตามไปพร้อมๆ กนั ไม่สามารถก าหนดให้ตวัแปรอิสระตวัใดตวั
หน่ึงอยูค่งท่ีได ้ซ่ึงจะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงของเร่ืองท่ีศึกษามากกวา่ 
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5. R  เป็นค่าสถิติท่ีพิจารณาวา่เม่ือตวัแปรอิสระทุกตวัรวมๆ กนัแลว้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนในตวัแปรตามได้ดีเพียงใดในการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ ก็ใช้วิธีการเดียวกนักบัการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุ ท่ีจะพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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 โดยธรรมชาติความแปรปรวนของตวัแปรตามยอ่มมีสาเหตุมาจากแหล่งต่างๆ หลายแหล่ง
ดว้ยกนั ซ่ึงอาจจะมาจากแหล่งท่ีเราสนใจศึกษาหรือแหล่งอ่ืนๆ ท่ีเราไม่ไดใ้ห้ความสนใจ  ในทาง
ปฏิบติัเราพยายามท่ีจะรู้ว่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในตวัแปรตาม Y นั้นมาจากแหล่งท่ีเราสนใจ
มากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นเราพยายามหรือดึงเอาสาเหตุท่ีผสมผสานกนัดงักล่าวออกมาใหม้ากท่ีสุด 
 
 ค่า R2  จะมีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 1 ในการวิเคราะห์การจ าแนกพหุค่า   R2  นั้นจะมีค่า  R2  กบั 

2
adjR ซ่ึงค่า    R2    เป็นสัดส่วนของความแปรปรวนในตวัแปรปรวนในตวัแปรตามท่ีอธิบายโดย

กลุ่มของตวัแปรอิสระ ซ่ึงหาไดจ้ากขอ้มูลชุดนั้นโดยตรง  แต่   2
adjR  เป็นค่าท่ีแปลงมาจาก  R2  โดย

ใช้ตวัประกอบปรับค่าซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนกลุ่มและจ านวนตวัแปร
อิสระ ดงัน้ี 
 

  













1CPN

1N
R11R 22

adj  

 
  N  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  P  แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 
  C  แทน  จ านวนกลุ่ม 
 การวเิคราะห์การจ าแนกพหุควรใช้เม่ือมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากๆ และเม่ือจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งมากๆ ค่า  R2  จะมีค่าใกลค้่าเคียงกบัค่า   2
adjR   

 
รูปแบบเชิงสถิติของการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ 
  รูปแบบการพยากรณ์ของการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก
แบบเส้นตรง ซ่ึงมีความหมายส าคญั คือรูปแบบท่ีตวัแปรอิสระทั้งหลายไม่มีผลกระทบต่อกนั  
เหมาะส าหรับท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือมีตวัแปรตามหน่ึงตวัท่ีมีระดบัการวดั
เป็นมาตราอนัตรภาคเป็นอยา่งนอ้ย และมีตวัแปรอิสระหลายๆ ตวัท่ีเป็นตวัแปรคุณลกัษณะซ่ึงจะมี
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ระดบัการวดัไดต้ั้งแต่ระดบัต ่าสุด คือ มาตรานามบญัญติัรูปแบบเชิงสถิติของการวเิคราะห์การ
จ าแนกพหุ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1. ตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรคุณลกัษณะเท่านั้น มีสมการดงัน้ี 
  ijkY =  ijkjjii eBbAY  a  

หรือ  ijkY =  ijkji ebY  a  
  เพราะค่า  ji B,A   จะมีค่าเป็น 0  หรือ  1  เท่านั้น  เน่ืองจากเวลาน ามาวิเคราะห์
เราตอ้ง แปลงค่าตวัแปรให้เป็นตวัแปรหุ่นก่อน  เช่น  เพศ (ชาย, หญิง)  ถา้ตอ้งการดูวา่ผูช้ายมีผล 
อยา่งไรต่อส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาก็ให้เป็น 1 ผูห้ญิงเป็น 0  ถา้ตอ้งการดูวา่ ผูห้ญิงมีผลอยา่งไรต่อส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาก็ให้ผูห้ญิงเป็น  1  ผูช้ายเป็น  0  เป็นตน้  การสร้างตวัแปรหุ่นนั้น  ในการวิเคราะห์
การจ าแนกพหุสร้างไดทุ้กค่าส าหรับ ตวัแปรคุณลกัษณะ แต่ตอ้งไม่ลืมวา่ลกัษณะท่ีสนใจจะมีค่าเป็น 
1 และลกัษณะท่ีไม่สนใจมีค่าเป็น 0 
 

 โดยท่ี  ijkY   =  คะแนนของผูต้อบในกลุ่มตวัแปรอิสระ A  ลกัษณะท่ี  i  และตวั
แปรอิสระ  B   ลกัษณะท่ี  j  เป็นตน้ 

 
  Y  = ค่าเฉล่ียรวมของ  Y  (Grand Mean) 
  ia  = ผลของตวัแปรอิสระ A ลกัษณะท่ี i 
  jb  = ผลของตวัแปรอิสระ  B  ลกัษณะท่ี j 
  ijke  = ความคลาดเคล่ือน 
  jA  = ค่าของตวัแปรอิสระ A ลกัษณะท่ี  i  มีค่าเป็น  1 

jB  = ค่าของตวัแปรอสิระ B  ลกัษณะท่ี  j มีค่าเป็น 1 
 

2. ตวัแปรอิสระท่ีสนใจ เป็นตวัแปรคุณลกัษณะ   แต่มีตวัแปรร่วมท่ีอยูใ่นมาตราอนัตภาค 
(Interval) เขา้ไปมีผลต่อความแปรปรวน Y ดว้ย มีสมการดงัต่อน้ี 

  ijkY =  ijkjji eZZBbAaY   2211i ,   
หรือ  ijkY =  ijkji eZZbaY   2211 ,   

 
  โดยท่ี  21 ,αα   คือ สัมประสิทธ์ิการวิเคราะห์การจ าแนกพหุของตวัแปรอิสระท่ีมี
การจดัระดบัเป็นช่วง  1Z   และ  2Z   ตามล าดบั เหมือนกบัค่า  21 , aa   ซ่ึงเป็นค่าน ้ าหนกัของตวั
แปรอิสระท่ีท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง ในตวัแปรตาม 
  ส าหรับการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดปริมาณการใช้จ่ายในการบริโภค เดย ์
สปา ในการวจิยัคร้ังน้ี จะเขียนในรูปฟังกช์นั ไดด้งัน้ี 
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  SE,A,P,L,H,U,T,Y,P,YC grpd  
 
โดยท่ี  C  = ปริมาณการใชจ่้ายเพื่อบริโภค เดย ์สปา/เดือน 

 dY  = รายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพในปัจจุบนั/เดือน 
P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 

 PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
 T = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
 U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
 H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
 L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
 rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
 gA  = อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
 SE = เพศ 
 
โดยท่ี C  เป็นตวัแปรตามท่ีวดัค่าออกมาเป็นขอ้มูลในเชิงปริมาณ dY , P , PY  เป็นตวัแปร

อิสระ ท่ีวดัค่าออกมาเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ส่วน T,U , H ,L, rP , gA  และ SE เป็นตวัแปรอิสระท่ี
วดัค่าออกมาเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยในการวเิคราะห์จะมีการจดัระดบัเป็นช่วง 

 
 2. ส่วนที่ศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อบริการสปา ในด้านต่างๆ คือ ความพอใจท่ี
ไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม
การขาย แยกตาม เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา จะใชส้ถิติ  t-test, F-test,  2 -test, X   โดย
ทดสอบค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

3.  ส่วนที่ ศึกษาต้นทุนในการประกอบกิจการ  จะใช้ค่า เฉล่ียของต้นทุน รวมของ
ผูป้ระกอบการ 30 แห่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท   

โดยใชส้มการ ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงท่ี   +  ตน้ทุนแปรผนั 
       (TC)        (TFC)     +       (TVC) 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ 

 

ในการศึกษาจะแสดงผลการศึกษาเป็นล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

4.2 ผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์สปา 
ของผูบ้ริโภคโดยใชว้ิธีการทางสถิติ คือ การวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple classification 
Analysis) ซ่ึงเรียกยอ่ๆ วา่ MCA และในการศึกษาโดยใชว้ิธีการน้ี จะแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 
2 ลกัษณะ คือ 

4.2.1 ศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์ สปา 
ของผูบ้ริโภคโดยรวมในทุกระดบัรายได ้

4.2.2 ศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์ สปา 
ของผูบ้ริโภค แยกตามระดบัรายได ้3 ระดบั คือ 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนระดบัต ่า  โดยมีรายไดอ้ยูใ่นช่วงตั้งแต่ 7,500 บาท 
ไปจนถึง 15,000  บาท 

2. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนระดบัปานกลาง  โดยมีรายไดอ้ยูใ่นช่วงตั้งแต่ 
15,001 บาท  ไปจนถึง 35,000  บาท  และ 

3. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นระดบัสูง  โดยมีรายไดอ้ยูใ่นช่วงตั้งแต่ 
35,001 บาท  ไปจนถึง 150,000  บาท 

4.3 ผลการศึกษา ตน้ทุนในการประกอบกิจการ ของสถานประกอบการ 30 แห่ง โดยเฉล่ีย ใชส้มการ 
คือ 

ตน้ทุนรวม  = ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนแปรผนั 

4.4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงคุณภาพ ในเร่ืองความพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการขาย แยกตาม เพศ อาย ุและอาชีพ 
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รายละเอียดของผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 
 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.9 (ตาราง 1) เป็นเพศชายร้อยละ 
21.1  ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยูใ่นบริษทัเอกชน ร้อยละ 40.6 (ตาราง 2) 
และมีอายอุยูใ่นช่วง 20-35 ปี ร้อยละ 70.3  (ตาราง 3) การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 47.7  
รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท ร้อยละ 27.7 (ตาราง 4) 
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ตาราง  1   ข้อมูลเกีย่วกบัเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 276 78.9 
ชาย 74 21.1 

 
 
 

ตาราง  2 อาชีพของผู้ใช้บริการ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1.  นกัเรียน / นกัศึกษา 23 6.6 
2.  ขา้ราชการ 43 12.3 
3.  พนกังานบริษทัเอกชน 142 40.6 
4.  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 26 7.4 
5. อาชีพอิสระ (ดารา นางแบบ นกัแสดง พิธีกร) 36 16.3 
6.  เกษียณอาย ุ 13 3.7 
7.  เจา้ของกิจการร้านคา้ 52 14.9 
8.  อ่ืนๆ 15 4.3 
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ตาราง  3 อายุของผู้ใช้บริการ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-35 ปี 246 70.3 
36-55 ปี 85 24.3 

มากกวา่ 55 ปี 19 5.4 
 
 
 
ตาราง  4 ระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1.  ประถม 1 – ประถม 6 8 2.3 

2.  มธัยม 1 – มธัยม 6 35 10.0 

3.  อนุปริญญา 28 8.0 

4.  ปริญญาตรี 167 47.7 

5.  ปริญญาโท 97 27.7 

6.  ปริญญาเอก 15 4.3 
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4.2 ผลการศึกษาล าดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์ สปา ของ
ผูบ้ริโภค โดยใชว้ธีิการทางสถิติ คือ การวเิคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple classification 
Analysis : MCA)   ผลการศึกษามีรายละเอียดเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

4.2.1 การศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภคเดย์
สปาของผูบ้ริโภคโดยรวมในทุกระดบัรายได ้

สามารถเขียนเป็นฟังกช์นัการบริโภคไดว้า่ 

  SEAPLHAUYPYdC grP ,,,,,,,,,  

โดยท่ี C = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน 
Yd  = รายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพในปัจจุบนั/เดือน 

  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  A  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  gA  = อาย ุ
  SE = เพศ 
 

 การศึกษาเพื่อหาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค 
เดย ์ สปา ของผูบ้ริโภค โดยวธีิวเิคราะห์การจ าแนกพหุ (MCA)  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05
ไดผ้ลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

จากตาราง 5 และ 8 

1. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือยงัไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ 
สัดส่วนความแปรปรวนของการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์ สปา ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปร
อิสระ แต่ละตวั เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง ประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  รายได้
จากการประกอบอาชีพ  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  เพศ  ความพอใจในการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป  โดยมี  2n   เท่ากบั  0.527, 0.406,  0.236,  0.235,  0.229,  0.216,  0.171,  0.158,  0.106,  
และ  0.060  ตามล าดบั โดยแสดงไวใ้นตาราง 5 
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2. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  สัดส่วน
ความแปรปรวนของการใชจ้่ายในการบริโภค เดย ์สปา  ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระแต่ละ
ตวั  เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดด้งัน้ี  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการใชบ้ริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  
รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ  รายไดอ่ื้นๆ  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  อายขุอง
ผูใ้ชบ้ริการ  ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ และเพศ  โดยมี  2   เท่ากบั  0.525,  
0.326,  0.276,  0.207,  0.195,  0.189,  0.149,  0.130,  0.110  และ  0.029  ตามล าดบั โดยแสดงไวใ้น
ตาราง 7 

3. ตวัแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายความแปรปรวนของการใชจ้่ายในการบริโภคได ้   
ร้อยละ  52.3  (R2  =  0.523)  มีค่าความสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.723  (R  =  0.723)  ซ่ึงมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ี .01  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  2,222.7  โดยแสดงไวใ้นตาราง 6 และ 7 

4. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ เม่ือพิจารณาค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั   
ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี  

1. ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ (ตาราง6) พบวา่ ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะ 

ใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา ณ ระดบัค่าใชจ่้าย 951-1,650 บาท  มากท่ีสุด  โดย
มีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ  254.1707  +  2,222.7 =  2,476.8707  และ ณ 
ระดบัค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ สปา ณ ระดบั  1,651  -  2,350  บาท  
ผูบ้ริโภคจะพอใจในระดบัรองลงมา  โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั คือ 

       -566.8023  +  2222.7  =  1,655.8977 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ (ตาราง7) พบวา่  ผูบ้ริโภคยงัคงพอใจท่ี
จะใชจ่้ายในการไปใชบ้ริการสปามากท่ีสุด ณ ระดบัค่าใชจ่้าย  951  -  1,650  
บาท  เช่นเดียวกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ  179.6068  +  2,222.7   
=  2,402.3068  รองลงมา คือ  พอใจท่ีจะใชจ่้ายเพื่อรับบริการสปา ณ ระดบั  
1,651-2,350  บาท  โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั คือ  -538  +  2,222.7  =  
1,684.7 

สรุปได้ว่า  ในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะจ่ายในระดบัค่าใชจ่้าย 951 – 1,650 บาท มากท่ีสุด 
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2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆพบวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์          

ในระดบัท่ีมาก  จากการมาใชบ้ริการสปา  โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ  
396.2323 + 2,222.7  =  2,618.9323  
รองลงมาก็คือ  ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการยงัคงไดรั้บประโยชน์ในระดบัปานกลาง   
โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ  -253.8035  +  2,222.7  =  2,018.8965   

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์ใน
ระดบั   ท่ีมาก จากการใชบ้ริการสปา  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
250.4381 +  2,222.7  =  2,473.138  รองลงมาก็คือผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ           
ยงัคงไดรั้บประโยชน์ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากไปผลหลกั  คือ 
250.4382   -53.39950  +  2,222.7  =  2,169.305 

สรุปได้ว่า  ในเร่ืองของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา นั้น ผูบ้ริโภคท่ีใช้
บริการจะมีความพอใจในระดบัท่ีมาก 

 

3. การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากท่ี   

สถานประกอบการ มีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  โดยมีค่า
เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  217.4187  +  2,222.7  =  2,440.1187  รองลงมา  
คือ  พอใจในระดบัปานกลาง เม่ือสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั คือ 

       -309.0507  +  2,222.7  =  1,913.6493   

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัท่ีมาก 
เม่ือสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย เช่นเดียวกนั 
โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ  100.4963  +  2,222.7  =  2,323.1963  
รองลงมา  คือ พอใจในระดบัปานกลาง เม่ือสถานประกอบการมีการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ  

       -28.5433  +  2,222.7  =  2,194.1567 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสปาจะมีความพอใจในระดบัมาก  เม่ือ            
สถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
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4. อาย ุ
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง          

20-35 ปี มีการใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปามากท่ีสุด โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั 
คือ  173.6091  +  2,222.7  =  2,396.3091  รองลงมาคือ ผูท่ี้มีอาย ุ36-55 ปี   
โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  -307.9655  +  2,222.7  =  1,914.7345 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 20-
35 ปี มีการใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปามากท่ีสุดเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเบ่ียงเบนไป
จากผลหลกั คือ  103.6266  +  2,222.7  =  2,326.3266  รองลงมาคือ ผูท่ี้มีอายุ
มากกวา่ 55 ปี  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   

       -155.1246  +  2,222.7  =  2,067.5754  

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปามากท่ีสุด มีอายอุยูใ่นช่วง 20-35 ปี  
รองลงมา    ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอายมุากวา่ 55 ปี 

 

5. รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูท่ี้มาใชบ้ริการสปา ส่วนใหญ่

จะมีรายไดร้ะหวา่ง  71,501-107,250  บาท โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั 
คือ  681.3281  +  2,222.7  =  2,904.0286  บาท  รองลงมา คือ ผูท่ี้มีรายไดต่้อ
เดือนระหวา่ง  7,000 – 35,750 บาท  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ     -
311.8606  +  2,222.7  =  1,910.8394  บาท 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการสปาส่วนใหญ่จะมี    
รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 71,501-107,250 บาท โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผล
หลกั คือ  435.4095  +  2,222.7  =  2,658.1095  บาท  รองลงมา คือ ผูท่ี้มี
รายไดต่้อเดือนระหวา่ง  35,751  -  71,500 บาท  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผล
หลกั  คือ   -143.5025  +  2,222.7  =  2,366.2025  บาท 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปาส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 71,501-
107,250  บาท  รองลงมา  คือ มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 35,751-71,500 บาท 
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6. ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆพบวา่ท าเลท่ีตั้งของสถาน

ประกอบการ ท่ีอยูใ่กลบ้า้น และการเดินทางสะดวกสร้างความพอใจใน
การใชบ้ริการสปาของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเบ่ียงเบนไป
จากผลหลกั คือ  422.0634  +  2,222.7  =  2,644.7654  รองลงมา คือ ท าเล
ท่ีตั้งของสถานประกอบการมีอิทธิพลต่อการไปใชบ้ริการสปา ในระดบั
มาก  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 

      167.3286  +  2,222.7  =  2,390.0286 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้น และการเดินทางสะดวกสร้างความพอใจใน
การใชบ้ริการ สปาของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเบ่ียงเบนไป
จากผลหลกั  คือ  436.3041  + 2,222.7  =  2,659.0041 รองลงมา คือ ท าเล
ท่ีตั้งของสถานประกอบการ สร้างความพอใจต่อการไปใชบ้ริการสปาใน
ระดบัท่ีมากท่ีสุด  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
228.2822  +  2,222.7  =  2,450.9822 

สรุปได้ว่า ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการสปาเป็นปัจจยัท่ีก าหนดการใชจ่้าย
ในการบริโภคสปา และสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทางสะดวกท าให ้ ผูบ้ริโภคมี
ความพอใจท่ีจะไปใชบ้ริการ ในระดบัตั้งแต่ปานกลาง ไปจนถึงระดบัมาก 

 

7. เพศ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ เพศหญิง มีการใชจ่้าย  เพื่อ

บริโภคสปา  มากกวา่  เพศชาย  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
110.0641  +  2,222.7  =  2,332.7641   

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  เพศหญิง ก็ยงัคงมีการใชจ่้ายเพื่อ
การบริโภคสปา มากกวา่ เพศชาย เช่นเดียวกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจาก
ผลหลกั  คือ  18.8408+  2,222.7  =  2,241.5408 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
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8. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสปาไดรั้บความ    

พอใจจากผลดี ต่อสุขภาพในระดบัมาก โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ  195.0180  +  2,222.7  =  2,417.718  รองลงมา  คือ  ไดรั้บความพอใจ
ในระดบันอ้ย   โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   
-81.6764  +  2,222.7  =  2,304.3764 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสปาไดรั้บความ    
พอใจจากผลดีต่อสุขภาพในระดบัมาก เช่นกนั โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจาก
ผลหลกั คือ  125.7672  +  2,222.7  =  2,348.4672 

สรุปได้ว่า  การท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการสปา เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจากบริการ
ท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพในระดบัมาก 

 

9. รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดพ้ิเศษ   

อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ าท่ีไดรั้บ พอใจในระดบัมากท่ีจะเพิ่ม
การใชบ้ริการสปา โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
124.909205  +  2,222.7  =  2,347.6092  รองลงมา คือ เม่ือผูบ้ริโภคมี
รายไดพ้ิเศษเพิ่มข้ึน พอใจท่ีจะเพิ่มการใชบ้ริการสปาในระดบัปานกลาง  
โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  3.9605  +  2,222.7  =  2,226.6605 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดพ้ิเศษ
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือ จากรายไดป้ระจ าท่ีไดรั้บ พอใจท่ีจะเพิ่มการใชบ้ริการ
สปา ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั คือ 
299.1695  +  2,222.7  =  2,521.8659 

สรุปได้ว่า  กรณีท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ าท่ี
ไดรั้บ ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากและมากท่ีสุดท่ีจะใชบ้ริการสปาเพิ่มข้ึน 
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10. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ การท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้าย เพื่อ

บริโภคสปา เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจาก บริการท่ีไดรั้บโดยทัว่ไป ใน
ระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
60.1857  +  2,222.7  =  2,282.8857   
รองลงมาจะไดรั้บความพอใจโดยทัว่ไปในระดบัปานกลาง โดยมี            
ค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  102.3298  +  2,222.7  =  2,325.3298 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ การท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเพื่อ
บริโภคสปาเน่ืองจากไดรั้บความพอใจจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไปใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั คือ 
386.3823  +  2,222.7  =  3,863.3823   
รองลงมา คือ พอใจในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ  148.0703  +  2,222.7  =  2,370.7703 
 

สรุปได้ว่า  การใชจ่้ายในการบริโภคสปาของผูบ้ริโภค เน่ืองจากไดรั้บความ
พอใจจากการใชบ้ริการโดยทัว่ไป  โดยไดรั้บความพอใจตั้งแต่ระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัมาก
และมากท่ีสุด 
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ตาราง  5   ล าดับความส าคัญของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม กรณไีม่ควบคุมตัวแปรอสิระ
อืน่ๆ  (n2)    (พจิารณาโดยรวมในทุกระดับรายได้) 

 
 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 

การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 

โดยไม่ควบคุมตัวแปร อสิระอืน่ๆ  (n2) 

1 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา / คร้ัง 0.527 

2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 0.406 

3 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 0.236 

4 อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 0.235 

5 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพของผูใ้ชบ้ริการ 0.229 

6 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.216 

7 เพศ 0.171 

8 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 0.158 

9 รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า 0.106 

10 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 0.060 
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ตาราง  6  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา กบัปัจจัยที่
ก าหนด  การใช้จ่ายในการบริโภค (กรณไีม่ควบคุมตัวแปรอสิระ) เรียงล าดับตามความ
ความสัมพนัธ์กบัการใช้จ่ายในการบริโภคจากมากไปน้อย 

 (พจิารณาโดยรวมในทุกระดับรายได้) 
 

ปัจจัยทีก่ าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ไม่ควบคุมตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน  n2 
ล าดับความส าคัญ 

1.  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา / คร้ัง   
250-950 -740.9376  
951-1,650 254.1707  
   
1,651-2,350 -566.8023  
2,351-3,000 -1930.2697 1 

2.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
นอ้ย -1722.6714  
ปานกลาง -203.8035  
มาก 396.2323  
มากท่ีสุด -770.5881 2 

3.  การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
นอ้ย -562.6714  
ปานกลาง -309.0507  
มาก 217.4187  
มากท่ีสุด -508.1553 3 

4.  อายุ   
20-35 ปี 173.6091  
36-55 ปี -307.9655  
มากกวา่ 55 ปี -870.0398 4 

5.  รายได้จากการประกอบอาชีพ   
7,000-35,750 2.8729  
35,751-71,500 -311.8606  
71,501-107,250 681.3286  
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ปัจจัยทีก่ าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ไม่ควบคุมตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน  n2 
ล าดับความส าคัญ 

107,251-150,000 -1777.3286 5 
6.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   

นอ้ยท่ีสุด -175.6126  
นอ้ย -349.1420  
ปานกลาง 422.0654  
มาก 167.3286  
มากท่ีสุด -240.0075 6 

7.  เพศ   
หญิง 110.0641  
ชาย -410.5093 7 

8.  ความพอใจในการใช้บริการสปาเกีย่วกบัสุขภาพ   
นอ้ย 81.6764  
ปานกลาง -50.1362  
มาก 195.0180  
มากท่ีสุด -386.8224 8 

9.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด -195.8422  
นอ้ย -22.6714  
ปานกลาง 3.9605  
มาก 124.9092  
มากท่ีสุด -331.3671 9 

10.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง 102.6298  
มาก -64.6257  
มากท่ีสุด 60.1857 10 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.523 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.723 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222.7 
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ตาราง  7  ล าดับของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม กรณคีวบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ  ( β ) 
     (พจิารณาโดยรวมในทุกระดับรายได้) 
 

 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 
การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 
โดยควบคุมตัวแปร อสิระอืน่ๆ ( β ) 

1 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา / คร้ัง 0.525 

2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 0.326 

3 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.276 

4 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 0.207 

5 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 0.195 

6 รายไดอ่ื้นๆ 0.189 

7 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 0.149 

8 อาย ุ 0.130 

9 ความพอใจในการใชบ้ริการสปา เก่ียวกบัสุขภาพ 0.110 

10 เพศ 0.029 

 
 
 
 
 
 

DPU



44 

ตาราง  8  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้จ่ายในการบริโภคเดย์ สปา กบัปัจจัยที่
ก าหนด  การใช้จ่ายในการบริโภค (กรณีควบคุมตัวแปรอสิระ) เรียงล าดับตามความ
ความสัมพนัธ์กบัการใช้จ่ายในการบริโภคจากมากไปน้อย 
(พจิารณาโดยรวมในทุกระดับรายได้) 

 

ปัจจัยทีก่ าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ควบคุมตัวแปรอสิระ 
ค่าเบี่ยงเบน 2β  

ล าดับความส าคัญ 

1.  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา / คร้ัง   
250-950 -660.0332  
951-1,650 179.6068  
1,651-2,350 -538.5537  
2,351-3,000 -2205.0771 1 

2.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
นอ้ย -1929.4796  
ปานกลาง -53.3950  
มาก 250.4381  
มากท่ีสุด -495.9738 2 

3.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   
นอ้ยท่ีสุด -938.5747  
นอ้ย -304.5005  
ปานกลาง 436.3041  
มาก -220.0915  
มากท่ีสุด 228.2822 3 

4.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง 386.3823  
มาก -215.4043  
มากท่ีสุด 148.0703 4 
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ปัจจัยทีก่ าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ควบคุมตัวแปรอสิระ 
ค่าเบี่ยงเบน 2β  

ล าดับความส าคัญ 

5.  รายได้จากการประกอบอาชีพ   
7,000-35,750 -110.0883  
35,751-71,500 143.5025  
71,501-107,250 435.4095  
107,251-150,000 -1932.4866 5 

6.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด -448.5286  
นอ้ย -143.5673  
ปานกลาง 210.6117  
มาก -130.9276  
มากท่ีสุด 299.1659 6 

7.  การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
นอ้ย -581.7491  
ปานกลาง -28.5433  
มาก 100.4963  
มากท่ีสุด -451.9167 7 

8.  อายุ   
20-35 ปี 103.6266  
36-55 ปี -265.2327  
มากกวา่ 55 ปี -155.1246 8 

9.  ความพอใจในการใช้บริการเกีย่วกบัสุขภาพ   
นอ้ย -268.6006  
ปานกลาง -106.7499  
มาก 125.7672  
มากท่ีสุด -143.7849 9 
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ปัจจัยทีก่ าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ควบคุมตัวแปรอสิระ 
ค่าเบี่ยงเบน 2β  

ล าดับความส าคัญ 

10.  เพศ   
หญิง 18.8408  
ชาย -70.709 10 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.523 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.723 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222.7 
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กล่าวโดยสรุปก็คือ 
ผลการศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการ

บริโภคเดย ์สปา ของผูบ้ริโภค โดยรวมในทุกระดบัรายได ้ ในการอภิปรายผลจะน าล าดบัของปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์ สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย กรณีท่ีไม่ได้
ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ มาใชใ้นการอธิบาย ดงัน้ี    

  ล าดบัท่ี 1 คือ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชจ่้ายท่ี
ระดบั 951-1,650 บาท ล าดบัท่ี 2 คือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจท่ี
ไดรั้บประโยชน์ในระดบัมาก ล าดบัท่ี 3 คือ การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย โดยผูบ้ริโภคมี
ความพอใจท่ีสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในระดบัมาก ล าดบัท่ี 4   
คือ  อายขุองผูใ้ชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภค มีอาย ุ 20-35 ปี มาใชบ้ริการมากท่ีสุด ล าดบัท่ี 5 คือ รายได้
จากการประกอบอาชีพซ่ึงผูบ้ริโภคมีรายไดต้ั้งแต่ 71,501 บาท ข้ึนไป ล าดบัท่ี 6  ท าเลท่ีตั้งของ
สถานประกอบการซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง เม่ือท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการอยู่
ใกลบ้า้น และการเดินทางสะดวก  ล าดบัท่ี 7 คือ เพศ โดยเพศหญิงมาใชบ้ริการมากกวา่เพศชาย 
ล าดบัท่ี 8 คือ ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ โดยผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก 
ล าดบัท่ี 9 คือ รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า ซ่ึงถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดใ้นส่วนน้ีเพิ่มก็จะ
เพิ่มการบริโภค สปา และล าดบัสุดทา้ย คือ ล าดบัท่ี 10   ความพอใจในการใชบ้ริการ สปาโดยทัว่ไป 
โดยผูบ้ริโภคพอใจท่ีไดรั้บบริการส่วนน้ีในระดบัมาก 
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สรุป   ล าดับความส าคัญของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  กรณไีม่ได้ควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ   

 (พจิารณาโดยรวม ไม่แบ่งแยกระดับรายได้) 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ปัจจัย ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ 
เมื่อพจิารณาค่าเบี่ยงเบนจากผลหลกั 

1 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากท่ีสุด ท่ีจะ
ใชจ่้ายในระหวา่ง 951-1,650 บาท 

2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ สปา  ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์ในระดบัมาก 

3 การจดัรายการพิเศษ เพื่อส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากท่ีสถาน
ประกอบการมีการจดัรายการพิเศษ   
เพื่อส่งเสริมการขาย 

4 อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 20-35 ปี      
มีการใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปามากท่ีสุด 

5 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปา ส่วนใหญ่   
มีรายไดร้ะหวา่ง  71,501-107,250  บาท 

6 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสปา ไดรั้บความ
พอใจในระดบัปานกลาง เม่ือท าเลท่ีตั้ง
ของ สถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น
และการเดินทางสะดวก 

7 เพศ  เพศหญิงมีการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสปา
มากกวา่เพศชาย 

8 ความพอใจในการใชบ้ริการสปา 
เก่ียวกบัสุขภาพ 

 ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพอใจจากผลดี
ต่อสุขภาพในระดบัมาก 

9 รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า  เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดพ้ิเศษอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากรายไดป้ระจ าท่ีไดรั้บ 
พอใจในระดบัมากท่ีจะเพิ่มการใช้
บริการสปา 

10 ความพอใจในการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป 

 ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจจากบริการ 
สปาโดยทัว่ไป ในระดบัมากท่ีสุด 
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ผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภคเดย ์
สปา ของผูบ้ริโภคโดยรวมในทุกระดบัรายได ้กรณีไม่ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ สามารถเขียน
ขอ้สรุปของผลการศึกษาในรูปของฟังกช์นัการบริโภค ไดด้งัน้ี 

 
 

  AYHSELYAPUPC Pdgr ,,,,,,,,,  
 

โดยท่ี C = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน 
  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  gA  = อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
  dY  = รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  SE = เพศ 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  A = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
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ในการศึกษา  นอกจากจะพิจารณาถึงล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการ
บริโภค เดย ์สปา ของผูบ้ริโภค ในทุกระดบัรายไดโ้ดยรวมแลว้ ยงัท าการศึกษาเพื่อพิจารณาถึงล าดบั
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนด การใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์สปา แยกตามระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค     
อีกดว้ย  

4.2.2  ผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชก้ารจ่ายในการ
บริโภค เดย ์สปาของผูบ้ริโภค แยกตามระดบัรายได ้3 ระดบั 

 

ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

 1.  การศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค 
เดย ์สปา กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นระดบัต ่า ตั้งแต่ 7,500 – 15,000  บาท 

 พิจารณาจากฟังกช์นัการบริโภค ไดด้งัน้ี 

  SE,A,P,L,H,U,A,Y,PC grP  

โดยท่ี C = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน 
  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  A = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  gA  = อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
  SE = เพศ 
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จากตาราง  9 - 12    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   เป็นดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือยงัไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  
สัดส่วนความแปรปรวนของการใชจ่้ายเพื่อบริโภค เดย ์ สปา ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระ
แต่ละตวั    เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดด้งัน้ี  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง  อายขุอง
ผูใ้ชบ้ริการ  รายไดอ่ื้นๆ  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  รายจากการประกอบอาชีพ  เพศ  
ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และความพอใจ
ในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  โดยมี  2n   เท่ากบั  0.686, 0.437,  0.331,  0.287,  0.276,  0.232,  
0.226,  0.172,  และ   0.161  ตามล าดบั โดยแสดงไวใ้นตาราง 9 

2. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ  พบวา่  สัดส่วน
ความแปรปรวนของการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์ สปา ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระแต่ละ
ตวัเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป รายไดอ่ื้นๆ  
ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ท าเลท่ีตั้งของ
สถานประกอบการ  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  อาย ุ เพศ  และประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การใชบ้ริการสปา  โดยท่ี  2   เท่ากบั  1.170,  1.165,  1.102,  0.630,  0.560,  0.451,  0.249,  0.241,  
และ  0.179  ตามล าดบั  โดยแสดงไวใ้นตาราง 11 

3. ตวัแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายความแปรปรวนของการใชจ้่ายเพื่อบริโภคเดย ์
สปา ไดร้้อยละ 79 (Multiple R2  =  0.790)  มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.889  (R  =  0.889)  ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  2,222.7  โดยแสดงไวใ้นตาราง 10 และ 12 

4. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือพิจารณาค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั ปรากฏผล
ดงัต่อไปน้ี  

1. ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  ในการใชจ่้ายเพื่อบริโภค สปา

นั้น  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะจ่ายเพื่อรับบริการสปาต่อคร้ัง  ระดบั  951-1,650  บาท  
รองลงมา คือ พอใจท่ีจะจ่าย ท่ีระดบั 1,651  -  2,350  บาท  โดยมีค่าเบ่ียงเบน
ไปจากผลหลกั คือ   -588.3032  +  2,222.7  =  1,634.3698 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ เร่ืองการใชจ่้ายเพื่อบริโภค สปา
ต่อคร้ังนั้น ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะจ่ายคร้ังละ 951  -  1,650  บาท  เช่นเดียวกนั  
โดยมี   ค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั คือ 9.1416  +  2,222.7  =  2,231.8416  
รองลงมา  คือ   พอใจท่ีจะใชจ้่ายต่อคร้ังท่ีระดบั  1,651  -2,350  บาท  โดยมีค่า
เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั คือ  -285.2114  +  2,222.7  =  1,937.4886 
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สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคสปาส่วนใหญ่พอใจท่ีจะใชจ่้ายเพื่อรับบริการสปา เม่ือตอ้งเสีย    
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังประมาณ  951 – 1,650 บาท  รองลงมา คือ  พอใจท่ีจะจ่ายค่าบริการคร้ังละ                    
1,651  -  2,300  บาท 

 

2. อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  ผูท่ี้ใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา    

ส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วง 20 - 35 ปี  โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ 
307.7771  +  2,222.7  =  2530.4771  รองลงมา คือ ผูท่ี้อยูใ่นช่วงอาย ุ 36-55 ปี  
โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  –561.8591  +  2222.7  =  1,660.8409 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  ผูท่ี้ใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา    
ส่วนใหญ่จะมีอายอุยูท่ี่มากกวา่ 55 ปี  โดยมีค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั  คือ 
1,174.6765  +  2,222.7  =  3,397.3765  รองลงมา  คือ  ผูท่ี้อยูใ่นช่วงอายุ 
36-55 ปี โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  
105.5938  +  2222.7  =  2,328.2938 

สรุปได้ว่า  ส่วนใหญ่ของผูใ้ชบ้ริการสปาในช่วงรายไดร้ะดบัต ่า จะอยูใ่น 2 ช่วง
อาย ุคือ ระหวา่ง  20 – 35 ปี และ ช่วงวยัผูสู้งอาย ุท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี 

 

3. รายไดอ่ื้นๆ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดอ่ื้นๆ 

ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า  พอใจในระดบัมากท่ีจะใชบ้ริการสปาเพิ่มข้ึน  
โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  433.7578  +  2,222.7  =  2,656.4578   

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดอ่ื้นๆ        
ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า พอใจในระดบัมากท่ีสุดท่ีจะใชบ้ริการสปา
เพิ่มข้ึน  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  4,453.1662  +  2,222.7  =  
6,675.8662   

สรุปได้ว่า  เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ าท่ีไดรั้บ พอใจ
ท่ีจะน ารายไดน้ั้นมาบริโภคสปาเพิ่มข้ึนในระดบัมาก ถึง มากท่ีสุด  
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4. การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากท่ี

จะใหส้ถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย โดยมีค่า
เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  267.7181  +  2,222.7  =  2,490.4181   

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม
การขายของสถานประกอบการมีอิทธิพลต่อความพอใจของผูบ้ริโภคสปาใน
ระดบันอ้ย โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 

       2,452.9012  +  2,222.7  =  4,675.6012   

สรุปได้ว่า การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายของสถานประกอบการมี
อิทธิพลต่อความพอใจของผูบ้ริโภคในระดบัมาก  

 

5. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ การท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเพื่อ

บริโภคสปา เน่ืองจากพอใจในระดบัมาก ท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการ โดยมี
ค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  299.3975  +  2,222.7  =  2,522.0975   

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ การท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเพื่อบริโภค 
สปา เน่ืองจากพอใจในระดบัมากท่ีสุด ท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการ โดยมี    
ค่า เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  427.9718  +  2,222.7  =  2,650.6718   

สรุปได้ว่า  การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา เน่ืองจากพอใจในระดบัมาก
และมากท่ีสุดท่ีไดรั้บประโยชน์จากการใชบ้ริการ  

 

6. เพศ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ เพศหญิง มีการใชจ่้ายในการ

บริโภคสปามากวา่ เพศชาย  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   
150.6954  +  2,222.7  =  2,373.3954   

ข.  เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ เพศหญิงยงัคงมีการใชจ่้ายในการ
บริโภคสปา มากกวา่ เพศชาย เช่นเดียวกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ  156.9374   +  2,222.7  =  2,379.6374   

สรุปได้ว่า  เพศหญิงใชบ้ริการมากวา่เพศชาย  
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7. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายเพื่อ

บริโภคสปา เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจากบริการท่ีเก่ียวกบัผลดีต่อสุขภาพ 
แต่พอใจในระดบัท่ีนอ้ย โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   
179.2123  +  2,222.7  =  2,401.9123   

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายเพื่อ
บริโภคสปา เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจากบริการท่ีเก่ียวกบัผลดีต่อสุขภาพ 
แต่พอใจในระดบัท่ีนอ้ยเช่นกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
1,479.2742   +  2,222.7  =  3,701.9742 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 7,500 – 15,000 บาท ใชบ้ริการสปา        
เน่ืองจากวตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ีไม่เก่ียวกบัสุขภาพ 

 

8. ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคพอใจในระดบั       

ปานกลางท่ีจะใชบ้ริการสปาจากสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้น และเดินทาง
สะดวก รองลงมา จะพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  
214.2123  +  2,222.7  =  2,436.9123   และ 

       126.8314  +  2,222.7  =  2,349.5314  ตามล าดบั    
ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคพอใจในระดบั        

ปานกลางท่ีจะใชบ้ริการสปาจากสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและเดินทาง
สะดวก เช่นกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  

        808.4726   +  2,222.7  =  3,031.1726 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสปา พอใจในระดบัปานกลางท่ีจะใชบ้ริการสปา    
ท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทางสะดวก  
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9. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ การใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปานั้น        

ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจในระดบัปานกลาง ในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  
รองลงมา คือ พอใจในระดบัมาก  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
234.4755  +  2,222.7  =  2,457.1755   และ  2.9346  +  2,222.7  =  2,225.6346   
ตามล าดบั    

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  การใชจ้่ายเพื่อบริโภคสปานั้น       
ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจในระดบัปานกลาง ไปจนถึงมาก เช่นเดียวกนั  โดย
มีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  1,050.4415  +  2,222.7  =  3,273.1415  และ 
375.6867  +  2,222.7  =  2,598.3867   ตามล าดบั    

สรุปได้ว่า   ผูบ้ริโภคระดบัรายไดต้ ่าไดรั้บความพอใจจากการใชบ้ริการสปาใน
ระดบัปานกลางข้ึนไป  
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ตาราง   9  ล าดับของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม กรณไีม่ควบคุมตัวแปรอสิระอื่นๆ  ( n2) 
    (รายได้ระดับต ่าตั้งแต่ 7,500 – 15,000 บาท) 
 

 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 
การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 
โดยไม่ควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ  (n2) 

1 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา / คร้ัง 0.686 

2 อาย ุ 0.437 

3 รายไดอ่ื้นๆ 0.331 

4 การจดัรายการพิเศษส่งเสริมการขาย 0.287 

5 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 0.276 

6 เพศ 0.232 

7 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 0.226 

8 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.172 

9 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 0.161 
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ตาราง  10  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายในการบริโภคเดย์ สปา กับปัจจัยที่
ก าหนด  การใช้จ่ายในการบริโภค (กรณีไม่ควบคุมตัวแปรอิสระ) เรียงล าดับตามความ
ความสัมพนัธ์กบัการใช้จ่ายในการบริโภค จากมากไปน้อย (รายได้ระดับต ่าตั้งแต่ 7,500 – 
15,000 บาท)  

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ไม่ควบคุมตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน  n2 
ล าดับความส าคัญ 

1.  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา / คร้ัง   
250-950 -1169.9543  
951-1,650 165.1098  
1,651-2,350 -588.3032  
2,351-3,000 -1985.8790 1 

2.  อายุ   
20-35 ปี 307.7771  
36-55 ปี -561.8591  
มากกวา่ 55 ปี -1750.7877 2 

3.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด -1570.7877  
นอ้ย 79.2123  
ปานกลาง -138.1757  
มาก 433.7578  
มากท่ีสุด -392.2162 3 

4.  การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
นอ้ย -1320.7877  
ปานกลาง -223.4013  
มาก 267.7181  
มากท่ีสุด -743.5149 4 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ไม่ควบคุมตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน  n2 
ล าดับความส าคัญ 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
ปานกลาง -211.6968  
มาก 299.3975  
มากท่ีสุด -711.2639 5 

6.  เพศ   
หญิง 150.6954  
ชาย -635.0734 6 

7.  ความพอใจในการใช้บริการสปาเกีย่วกบัสุขภาพ   
นอ้ย 179.2123  
ปานกลาง -13.4706  
มาก 144.5502  
มากท่ีสุด -867.4543 7 

8.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   
นอ้ยท่ีสุด -320.7877  
นอ้ย -535.0734  
ปานกลาง 214.2123  
มาก 126.8314  
มากท่ีสุด -140.6264 8 

9.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง 234.4755  
มาก 2.9346  
มากท่ีสุด -509.6766 9 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.790 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.889 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222.7 
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ตาราง  11   ล าดับของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม  กรณคีวบคุมตัวแปรอสิระอื่นๆ(ค่า β )   
      (รายได้ระดับต ่าตั้งแต่ 7,500 – 15,000 บาท) 
 

 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 
การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 
โดยควบคุมตัวแปร อสิระอืน่ๆ ( β ) 

1 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 1.170 

2 รายไดอ่ื้นๆ 1.165 

3 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา / คร้ัง 1.102 

4 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 0.630 

5 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.560 

6 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 0.451 

7 อาย ุ 0.249 

8 เพศ 0.241 

9 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 0.179 
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ตาราง  12  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้จ่ายในการบริโภคเดย์ สปา กบัปัจจัย          
ทีก่ าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค (กรณคีวบคุมตัวแปรอสิระ) เรียงล าดับตาม
ความสัมพนัธ์กบัการใช้จ่ายในการบริโภค จากมากไปน้อย  

 (รายได้ต่อเดือนระดับต ่า ตั้งแต่ 7,500 – 15,000 บาท) 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ควบคุมตัวแปรอสิระ  
ค่าเบี่ยงเบน β  

ล าดับความส าคัญ 

1.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง 1050.4415  
มาก 375.6867  
มากท่ีสุด -4096.0320 1 

2.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด -453.7466  
นอ้ย 2689.6829  
ปานกลาง -389.5235  
มาก -805.1364  
มากท่ีสุด 4453.1662 2 

3.  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา / คร้ัง   
250-950 -1473.8377  
951-1,650 9.1416  
1,651-2,350 -285.2114  
2,351-3,000 -3870.0544 3 

4.  ความพอใจในการใช้บริการสปาเกีย่วกบัสุขภาพ   
นอ้ย 1479.2742  
ปานกลาง 311.1443  
มาก -73.2010  
มากท่ีสุด -2067.2287 4 

   
   
   
   

DPU



61 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ควบคุมตัวแปรอสิระ  
ค่าเบี่ยงเบน β  

ล าดับความส าคัญ 

5.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   
นอ้ยท่ีสุด -1486.1317  
นอ้ย 680.0589  
ปานกลาง 808.4726  
มาก -647.0992  
มากท่ีสุด 609.0742 5 

6.  การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
นอ้ย 2452.9012  
ปานกลาง 364.7294  
มาก -118.9315  
มากท่ีสุด -1410.2417 6 

7.  อายุ   
20-35 ปี -136.1425  
36-55 ปี 105.5938  
มากกวา่ 55 ปี 1174.6765 7 

8.  เพศ   
หญิง 156.9374  
ชาย -661.3795 8 

9.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
ปานกลาง -309.2728  
มาก 57.0444  
มากท่ีสุด 427.9718 9 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.790 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.889 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222. 
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กล่าวโดยสรุป 

กรณผีู้บริโภคมีรายได้อยู่ในระดับตั้งแต่ 7,500-15,000 บาท   

  ไดผ้ลการศึกษาล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์
สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย  กรณีไม่ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ ดงัน้ี 
  ล าดบัท่ี  1  คือ ค่าใชจ่้ายในการบริโภค สปา/คร้ัง  โดยผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชจ่้ายท่ี
ระดบั 951-1,650 บาท ล าดบัท่ี  2  คือ อายุของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุ 20-35 ปี  
ล าดบัท่ี  3  คือ รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดอ่ื้นๆ เพิ่มข้ึน ก็จะ
พอใจท่ีจะมาใชบ้ริการสปา เพิ่มข้ึน ในระดบัมาก  ล าดบัท่ี  4  คือการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม
การขาย  ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากท่ีสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการ
ขาย  ล าดบัท่ี  5  คือประโยชน์ท่ีไดรั้บการบริการมากกวา่เพศชาย  ล าดบัท่ี  7  ความพอใจในการใช้
บริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ล าดบัท่ี 8 คือ ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และล าดบัท่ี  9  คือ 
ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจใน 2 รายการสุดทา้ยน้ี ในระดบั ปาน
กลาง 
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สรุป   ล าดับความส าคัญของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย กรณไีม่ได้ควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ  

 (ผู้บริโภคมีรายได้ต่อเดือนในระดับต ่า ตั้งแต่ 7,500-15,000 บาท) 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ปัจจัย ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ 
เมื่อพจิารณาค่าเบี่ยงเบนจากผลหลกั 

1 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  ผูบ้ริโภคพอใจ ท่ีจะใชจ่้าย  เพื่อบริโภค
สปา/คร้ังท่ีระดบั  951-1,650 บาท 

2 อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  ผูใ้ชจ่้ายเพื่อบริโภคสปาส่วนใหญ่มีอาย ุ        
อยูใ่นช่วง 20-35 ปี 

3 รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า  เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดอ่ื้นๆ             
ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ าพอใจใน
ระดบัมากท่ีจะเพิ่มการใชบ้ริการสปา 

4 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากท่ีสถาน
ประกอบการมีการจดัรายการพิเศษ   
เพื่อส่งเสริมการขาย 

5 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการ  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก ท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จากบริการสปา 

6 เพศ  เพศหญิงใชบ้ริการสปามากกวา่เพศชาย 

7 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบั
สุขภาพ 

 ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจในการใช้
บริการ สปาเก่ียวกบัสุขภาพ ในระดบั
นอ้ย 

8 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจในระดบั
ปานกลาง เม่ือท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการอยูใ่กลบ้า้น และการ
เดินทางสะดวก 

9 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บความพอใจ     
ในระดบัปานกลาง 
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ผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภคเดย ์
สปา ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามระดบัรายไดเ้รียงล าดบัจากมากไปนอ้ยกรณีไม่ควบคุมตวัแปรอิสระ
ตวัอ่ืนๆ  สามารถเขียนขอ้สรุปของผลการศึกษาในรูปฟังก์ชนัการบริโภค ไดด้งัน้ี 

(กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า ตั้งแต่ 7,500-15,000  บาท) 
 

  A,L,H,SE,U,P,Y,A,PC rg1  
 

โดยท่ี C1 = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน 
    (กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า) 

  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  gA  = อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  SE = เพศ 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  A = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
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 2.  การศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค 
เดย ์สปา กรณี  ผูบ้ริโภค มีรายไดใ้นระดบัปานกลาง ตั้งแต่ 15,001 – 35,000  บาท 

 

พิจารณาจากฟังกช์นัการบริโภคไดด้งัน้ี  

  SE,A,P,L,H,U,A,Y,PC grP  

โดยท่ี C = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน 
  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  A = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  gA  = อาย ุ
  SE = เพศ 

 

จากตาราง   13 - 16    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือยงัไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่       
สัดส่วนความแปรปรวนของการใชจ่้ายเพื่อบริโภค เดย ์ สปา ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระ     
แต่ละตวัเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดด้งัน้ี  รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ความพอใจใน
การใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป และเพศ โดยมี  2n   เท่ากบั  0.494, 0.427,  0.403,  0.390,  0.367,  
0.218,  0.194,  0.143,  และ   0.104  ตามล าดบั  โดยแสดงไวใ้นตาราง 13 

2. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ พบวา่ สัดส่วน
ความแปรปรวนของการใชจ้่ายในการบริโภค เดย ์ สปา ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระแต่ละ
ตวั เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  รายไดอ่ื้นๆ  ค่าใชจ่้ายในการบริโภค
สปา/คร้ัง  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  เพศ  
และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา โดยท่ี  2   เท่ากบั  0.928,  0.888,  0.887,  0.799,  
0.688,  0.682,  0.528,  0.482,  0.110  และ  0.317  ตามล าดบั  โดยแสดงไวใ้นตาราง 15 
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3. ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการใชจ้่ายเพื่อบริโภคสปา       
ไดร้้อยละ 92  (Multiple R2  =  0.920)  มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.959  (R  =  0.959)  ซ่ึงมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .01  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  2,222.7 

4. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือพิจารณาค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั ปรากฏผล
ดงัต่อไปน้ี  

1. รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดอ่ื้นท่ี

นอกเหนือจากรายไดป้ระจ ามากข้ึน พอใจในระดบัปานกลางท่ีจะบริโภคสปา
เพิ่มข้ึน โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
 662.5085  +  2,222.7  =  2,885.2785 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดอ่ื้นท่ี
นอกเหนือจากรายไดป้ระจ ามากข้ึน พอใจท่ีจะใชบ้ริการสปาเพิ่มข้ึนในระดบั
ปานกลาง เช่นเดียวกนั โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   

 1,344.4013  +  2,222.7  =  3,567.1013   

สรุปได้ว่า  เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ าเพิ่มข้ึน  พอใจ
ในระดบัปานกลางท่ีจะบริโภคสปาเพิ่มข้ึน 

 

2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การใชจ้่ายเพื่อบริโภคสปาของ      

ผูบ้ริโภค  เน่ืองจากพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการสปา และเป็นความ
พอใจ   ในระดบัท่ีมาก  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ    
341.5535  +  2,222.7  =  2,564.2535 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  การใชจ้่ายเพื่อบริโภคสปาของ         
ผูบ้ริโภค  เน่ืองจากพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการสปา และเป็นความ
พอใจ   ในระดบัท่ีมาก เช่นกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
269.3633  +  2,222.7  =  2,492.0633   

สรุปได้ว่า  การใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปาของผูบ้ริโภค  เน่ืองจากพอใจท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จากการใชบ้ริการ และเป็นความพอใจในระดบัท่ีมาก 

3. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
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ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชจ่้าย   
เพื่อบริโภคสปา เน่ืองจากไดรั้บความพอใจในการใชบ้ริการ เพราะเป็นผลดี
ต่อสุขภาพ และพอใจในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ   438.0570  +  2,222.7  =  2,660.757 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชจ่้าย   
เพื่อบริโภคสปา  เน่ืองจากไดรั้บความพอใจในการใชบ้ริการ เพราะเป็นผลดี
ต่อสุขภาพ และพอใจในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ    
762.4740  +  2,222.7  =  2,985.174 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา นั้น  เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจาก  
บริการสปาท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ และเป็นความพอใจในระดบัปานกลาง และระดบัมากท่ีสุด 

 

4. อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการส่วน

ใหญ่ อยูใ่นช่วงอาย ุ 20-35 ปี   โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ    
225.0700  +  2,222.7  =  2,447.77 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการส่วน
ใหญ่ อยูใ่นช่วงอาย ุ 20-35 ปี   เช่นเดียวกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ   548.2692  +  2,222.7  =  2,770.9692 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสปาท่ีมีรายได ้15,001-35,000 บาท ส่วนใหญ่ เป็น
ผูท่ี้มีอาย ุ อยูร่ะหวา่ง20-35 ปี    
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5. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/

คร้ังเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค  โดยผูบ้ริโภคพอใจ
ท่ีจะใชจ่้ายท่ีระดบัค่าใชจ่้าย  1,651 – 2,350  บาท  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจาก  
ผลหลกั  คือ   482.2129  +  2,222.7  =  2,704.9127 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/
คร้ัง อยูท่ี่ระดบัค่าใชจ่้าย  1,651 – 2,350  บาท  เช่นเดียวกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบน
ไปจากผลหลกั  คือ   2,110.2856  +  2,222.7  =  4,332.9856 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดอ้ยู ่ณ ระดบั 15,001 – 35,000 บาท  พอใจท่ีจะมีการ
ใชจ่้ายเพื่อการใชบ้ริการสปา/คร้ัง ท่ีระดบัค่าใชจ่้าย  1,651 – 2,350  บาท 

 

6. ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปาน

กลางท่ีจะใชบ้ริการสปาจากสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทาง
สะดวก รองลงมาพอใจในระดบัท่ีมาก  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   
410.7843  +  2,222.7  =  2,633.4843  และ 
130.7843  +  2,222.7  =  2,353.4843   ตามล าดบั 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบันอ้ย          
ท่ีจะใชบ้ริการสปาจากสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทาง
สะดวก  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 

       736.9467+  2,222.7  =  2,959.6467 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคสปาพอใจในระดบัปานกลาง  ท่ีจะใชบ้ริการสปาจาก             
สถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทางสะดวก   
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7. การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคสปาส่วนใหญ่พอใจ

ในระดบัมากท่ีสุด  ท่ีสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม  
การขาย  

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคสปาส่วนใหญ่พอใจ
ในระดบัมาก  ท่ีสถานประกอบการสปามีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม  
การขาย 

สรุปได้ว่า  การท่ีผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการสปา เน่ืองจากไดรั้บความพอใจในระดบั
มาก ถึงมากท่ีสุด เม่ือสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย   

 

8. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การใชจ้่ายเพื่อบริโภคสปานั้น       

ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  โดยพอใจในระดบั
มากท่ีสุด  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ    
172.3228  +  2,222.7  =  2,395.0228    

ข.  เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปานั้น       
ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  โดยพอใจในระดบั
มากท่ีสุดโดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  

      433.1289  +  2,222.7  =  2,655.8289 

 

สรุปได้ว่า  การท่ีผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการสปา เน่ืองจากไดรั้บความพอใจในระดบั
มาก ถึงมากท่ีสุด จากบริการโดยทัว่ไปท่ีไดรั้บจากสถานประกอบการสปา   
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9. เพศ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูท่ี้มีการใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา

ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
51.7482  +  2,222.7  =  2,274.4482    

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูท่ี้มีการใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา
ส่วนใหญ่กลบัเป็นเพศชาย  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
1,044.2974  +  2,222.7  =  3,266.9974 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบั 15,001-35,000  บาท  ท่ีใชบ้ริการสปา 
เป็นผูบ้ริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
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ตาราง  13  ล าดับความส าคัญของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม  กรณไีม่ควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ  
      (n2)  (รายได้ระดับปานกลาง ตั้งแต่ 15,001-35,000 บาท) 

 
 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 

การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 

โดยไม่ควบคุมตัวแปร อสิระอืน่ๆ  (n2) 

1 รายไดอ่ื้นๆ 0.494 

2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 0.427 

3 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 0.403 

4 อาย ุ 0.390 

5 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา / คร้ัง 0.367 

6 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.218 

7 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 0.194 

8 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 0.143 

9 เพศ 0.104 
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ตาราง  14 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้จ่ายในการบริโภคเดย์ สปา กบัปัจจัย         

ทีก่ าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค (กรณไีม่ควบคุมตัวแปรอสิระ) เรียงล าดับตาม    
ความความสัมพนัธ์กบัการใช้จ่ายในการบริโภค จากมากไปน้อย  (รายได้ระดับ         
ปานกลาง  ตั้งแต่ 15,001-35,000บาท) 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ไม่ควบคุมตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน  n2 
ล าดับความส าคัญ 

1.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด 124.1176  
นอ้ย 310.7843  
ปานกลาง 662.5085  
มาก -561.0106  
มากท่ีสุด -255.8824 1 

2.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
ปานกลาง -136.5841  
มาก 341.5535  
มากท่ีสุด -1047.5490 2 

3.  ความพอใจในการใช้บริการสปาเกีย่วกบัสุขภาพ   
นอ้ย -89.2157  
ปานกลาง 438.0570  
มาก -189.2157  
มากท่ีสุด -652.3736 3 

4.  อายุ   
20-35 ปี 225.0700  
36-55 ปี -617.7871  
มากกวา่ 55 ปี -1089.2157 4 

   
   
   
   

DPU



73 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ไม่ควบคุมตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน  n2 
ล าดับความส าคัญ 

   
5.  ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสปา / คร้ัง   

250-950 -554.8407  
951-1,650 228.2446  
1,651-2,350 482.2129 5 

6.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   
นอ้ยท่ีสุด -.3268  
นอ้ย -112.2926  
ปานกลาง 410.7843  
มาก 130.7843  
มากท่ีสุด -264.2157 6 

7.  การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
นอ้ย 10.7843  
ปานกลาง -314.2157  
มาก 110.7843  
มากท่ีสุด 310.7843 7 

8.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง 166.3399  
มาก -128.8709  
มากท่ีสุด 172.3228 8 

9.  เพศ   
หญิง 51.7482  
ชาย -226.0578 9 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.920 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.959 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222.7 
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ตาราง  15  ล าดับของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม กรณคีวบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ  ( β ) 

     (รายได้ระดับปานกลาง ตั้งแต่ 15,001-35,000  บาท) 
 

 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 
การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 
โดยควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ ( β ) 

1 อาย ุ 0.928 

2 รายไดอ่ื้นๆ 0.888 

3 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา / คร้ัง 0.887 

4 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 0.799 

5 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 0.688 

6 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.682 

7 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 0.528 

8 เพศ 0.482 

9 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 0.317 
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ตาราง  16  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายในการบริโภคเดย์ สปา กับปัจจัยที่
ก าหนด  การใช้จ่ายในการบริโภค (กรณีควบคุมตัวแปรอิสระ) เรียงล าดับตามความ
ความสัมพนัธ์กบัการใช้จ่ายในการบริโภค จากมากไปน้อย (รายได้ระดับปานกลาง ตั้งแต่ 
15,001-35,000 บาท) 

 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่าย 
ในการบริโภค เดย์ สปา 

ควบคุมตัวแปรอสิระ  
ค่าเบี่ยงเบน β   

ล าดับความส าคัญ 

1.  อายุ   
20-35 ปี 548.2692  
36-55 ปี -1699.5894  
มากกวา่ 55 ปี -1631.3385 1 

2.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด 62.0416  
นอ้ย -496.5629  
ปานกลาง 1344.4013  
มาก -898.9047  
มากท่ีสุด 11.6280 2 

3.  ค่าใช้จ่ายในการในบริการสปา/คร้ัง   
250-950 -1201.1655  
951-1,650 375.6396  
1,651-2,350 2110.2856 3 

4.  การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
นอ้ย 181.2840  
ปานกลาง 149.2081  
มาก 235.4310  
มากท่ีสุด -3310.3756 5 

   
   
   
   
   

DPU



76 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่าย 
ในการบริโภค เดย์ สปา 

ควบคุมตัวแปรอสิระ  
ค่าเบี่ยงเบน β   

ล าดับความส าคัญ 

   
5.  ความพอใจในการใช้บริการสปาเกีย่วกบัสุขภาพ   

นอ้ย -2634.7446  
ปานกลาง 230.5018 5 
มาก -336.9224  
มากท่ีสุด 762.4740 5 

6.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   
นอ้ยท่ีสุด -1665.4786  
นอ้ย 736.9467  
ปานกลาง -351.3542  
มาก -317.4649  
มากท่ีสุด 658.9118 6 

7.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง -988.5873  
มาก 433.1289  
มากท่ีสุด -281.8041 7 

8.  เพศ   
หญิง -239.0560  
ชาย 1044.2974 8 

9.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
ปานกลาง -135.5298  
มาก 269.3633  
มากท่ีสุด -738.0634 9 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.920 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.959 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222.7 
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กล่าวโดยสรุป 
  กรณผีู้บริโภคมีรายได้อยู่ในระดับตั้งแต่ 15,000-35,000  บาท   
  ไดผ้ลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการ
บริโภค เดย ์สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย กรณีไม่ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ ดงัน้ี 
  ล าดบัท่ี 1  คือ รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมาใช้
บริการเพิ่มข้ึนถา้รายไดอ่ื้นๆ เพิ่มข้ึน   ล าดบัท่ี 2 คือ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาซ่ึง
ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก  ล าดบัท่ี 3 คือ ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  โดย
ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง  ล าดบัท่ี 4  คือ อายขุองผูใ้ชบ้ริการ   ล าดบัท่ี 5 คือ ค่าใชจ่้ายใน
การบริโภค สปา / คร้ัง  ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชจ่้ายค่าบริการต่อคร้ัง ท่ีระดบั 1,651-2,350   บาท   
ล าดบัท่ี 6 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง เม่ือสถาน
ประกอบการอยูใ่กลบ้า้น  ล าดบัท่ี 7  คือ การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ 
ระดบัรายไดน้ี้จะพอใจในระดบัมากท่ีสุด เม่ือสถานประกอบการมีบริการในส่วนน้ี   ล าดบัท่ี 8 คือ 
ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก และล าดบัสุดทา้ย คือ 
เพศ ซ่ึงเพศหญิงท่ีมาใชบ้ริการมากกวา่เพศชาย    
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สรุป   ล าดับความส าคัญของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  กรณไีม่ได้ควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ   

 (ผู้บริโภคมีรายได้ในระดับปานกลาง ตั้งแต่ 15,001-35,000 บาท) 
 
ล าดับ 

ความส าคัญ 
ปัจจัย ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ 

เมื่อพจิารณาค่าเบี่ยงเบนจากผลหลกั 
1 รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า  เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดอ่ื้นๆ ท่ี

นอกเหนือจากรายไดป้ระจ าเพิ่มข้ึน 
พอใจในระดบัปานกลางท่ีจะบริโภค 
สปาเพิ่มข้ึน 

2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ สปา  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก เน่ืองจาก
ไดรั้บประโยชน์จากบริการสปา 

3 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบั
สุขภาพ 

 ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง
เก่ียวกบัผลดีต่อสุขภาพ 

4 อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่  อยู่
ในช่วงอาย ุ20-35 ปี 

5 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ/คร้ัง ผูบ้ริโภค
พอใจท่ีจะจ่าย 1,651-2,350 บาท 

6 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง  เม่ือ      
สถานประกอบการมีท าเลท่ีตั้งท่ีอยูใ่กล้
บา้นและการเดินทางสะดวก 

7 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม  การขาย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ พอใจในระดบัมาก
ท่ีสุดท่ีสถานประกอบการมีการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

8 ความพอใจในการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป 

 ผูบ้ริโภคพอใจจากการใชบ้ริการ
โดยทัว่ไปในระดบัมาก 

9 เพศ  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง 
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ผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภคเดย ์
สปา ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามระดบัรายได ้ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย กรณีไม่ไดค้วบคุมตวัแปร
อิสระตวัอ่ืนๆ  (กรณีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ตั้งแต่ 15,001-35,000 บาท)  สามารถเขียน
ขอ้สรุปของผลการศึกษาในรูปฟังกช์นัการบริโภค ไดด้งัน้ี 

 
  SE,AP,L,P,A,H,U,YC rgP2  

 
โดยท่ี 2C  = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน 
   (กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง) 

  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  gA  = อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  A = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
  SE = เพศ 
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3.  การศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์
สปา กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดใ้นระดบัสูง  ตั้งแต่  35,001 – 150,000  บาท 

 พิจารณาฟังกช์นัการบริโภค ไดด้งัน้ี 

  SEAPLHUAYPC grP ,,,,,,,,  

โดยท่ี C = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน 
  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  A = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  gA  = อาย ุ
  SE = เพศ 

จากตาราง   17 - 20   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   เป็นดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือยงัไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่ 
สัดส่วนความแปรปรวนของการใชจ่้ายเพื่อบริโภค เดย ์ สปา ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระ 
แต่ละตวั   เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดด้งัน้ี  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  ความ
พอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง   การจดัรายการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการขาย    ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  รายไดอ่ื้นๆ  อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  ความ
พอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  และเพศ   โดยมี  2n   เท่ากบั  0.566,  0.410,  0.380,  0.315,  
0.304,  0.259,  0.192,  0.191 และ 0.145  ตามล าดบั  โดยแสดงไวใ้นตาราง 18  

2. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ  พบวา่  สัดส่วน
ความแปรปรวนของการใชจ้่ายในการบริโภค เดย ์ สปา ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระแต่ละ
ตวั  เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดด้งัน้ี  ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  เพศ  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  รายไดอ่ื้นๆ  ความพอใจในการ
ใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ค่าใชจ่้ายในการบริโภค
สปา/คร้ัง   และ อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  โดยท่ี  2    เท่ากบั   1.332,  1.002,  0.921,  0.860,  0.798,  
0.761,  0.726,  0.489,  และ 0.199  ตามล าดบั  โดยแสดงไวใ้นตาราง 20 
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3. ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการใชจ้่ายเพื่อบริโภคสปา           
ไดร้้อยละ  95.1  (Multiple R2  =  0.951)  มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.975  (R  =  0.975)  ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  2,222.7 

4. ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ  เม่ือพิจารณาค่าเบ่ียงเบนจากผลหลกั ปรากฏผล
ดงัต่อไปน้ี  

1. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 

ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้าย          
เพื่อบริโภค สปา เน่ืองจากพอใจในระดบัมากท่ีไดรั้บประโยชน์  โดยมีค่า
เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   582.4619  +  2,222.7  =  2,805.1619 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเพื่อ
บริโภค สปา เน่ืองจากพอใจในระดบัปานกกลางท่ีไดรั้บประโยชน์       
รองลงมาคือ  พอใจในระดบัมาก  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
1,110.0573  +  2,222.7  =  3,332.7573  และ 
320.8289  +  2,222.7   =  2,543.5289    ตามล าดบั 

สรุปได้ว่า  การท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา  เน่ืองจากพอใจในระดบัมาก ท่ี
ไดรั้บประโยชน์จากการใชบ้ริการ 

2. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชจ่้าย 

เพื่อบริโภคสปา  เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจากบริการเก่ียวกบัผลดีต่อสุขภาพ
และพอใจในระดบัมาก  รองลงมา คือ ระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไป
จากผลหลกั  คือ   788.4804  +  2,222.7  =  3,011.1804  และ 
321.1558  +  2,222.7  =  2,543.8558   ตามล าดบั 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ พบวา่  การท่ีผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายเพื่อ
บริโภคสปา  เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจากบริการเก่ียวกบัผลดีต่อสุขภาพ
และ พอใจในระดบัมาก  รองลงมา  คือ ระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั  โดยมีค่า
เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  1,688  +  2,222.7  =  3,911.1538  และ  
-42.4632  +  2,222.7  =  2,180.2368  ตามล าดบั 

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบัสูง ในช่วงตั้งแต่ 35,001-150,000  บาท  มาใช้
บริการสปา  เน่ืองจากไดรั้บความพอใจจากบริการท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ และพอใจในระดบัมาก  ถึง 
มากท่ีสุด  
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3. ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะเสีย

ค่าบริการ/คร้ัง  ณ ระดบั  1,651 – 2,350 บาท โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ   784.3137  +  2,222.7  =  3,007.0137 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะเสีย
ค่าบริการ/คร้ัง  ณ ระดบั  2,351 –3,000  บาท โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ   3,605.9156  +  2,222.7  =  5,828.6156   

สรุปได้ว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดใ้นระดบัสูง ในช่วงตั้งแต่ 35,001-150,000  บาท  
พอใจท่ีจะเสียค่าบริการ/คร้ัง  ท่ีระดบั  1,651 – 2,350 บาท  กรณีไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ 
และพอใจท่ีจะเสียค่าบริการ/คร้ัง ท่ีระดบั 2,351-3,000 กรณีควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ 

 

4. การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก    

ท่ีสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  โดยมีค่า
เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   251.4370  +  2,222.7  =  2,474.137 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  การจดัรายการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการขายของสถานประกอบการ มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสปา    และ
ท าใหผู้บ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง  รองลงมา  คือ  พอใจในระดบัมาก  
โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   1,927.7921  +  2,222.7  =  4,150.4921
และ   -114.9049  +  2,222.7  =  2,107.7951   ตามล าดบั 

สรุปได้ว่า  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายของสถานประกอบการ มี
อิทธิพลต่อการใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา  โดยท าใหผู้บ้ริโภคพอใจ ตั้งแต่ระดบัปานกลาง ไปจนถึง
ระดบัมาก 
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5. ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชบ้ริการ 

สปาจากสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทางสะดวก ในระดบั
ปานกลางรองลงมา  คือ พอใจในระดบัมาก  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  
คือ  798.5997  +  2,222.7  =  3,021.2994                                                            
และ 279.7683  +  2,222.7  =  2,502.4683  ตามล าดบั 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชบ้ริการ  
สปาจากสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทางสะดวก โดยพอใจ
ในระดบัปานกลาง  เช่นกนั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
1,081.2455  +  2,222.7  =  3,303.9455  

สรุปได้ว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปา  พอใจในระดบัปานกลางท่ีจะใชบ้ริการ  
สปาจากสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นและการเดินทางสะดวก 

 

6. รายไดอ่ื้นๆ  
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดอ่ื้นๆ 

พิเศษท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า จะพอใจในระดบัมากท่ีจะมาใชบ้ริการ
สปา  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  

       450.9804  +  2,222.7  =  2,673.6804 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดพ้ิเศษ
อ่ืนๆ  ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า จะพอใจท่ีจะมาใชบ้ริการสปาเพิ่มข้ึน          
แต่พอใจในระดบันอ้ย   โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
3,006.4019  +  2,222.7  =  5,229.1019  

สรุปได้ว่า   ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดอ่ื้นๆ เพิ่มข้ึนมากกวา่รายไดป้ระจ าท่ีไดรั้บ  พอใจ
ท่ีจะน ารายไดน้ั้นมาใชบ้ริการสปาเพิ่มข้ึน โดยพอใจในระดบัมาก  
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7. อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูท่ี้ใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา         

ส่วนใหญ่จะมีอายท่ีุมากกวา่ 55 ปี  รองลงมา  คือ  อาย ุ36-55 ปี  โดยมีค่า
เบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ  984.3137  +  2,222.7  =  3,207.0137  และ 
78.7582  +  2,222.7  =  2,301.4582  ตามล าดบั 

ข.  เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูท่ี้ใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปา            
ส่วนใหญ่จะมีอายท่ีุมากกวา่ 55 ปี  เช่นกนั  รองลงมา  คือ  อาย ุ36-55 ปี           
โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ   401.2774  +  2,222.7  =  2,623.9774  
และ   293.7202  +  2,222.7  =  2,516.4221  ตามล าดบั 

สรุปได้ว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปาในช่วงรายได ้ 35,001-150,000  บาท    
ส่วนใหญ่จะมีอายมุากกวา่ 55 ปี 

 

8. ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชจ่้ายเพื่อบริโภค  

สปาไดรั้บความพอใจจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป โดยพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ พอใจในระดบัมาก   โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ 
415.0830  +  2,222.7  =  2,637.783  และ 
-127.9312  +  2,222.7  =  2,094.7688  ตามล าดบั 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  ผูบ้ริโภคมีความพอใจในระดบั
ปานกลาง  โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ      
2,752.3581  +  2,222.7  =  4,975.0581 

สรุปได้ว่า   ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสปา จะไดรั้บความพอใจจากการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป โดยพอใจในระดบัมาก 
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9. เพศ 
ก. เม่ือไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  เพศหญิง  มีการใชจ่้าย           

ในการบริโภคสปา มากกวา่เพศชาย โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ                 
110.9804  +  2,222.7  =  2,333.6804 

ข. เม่ือมีการควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ  พบวา่  เพศหญิง ยงัคงมีการใชจ้่าย       
ในการบริโภคสปา มากกวา่เพศชาย โดยมีค่าเบ่ียงเบนไปจากผลหลกั  คือ                  
702.8646  +  2,222.7  =  2,925.5646 

สรุปได้ว่า   ผูท่ี้ใชบ้ริการสปา ในช่วงรายได ้ 35,001-150,000  บาท  ส่วนใหญ่  

เป็นเพศหญิง 
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ตาราง  17  ล าดับของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม  กรณไีม่ควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ  (n2) 
     (รายได้ระดับปานกลาง ตั้งแต่ 35,001-150,000 บาท) 
 

 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 
การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 
โดยไม่ควบคุมตัวแปร อสิระอืน่ๆ  (n2) 

1 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา   0.566 

2 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 0.410 

3 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา / คร้ัง 0.380 

4 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 0.315 

5 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.304 

6 รายไดอ่ื้นๆ 0.259 

7 อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 0.192 

8 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 0.191 

9 เพศ 0.145 
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ตาราง  18  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าการใช้จ่ายในการบริโภคเดย์ สปา กับปัจจัยที่
ก าหนด  การใช้จ่ายในการบริโภค (กรณีไม่ควบคุมตัวแปรอิสระ) เรียงล าดับตามความ
ความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายในการบริโภค จากมากไปน้อย (ณ รายได้ของผู้บริโภค
ระดับสูง  ตั้งแต่ 35,001-150,000 บาท) 

 

ปัจจัยทีก่ าหนดการใช้จ่าย 
ในการบริโภค เดย์ สปา 

ไม่ควบคุม 
ตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน (n2) 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

1.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
นอ้ย -1715.6863  
ปานกลาง -257.3529  
มาก 582.4619  
มากท่ีสุด -655.6863 1 

2.  ความพอใจในการใช้บริการสปาเกีย่วกบัสุขภาพ   
นอ้ย -715.6863  
ปานกลาง -413.9319  
มาก 788.4804  
มากท่ีสุด 321.1558 2 

3.  ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสปา/คร้ัง   
250-950 -489.6863  
951-1,650 451.6607  
1,651-2,350 784.3137  
2,351-3,000 584.3137 3 

4.  การจัดรายการพเิศษส่งเสริมการขาย   
ปานกลาง -582.3529  
มาก 251.4370  
มากท่ีสุด -687.1148 4 
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ปัจจัยทีก่ าหนดการใช้จ่าย 
ในการบริโภค เดย์ สปา 

ไม่ควบคุม 
ตัวแปรอสิระ 

ค่าเบี่ยงเบน (n2) 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

5.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   
นอ้ย -358.5434  
ปานกลาง 798.5994  
มาก 279.7683  
มากท่ีสุด -251.2795 5 

6.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด 54.3137  
นอ้ย -715.6863  
ปานกลาง -244.8529  
มาก 450.9804 6 

7.  อายุ   
20-35 ปี -127.1617  
36-55 ปี 78.7582  
มากกวา่ 55 ปี 984.3137 7 

8.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง -167.5381  
มาก -127.9312  
มากท่ีสุด 415.0830 8 

9.  เพศ   
หญิง 110.9804  
ชาย -308.2789 9 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.951 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.975 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222.7 
 
 
 
 

DPU



89 

ตาราง  19   ล าดับของค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม กรณคีวบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ  ( β ) 
      (รายได้ระดับปานกลาง ตั้งแต่ 35,001-150,000  บาท) 
 

 ล าดับของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนด 
การใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม 
โดยควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ ( β ) 

1 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 1.332 

2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 1.002 

3 เพศ 0.921 

4 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 0.860 

5 รายไดอ่ื้นๆ 0.798 

6 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 0.761 

7 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 0.726 

8 ค่าใชจ่้ายในการบริการสปา/คร้ัง 0.489 

9 อาย ุ 0.199 
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ตาราง  20  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้จ่ายในการบริโภคเดย์ สปา กบัปัจจัยที่
ก าหนด  การใช้จ่ายในการบริโภค (กรณคีวบคุมตัวแปรอสิระ) เรียงล าดับตามความ
ความสัมพนัธ์กบัการใช้จ่ายในการบริโภค จากมากไปน้อย  

                 (รายได้ระดับปานกลาง  ตั้งแต่ 35,000-150,000 บาท) 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ควบคุมตัวแปรอสิระ  
ค่าเบี่ยงเบน β   

ล าดับความส าคัญ 

1.  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป   
ปานกลาง 2,752.3581  
มาก -1,309.7767  
มากท่ีสุด -389.7927 1 

2.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา   
นอ้ย -3690.9953  
ปานกลาง 1,110.0573  
มาก 320.8289  
มากท่ีสุด -716.4787 2 

3.  เพศ   
หญิง 702.8646  
 -1,952.4018 3 

4.  ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ   
นอ้ย -3,533.1549  
ปานกลาง 1,081.2455  
มาก -631.6296  
มากท่ีสุด 398.1441 4 

5.  รายได้อืน่ๆ   
นอ้ยท่ีสุด -1,739.4164  
นอ้ย 3,006.4019  
ปานกลาง 172.8014  
มาก 482.2752 5 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
ควบคุมตัวแปรอสิระ  
ค่าเบี่ยงเบน β   

ล าดับความส าคัญ 

6.  ความพอใจทีไ่ด้รับในการบริโภคสปาเกีย่วกบัสุขภาพ   
นอ้ย -250.2517  
ปานกลาง -687.9928  
มาก 1,688.4538  
มากท่ีสุด -42.4632 6 

7.  การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
ปานกลาง 1,927.7921  
มาก -114.9049  
มากท่ีสุด -1,466.3445 7 

8.  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา/คร้ัง   
250-950 -429.1598  
951-1,650 176.5543  
1,651-2,350 695.0007  
2,351-3,000 3,605.9156 8 

9.  อายุ   
20-35 ปี -206.2322  
36-55 ปี 293.7202  
มากกวา่ 55 ปี 401.2774 9 
   

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ก าลงัสอง (R2)    = 0.951 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)   = 0.975 
ค่าเฉล่ียรวม (Grand Mean)   = 2222.7 
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กล่าวโดยสรุป 
  กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัตั้งแต่ 35,001-150,000 บาท 
 
  ไดผ้ลการศึกษาล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์
สปา เรียง ล าดบัจากมากไปนอ้ย  กรณีไม่ไดค้วบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ ดงัน้ี 
  ล าดบัท่ี  1  คือ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายได้
ระดบัน้ี จะใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกและพอใจในระดบัท่ีมาก  ล าดบัท่ี  2  ความพอใจในการใช้
บริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะพอใจในระดบัมาก ถึง มากท่ีสุด  ล าดบัท่ี  3  คือ  
ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ี จะพอใจท่ีจะใชจ่้ายค่าบริการสปา
ต่อคร้ัง คือ  1,651-2,350  บาท  ล าดบัท่ี  4  คือ  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงผูบ้ริโภค
พอใจในระดบัมาก  ล าดบัท่ี  5  คือ  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ล าดบัท่ี  6  คือ  รายไดอ่ื้นๆ 
ซ่ึงก็เป็นเช่นเดียวกบัผูบ้ริโภค ณ ระดบัรายไดอ่ื้นๆ คือ จะเพิ่มการใชบ้ริการสปามากข้ึน  เม่ือรายได้
อ่ืนๆ มากข้ึน  ล าดบัท่ี  7  คือ  อายขุองผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ี จะมีอายตุั้งแต่ 55 
ปีข้ึนไป  ล าดบัท่ี  8  คือ  ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บความ
พอใจในระดบัท่ีมากท่ีสุด  และล าดบัท่ี  9  คือ  เพศ  ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ี  ส่วนใหญ่เพศ
หญิงก็ยงัมาใชบ้ริการมากกวา่เพศชาย 
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สรุป ล าดับความส าคัญของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย์ สปา 
 เรียงล าดับจากมากไปน้อย  กรณไีม่ได้ควบคุมตัวแปรอสิระอืน่ๆ ผู้บริโภคมีรายได้ 
 ในระดับสูง ตั้งแต่ 35,001-150,000 บาท 
 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ปัจจัย ผลการวเิคราะห์การจ าแนกพหุ 
เมื่อพจิารณาค่าเบี่ยงเบนจากผลหลกั 

1 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บความพอใจ    
ในระดบัท่ีมาก 

2 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบั   
สุขภาพ 

 ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจจากบริการท่ี
เป็นผลดีต่อสุขภาพ ในระดบัมาก ถึง
มากท่ีสุด 

3 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะจ่ายพื่อรับบริการ 
สปา/คร้ัง 1,651-2,350 บาท 

4 การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมากท่ีสถาน
ประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการขาย 

5 ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง ถึง
ระดบัมาก จากการใชบ้ริการสปาใน
สถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้น และ
การเดินทางสะดวก 

6 รายไดอ่ื้นๆ  เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บรายไดพ้ิเศษอ่ืนๆ 
พอใจในระดบัมาก ท่ีจะมาใชบ้ริการ 
สปาเพิ่มข้ึน 

7 อายขุองผูใ้ชบ้ริการ  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่                        
มีอายท่ีุมากกวา่ 55 ปี 

8 ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  ผูบ้ริโภคท่ีใชจ่้ายเพื่อบริโภคสปาไดรั้บ
ความพอใจในระดบัมากท่ีสุด จาก
บริการสปาโดยทัว่ไป 

9 เพศ  ผูใ้ชบ้ริการสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
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ผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์
สปา ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัรายได ้เรียงล าดบัจากมากไปน้อย กรณีไม่ไดค้วบคุมตวัแปร
อิสระตวัอ่ืนๆ (กรณีผูบ้ริโภคมีรายได ้อยูใ่นระดบัสูง ตั้งแต่ 35,001-150,000 บาท)  สามารถเขียน
ขอ้สรุปของผลการศึกษาในรูปฟังกช์นัการบริโภค ไดด้งัน้ี 

 
  SEAAYLPPHUC gPr ,,,,,,,,3  

 
โดยท่ี 3C  = ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/เดือน  

(กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดใ้นระดบัสูง) 
  U  = ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 
  H  = ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
  P  = ราคาค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง 
  rP  = การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
  L = ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
  PY  = รายไดอ่ื้นท่ีไดน้อกเหนือไปจากรายไดป้ระจ าในปัจจุบนั 
  gA  = อายขุองผูใ้ชบ้ริการ 
  A = ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
  SE = เพศ 
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จากผลการวเิคราะห์ในหวัขอ้ 4.2.1 – 4.2.2  สามารถแสดงผลการศึกษาล าดบัความส าคญั
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย กรณีไม่
ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ ในรูปฟังกช์นั ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. กรณีพิจารณาพฤติกรรมการใชจ้่ายในการบริโภคเดย ์สปา โดยรวมในทุกระดบัรายได ้                    
ของผูบ้ริโภค 

     A,Y,H,SE,L,Y,A,P,U,PC Pdgr  
 

2. กรณีพิจารณาพฤติกรรมการใช้จ่ายในการบริโภค เดย ์สปา จ าแนกตามระดบัรายได้ของ
ผูบ้ริโภคเป็น 3 ระดบั 

 
    รายไดร้ะดบัต ่า  :   ALHSEUPYAPC rPg ,,,,,,,1               

 

    รายไดร้ะดบัปานกลาง :   SE,AP,L,P,A,H,U,YC rgP2           
 

    รายไดร้ะดบัสูง :   SE,A,A,Y,L,P,P,H,UC gPr3         
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4.3 ผลการศึกษาตน้ทุนรวมในการประกอบกิจการของสถานประกอบการสปา 
 ผลการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถานประกอบการจ านวน 30 แห่ง พบวา่ ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 60 ประกอบกิจการมาประมาณ 1-3 ปี และส่วนใหญ่กูเ้งินจากสถาบนั
การเงิน (ตาราง  21) 
 การศึกษาถึงตน้ทุนของการประกอบการ สปา ประกอบดว้ย ตน้ทุน 3 ประเภท คือ  
 1.  ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (Total Fixed Cost : TFC)   ประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน
ท่ีเป็นท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ค่าใชจ่้ายในการตกแต่งสถานท่ี  หอ้งอบไอน ้ า  อุปกรณ์
เคร่ืองเสียง/ดนตรี  อ่างน ้าวน  (วารีบ าบดั)  ค่าจา้งพนกังานประจ าต่อเดือน  ดอกเบ้ียเงินกูต่้อเดือน  
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแฟรนไชส์  และค่าใชจ่้ายในการส่งพนกังานเขา้อบรม  เป็นตน้ 
 2.  ตน้ทุนแปรผนัทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC)  ประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย  ไดแ้ก่      
ค่าสมุนไพร  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  ต่อเดือน  ค่าน ้า  ค่าไฟ  โทรศพัท ์ ค่าจา้งพนกังานนวด 
 3.  ตน้ทุนค่าเสียโอกาส ในท่ีน้ีพิจารณาจาก 
  1.  จ านวนเงินทุนท่ีผูป้ระกอบการน ามาใช้ในการด าเนินการธุรกิจ สปา ซ่ึง            
ผูป้ระกอบการเสียโอกาสท่ีจะน าเอาเงินจ านวนน้ีไปใช้ในการท าประโยชน์ด้านอ่ืนๆ  ท่ีให้
ผลตอบแทนเช่นเดียวกนั การคิดค่าเสียโอกาสจะพิจารณาจากดอกเบ้ียเงินฝากโดยเฉล่ียท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์ ในท่ีน้ีคิดดอกเบ้ียท่ีอตัราร้อยละ 5  
  2.  รายไดข้องตวัผูป้ระกอบการโดยเฉล่ีย พิจารณาจากการท่ีผูป้ระกอบการไปเป็น
แรงงานใหก้บัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ของตนเอง 
  สามารถพิจารณาตน้ทุนรวมของการประกอบกิจการ เดย ์สปา ไดจ้ากสมการ 
   TC  = TFC + TVC 

จากสมการขา้งตน้ เม่ือพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์ จะน าเอาตน้ทุนค่าเสียโอกาสเขา้มา  
คิดรวมดว้ย ท าใหส้ามารถพิจารณาตน้ทุนเฉล่ียของการประกอบกิจการสปา ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

  TC = TFC + TVC + ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
 

โดยท่ี  TC = ตน้ทุนรวมทั้งหมดเฉล่ียต่อสถานประกอบการทั้งหมด 30 แห่ง 
  TFC = ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดเฉล่ียต่อสถานประกอบการทั้งหมด 30 แห่ง 
  TVC = ตน้ทุนแปรผนัทั้งหมดเฉล่ียต่อสถานประกอบการทั้งหมด 30 แห่ง 
 
 โดยตน้ทุนค่าเสียโอกาส พิจารณาจากดอกเบ้ียของเงินลงทุนท่ีผูป้ระกอบการน ามาใชใ้น
การประกอบกิจการสปา เม่ือน าเงินลงทุนดงักล่าวไปฝากธนาคาร คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5/ปี  
และค่าจา้งแรงงานโดยเฉล่ียของผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถไดรั้บเม่ือไปประกอบอาชีพอ่ืนไม่ไดท้  า
ธุรกิจของตนเอง (อตัราดอกเบ้ีย 5% เป็นอตัราท่ีสมมติข้ึน เพื่อใหง่้ายในการพิจารณา 
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  สามารถพิจารณาตน้ทุนทั้งหมดในการประกอบกิจการสปา โดยเฉล่ียของกิจการ 
30 แห่งไดด้งัต่อไปน้ี 
   TFC = 2,106,284  บาท 
   TVC =     184,589  บาท 
  ตน้ทุนค่าเสียโอกาสพิจารณาจาก  
  1.  ค่าจา้งแรงงานของตวัผูป้ระกอบการ ท่ีไม่ไดรั้บจากการไปประกอบอาชีพอ่ืน 
เน่ืองจากมาด าเนินธุรกิจสปาของตนเอง โดยเฉล่ียเดือนละ 25,000 บาท 
  2.  ค่าดอกเบ้ียท่ีควรไดรั้บจากธนาคาร เม่ือน าเงินลงทุนท่ีใชป้ระกอบกิจการ สปา
ไปฝากธนาคาร คิดดอกเบ้ียท่ี 5% โดยเฉล่ียต่อเดือน คือ 30,000 บาท  รวมตน้ทุนเฉล่ียในการ
ประกอบกิจการสปา  โดยเฉล่ียประมาณ 2.2 ลา้นบาท 

 

4.4 ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงคุณภาพในเร่ืองความพอใจท่ีได้รับจากการใช้
บริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้บริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใช้บริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษ เพื่อ
ส่งเสริมการขาย  แยกตาม  เพศ  อาย ุ และอาชีพ  โดยมีรายละเอียด  คือ 

4.4.1 ผลการศึกษาถึงความพอใจของผูบ้ริโภคโดยเฉล่ีย ในเร่ืองความพอใจท่ีไดรั้บจากการ   
ใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  และการ      
จดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

4.4.2 การศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  
ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการ สปา ท าเลท่ีตั้งของถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม       
การขาย  แยกตาม  เพศ  อาย ุ และอาชีพ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ประกอบการ 

ตาราง   21   ระยะเวลาในการประกอบกจิการ 

 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 

1-3 ปี 

4-6 ปี 

มากกวา่ 6 ปี 

2 

18 

10 

- 

6.7 

60 

33.3 

- 

รวม 30 100.0 
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ผลการศึกษา  เป็นดังนี้ 

ตาราง   22   ความพอใจของผู้บริโภคเกีย่วกบัการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป 
 

บริการสปาโดยทัว่ไป 
ระดับความพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 
1.  สถานท่ีสวยงาม  หรูหรา 

สงบ ช่วยใหผ้อ่นคลาย 
89 164 94 3 - 3.97 

(25.4%) (46.9%) (26.9%) (0.9%) - 
2.  การตอ้นรับของพนกังาน 127 173 50 - - 4.22 

(36.3%) (49.4%) (14.3%) - - 
3.  ชอบกล่ินสมุนไพร 97 155 90 8 - 3.97 

(27.7%) (44.3%) (25.7%) (2.3%) - 
4.  เสียงดนตรีไพเราะ 86 1156 88 20 - 3.88 

(25.4%) (46.9%) (26.9%) (0.9%) - 
5.  ช่วยใหส้วยและผอ่นคลายไป

พร้อมๆ กนั 
148 109 64 20 9 4.05 

(42.3%) (31.1%) (18.3%) (5.7%) (2.6%) 
6.  ความช านาญในการนวด 181 106 63 - - 4.34 

(51.7%) (30.3%) (18.0%) - - 
7.  มีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือ

ไดใ้นความรู้ความสามารถ
ใหบ้ริการ 

162 112 53 21 2 4.17 
(25.4%) (46.9%) (26.9%) (0.9%) - 

8.  ถา้ใหอ้อกก าลงักายประเภท
อ่ืน (แอโรบิค โยคะ วิง่       
เขา้ศูนยสุ์ขภาพ) 

40 78 175 46 11 3.26 

(11.4%) (22.3%) (50.0%) (31.1%) (3.1%) 

 
 ผลการศึกษาถึงความพอใจของผูบ้ริโภค ในเร่ืองเก่ียวกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการ 
สปาโดยทัว่ไปพบวา่  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีพนกังานมีความช านาญในการนวดมากท่ีสุด  รองลงมาก็คือ  
การตอ้นรับของพนกังานและการท่ีสถานประกอบการมีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดค้อยดูแลและ
ในส่วนของ การให้ผูบ้ริโภคไปออกก าลงักายประเภทอ่ืน (แอโรบิค โยคะ วิง่ เขา้ศูนยสุ์ขภาพ) 
ผูบ้ริโภคจะพอใจนอ้ยท่ีสุด
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ตาราง  23   ความพอใจของผู้บริโภคเกีย่วกบัการใช้บริการสปาเกีย่วกบัสุขภาพ 
 

เกีย่วกบัสุขภาพ 
ระดับความพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 
1.  มีผูเ้ช่ียวชาญควบคุมดูแล 

และไดรั้บการอบรม             
ผูเ้ขา้ด าเนินการสปา/         
นกัโภชนาการดูแล 

84 140 108 18 - 3.83 
(24.0%) (40.0%) (30.9%) (5.1%) - 

2.  มีแพทยดู์แลแนะน า 30 74 133 58 55 2.90 
(8.6%) (21.1%) (38.0%) (16.6%) (15.7%) 

3.  จดทะเบียนสถาน 
ประกอบการ และไดรั้บ  
การรับรองจากกระทรวง    
สาธารณสุข 

116 153 76 2 3 4.08 
(33.1%) (43.7%) (21.7%) (0.6%) (0.9%) 

4.  พนกังานมีความช านาญ 102 185 63 - - 4.11 
(29.1%) (52.9%) (18.0%) - - 

5.  ความรู้ของผูป้ระกอบการใน
เร่ืองอาหารและสมุนไพร 

60 124 119 32 15 3.52 
(17.1%) (35.4%) (34.0%) (9.1%) (4.3%) 

6.  การจดัอบรมใหพ้นกังาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

77 127 119 27 - 3.73 
(22.0%) (36.3%) (34.0%) (7.7%) - 

 
ผลการศึกษาถึงความพอใจของผูบ้ริโภค  ในเร่ืองเก่ียวกบัการใชบ้ริการสปาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพ พบวา่ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคพอใจมากท่ีสุด  ก็คือ การท่ีสถานประกอบการมีพนกังานท่ีมีความช านาญ 
รองลงมาก็คือการท่ีสถานประกอบการมีการจดทะเบียนและไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
และผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการสปา จะไม่ค่อยสนใจวา่สถานประกอบการจะมีแพทยดู์แลแนะน าหรือไม่ 
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ตาราง  24   ความพอใจของผู้บริโภคเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ระดับความพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 
1.  คลายความตึงเครียด 141 177 32 - - 4.31 

(40.3%) (50.6%) (9.1%) - - 
2.  จินตนาการถึงส่ิงท่ีมีความสุข 

บรรยากาศเงียบสงบ 
51 140 138 12 9 3.61 

(14.6%) (40.0%) (39.4%) (3.4%) (2.6%) 
3.  เติมพลงัชีวติจากธรรมชาติ

ดว้ยการนวด/เสียงดนตรี/
สมุนไพร 

69 143 123 15 - 3.76 
(19.7%) (40.9%) (35.1%) (3.4%) - 

4.  ความสดช่ืนเบิกบานหลงัเขา้
รับบริการ 

96 173 69 12 - 4.01 
(27.4%) (49.4%) (19.7%) (3.4%) - 

5.  สุขภาพ 59 181 97 4 9 3.79 
(16.9%) (51.7%) (27.7%) (1.1%) (2.6%) 

6.  ความงาม 73 131 110 24 12 3.65 
(20.9%) (37.4%) (31.4%) (6.9%) (3.4%) 

 
ผลการศึกษาถึงความพอใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาซ่ึง

เป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บ  พบวา่  ผูบ้ริโภคจะพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากการผอ่น
คลายความตึงเครียดมากท่ีสุด  รองลงมา ก็คือ  ไดรั้บความสดช่ืนเบิกบานหลงัเขา้รับบริการและเป็น
ผลดีต่อสุขภาพ  ตามล าดบั   และเทียบกบัประโยชน์ในดา้นต่างๆ  โดยรวมแลว้  ผูบ้ริโภคจะพอใจใน
ดา้น ประโยชน์เก่ียวกบัความงามนอ้ยท่ีสุด 
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ตาราง    25   ความพอใจของผู้บริโภคเกีย่วกบัท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 
 

ท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 

1.  ความสะดวกในการเดินทาง 160 88 69 25 8 4.05 
(45.7%) (25.1%) (19.7%) (7.1%) (2.3%) 

2.  สถานบริการอยูใ่กลบ้า้น 148 99 55 30 18 3.94 
(42.3%) (28.3%) (15.7%) (8.6%) (5.1%) 

 
ผลการศึกษาถึงความพอใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ พบวา่       

ผูบ้ริโภคจะพอใจ เม่ือสถานประกอบการมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นท่ีสะดวกในการเดินทาง 
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ตาราง  26  ความพอใจของผู้บริโภคในเร่ืองการจัดรายการพเิศษ เพือ่ส่งเสริมการขาย 
 
 

การจัดรายการพเิศษ 
ระดับความพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 
1.  ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 151 113 82 4 - 4.17 

(43.1%) (32.3%) (23.4%) (1.1%) - 
2.  ลดราคา 10-30 % 70 155 89 36 - 3.74 

(20.0%) (44.3%) (25.4%) (10.3%)  
3.  สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี 60 139 112 26 13 3.59 

(17.1%) (39.7%) (32.0%) (7.4%) (3.7%) 
 

ผลการศึกษาถึงความพอใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย พบวา่  
ผูบ้ริโภคจะพอใจ เม่ือสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษ  โดยการจดัรายการพิเศษแบบ ซ้ือคอร์ส 
1 แถม 1 ผูบ้ริโภคจะพอใจมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ลดราคา  10-30% 
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กล่าวโดยสรุป 
 
  ในส่วนของผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพทัว่ไป ไดข้อ้สรุป คือ 
  1.  ขอ้มูลเฉล่ีย ของผูบ้ริโภค ในเร่ือง ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการ สปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา ท าเลท่ีตั้งของ
สถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1. ในเร่ืองของความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไปนั้น 
ผูบ้ริโภคพอใจท่ีพนกังานมีความช านาญในการนวดมากท่ีสุด รองลงมา คือ การตอ้นรับของพนกังาน 
และการท่ีสถานประกอบการมีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดค้อยดูแล 

2. ในเร่ืองของความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบั
สุขภาพนั้น ผูบ้ริโภคพอใจท่ีสถานประกอบการมีพนกังานท่ีมีความช านาญมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
สถานประกอบการมีการจดทะเบียน และไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

3. ในเร่ืองของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา ผูบ้ริโภคพอใจท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ในดา้นของการผอ่นคลายความตึงเครียดมากท่ีสุด รองลงมา คือไดรั้บความสดช่ืนเบิกบาน
หลงัเขา้รับบริการและเป็นผลดีต่อสุขภาพ 

4. ในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการนั้น ผูบ้ริโภคพอใจท่ีท าเลท่ีตั้ง
ของสถานประกอบการอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด 

5. ในเร่ืองการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายนั้น ผูบ้ริโภคพอใจท่ี
สถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย โดยพอใจการจดัรายการพิเศษในลกัษณะ
ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 มากท่ีสุด รองลงมา คือ การลดราคา 10-30% 
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สรุป ผลการศึกษาเก่ียวกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการ สปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 
 บริการสปา  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ/การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

ผูต้อบแบบสอบถามเฉล่ีย
โดยรวม 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 
(สถานท่ีสวยงาม หรูหรา สงบ ช่วยให้ผอ่นคลาย/ 
การตอ้นรับของพนกังาน/ชอบกล่ินสมุนไพร/ 
เสียงดนตรีไพเราะ / ช่วยให้สวยและผอ่นคลาย/ 

ความช านาญในการนวด / มีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือได้ 
ให้บริการ/ออกก าลงักายประเภทอ่ืน) 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
(มีผูเ้ช่ียวชาญดูแล / มีแพทยดู์แลแนะน า / จดทะเบียนสถาน

ประกอบการ / พนกังานมีความช านาญ / ความรู้ 
ของผูป้ระกอบการเร่ืองอาหารและสมุนไพร/) 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากบริการสปา(คลายความตึงเครียด/จินตนาการถึงท่ีมี
ความสุข / เติมพลงัชีวิต)จากธรรมชาติดว้ยการนวด เสียงดนตรี / สดช่ืน

เบิกบานหลงัเขา้รับบริการ / สุขภาพ/ความงาม) 

ท าเลท่ีตั้ง 
(ความสะดวกในการเดินทาง/สถานบริการอยูใ่กลบ้า้น) 

การจดัรายการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขาย 
(ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / ลดราคา 10-30% /  

สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี) 

 
ผูบ้ริโภคพอใจท่ีพนกังานมีความช านาญในการนวด  มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การตอ้นรับของพนกังาน และการท่ีสถาน
ประกอบการมีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดค้อยดูแล 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ี สถานประกอบการมีพนกังานที่มีความ
ช านาญมากท่ีสุด รองลงมา คือ สถานประกอบการมีการจด

ทะเบียน และไดรั้บการรับรองจากกระทรวง              
สาธารณสุข 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ี ไดรั้บประโยชน์ ในดา้นการผอ่นคลาย 
ความตึงเครียดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ไดรั้บความสดช่ืน 
เบิกบาน หลงัเขา้รับบริการและเป็นผลดีต่อสุขภาพ 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ีท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการอยูใ่นท าเลท่ี
สะดวก ในการเดินทางมากที่สุด 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ีสถานประกอบการจดัรายการพิเศษ                   
เพ่ือส่งเสริมการขาย โดยพอใจการจดัรายการพิเศษแบบซ้ือ 
คอร์ส 1 แถม 1 มากท่ีสุด รองลงมา คือ การลดราคา 10-30% 
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4.4.2  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  
ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการ สปา ท าเลท่ีตั้งของถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการ
ขาย   แยกตาม  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  และอาชีพ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ 
สปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการขาย 

2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อาย ุ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ  
สปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการขาย 

3. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อาชีพ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

4. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ อาย ุและอาชีพ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจาก
การใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
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ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

1. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป  ความพอใจท่ีไดรั้บจากกการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ใชบ้ริการ สปา  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

1.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไปของเพศหญิง              
และเพศชาย  ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไปของเพศหญิง               
และเพศชาย  มีความแตกต่างกนั 

 

ผลการศึกษาจากตาราง  27  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

1. ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป ในเร่ืองเก่ียวกบัความสวยงาม 
ของสถานท่ี  การตอ้นรับของพนกังาน เสียงดนตรี การไดรั้บความสวยงาม และช่วย
ใหผ้อ่นคลาย  ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ  และการออกก าลงักายดว้ยวธีิอ่ืนๆ 
พบวา่ ความพอใจของผูใ้ชบ้ริการระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย มีความแตกต่างกนั  
เน่ืองจากพบวา่ความน่าจะเป็น (Sig) ต ่ากวา่ระดบันยัส าคญั (.05)  โดยเพศหญิงจะ
ใหค้วามพอใจท่ีไดรั้บบริการต่างๆ เหล่าน้ี มากกวา่เพศชาย โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 
( X ) 

2. ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป  ในเร่ืองเก่ียวกบั กล่ิน
สมุนไพร และความช านาญของพนกังานในการนวด นั้น พบวา่ ความพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย มีความพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั  เน่ืองจาก
พบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig)  สูงกวา่ระดบันยัส าคญั (.05) 
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ตาราง  27  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบั ความพอใจทีไ่ด้รับจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
 

ความพอใจในการใช้บริการสปา 
โดยทัว่ไป 

เพศ N X  Sd. t Sig 

1.  สถานท่ีสวยงาม  หรูหรา  สงบ  
ช่วยใหผ้อ่นคลาย 

หญิง 276 4.04 0.74 
3.32 .001 

ชาย 74 3.72 0.71 
2.  การตอ้นรับของพนกังาน หญิง 276 4.29 0.69 

4.48 0.000 
ชาย 74 3.95 0.57 

3.  กล่ินสมุนไพร หญิง 276 3.99 0.82 
0.842 0.400 

ชาย 74 3.91 0.67 
4.  เสียงดนตรี หญิง 276 3.99 0.80 

4.72 0.000 
ชาย 74 3.46 0.88 

5.  ไดรั้บความสวยงามและผอ่นคลาย หญิง 276 4.24 0.84 
5.51 0.000 

ชาย 74 3.34 1.34 
6.  ความช านาญในการนวด หญิง 276 4.37 0.76 

1.362 0.174 
ชาย 74 4.23 0.77 

7.  ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ หญิง 276 4.29 0.85 
3.90 0.000 

ชาย 74 3.74 1.12 
8.  การออกก าลงักายดว้ยวธีิอ่ืนๆ หญิง 276 3.38 0.82 

4.063 0.000 
ชาย 74 2.80 1.16 

รวม 
หญิง 276 4.07 0.55 

5.81 0.000 
ชาย 74 3.64 0.63 
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1.2 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบั
สุขภาพ 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
ระหวา่ง เพศหญิงและเพศชาย  ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
ระหวา่ง เพศหญิงและเพศชาย  มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  28   ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

ในเร่ืองของความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ    
ในส่วนของการมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล การมีแพทยแ์นะน า การจดทะเบียนของ
สถานประกอบการ  พนกังานมีความช านาญ  ความรู้ของผูป้ระกอบการในเร่ือง
อาหารและสมุนไพร และการจดัอบรมใหพ้นกังานอยา่งสม ่าเสมอนั้น ในผูบ้ริโภค
ท่ีต่างเพศกนั  จะใหค้วามพอใจในเร่ืองดงักล่าวแตกต่างกนั เน่ืองจากพบวา่ ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig) ต ่ากวา่ระดบันยัส าคญั (.05) โดยเพศหญิงจะพอใจในเร่ือง
เหล่าน้ีมากกวา่เพศชาย  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( X ) 
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ตาราง   28    ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบั ความพอใจในการใช้บริการสปา เกีย่วกบัสุขภาพ 
 

ความพอใจในการใช้บริการสปา 
เกีย่วกบัสุขภาพ 

เพศ N X  Sd. t Sig 

1.  มีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล หญิง 276 3.90 0.81 
2.876 .005 

ชาย 74 3.55 0.95 
2.  มีแพทยแ์นะน า หญิง 276 3.04 1.13 

4.381 0.000 
ชาย 74 2.39 1.12 

3.  การจดทะเบียนของสถาน  
ประกอบการ 

หญิง 276 4.12 0.81 
2.082 0.038 

ชาย 74 3.91 0.74 
4.  พนกังานมีความช านาญ หญิง 276 3.85 0.84 

5.122 0.000 
ชาย 74 3.27 0.93 

5.  ความรู้ของผูป้ระกอบการ           
ในเร่ืองอาหารและสมุนไพร 

หญิง 276 3.64 0.94 
4.420 0.000 

ชาย 74 3.07 1.17 
6.  การจดัอบรมใหพ้นกังาน          

อยา่งสม ่าเสมอ 
หญิง 276 3.85 0.84 

5.122 0.000 
ชาย 74 3.27 0.93 

รวม 
หญิง 276 3.79 0.67 

4.91 0.000 
ชาย 74 3.35 0.69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



111 

1.3 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ระหวา่ง เพศหญิง              
และเพศชาย  ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ระหวา่ง เพศหญิง              
และเพศชาย  มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  29   ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

1. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ในเร่ืองเก่ียวกบัจินตนาการ
ถึงส่ิงท่ีมีความสุข  บรรยากาศเงียบสงบ  ความสดช่ืนเบิกบาน  สุขภาพ  และความ
สวยงามนั้น  พบวา่  ทศันคติในเร่ืองเหล่าน้ี  ระหวา่ง  เพศหญิง และเพศชาย มี
ความแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญั 
(0.5) โดยเพศหญิงเห็นวา่ไดรั้บประโยชน์ในเร่ืองเหล่าน้ีมากกวา่เพศชาย โดย
พิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 

2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ในเร่ืองเก่ียวกบัการผอ่น
คลายความเครียด และการเติมพลงัชีวติจากธรรมชาติดว้ยการนวด  ไม่มีความ
แตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) สูงกวา่ระดบันยัส าคญั (0.5) 
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ตาราง  29  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบั ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา  
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ 
ใช้บริการสปา 

เพศ N X  Sd. t Sig 

1.  การผอ่นคลายความเครียด หญิง 300 4.32 0.66 
0.249 0.804 

ชาย 100 4.30 0.52 
2.  จินตนาการ หญิง 276 3.71 0.79 

4.621 0.000 
ชาย 74 3.20 1.03 

3.  เติมพลงัชีวติจากธรรมชาติ หญิง 276 3.80 0.78 
1.650 0.102 

ชาย 74 3.61 0.92 
4.  สดช่ืนเบิกบาน หญิง 276 4.05 0.75 

2.128 0.034 
ชาย 74 3.84 0.88 

5.  สุขภาพ หญิง 276 3.86 0.70 
2.393 0.019 

ชาย 74 3.53 1.15 
6.  ความงาม หญิง 276 3.86 0.82 

4.20 0.000 
ชาย 74 2.88 1.19 

รวม 
หญิง 276 3.93 0.53 

4.20 0.000 
ชาย 74 3.56 0.72 
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1.4 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบัความพอใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ  

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ความพอใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ระหวา่ง  
เพศหญิง และเพศชาย  ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ความพอใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ระหวา่ง  
เพศหญิง และเพศชาย  มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  30    ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

1. ความพอใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ในส่วนของ 
ความสะดวกในการเดินทาง พบวา่  ความพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ระหวา่ง  เพศหญิง 
และเพศชาย มีความแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากวา่
ระดบันยัส าคญั (0.5) โดยเพศหญิงจะใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการ
เดินทางมากกวา่เพศชาย  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 

2. ส่วนเร่ืองเก่ียวกบั สถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น พบวา่ ทศันคติของ
ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งเพศหญิง และเพศชาย  ไม่มีความแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่
ค่าความน่าจะเป็น (Sig)  สูงกวา่ระดบันยัส าคญั (0.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



114 

ตาราง   30  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบั ความเห็นเกีย่วกบัท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ  
 
 

ความเห็นเกีย่วกบัท าเลทีต่ั้ง 
ของสถานประกอบการ 

เพศ N X  Sd. t Sig 

1.  ความสะดวกในการเดินทาง หญิง 276 4.12 1.06 
2.537 0.052 

ชาย 74 3.77 1.07 
2.  สถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น หญิง 276 4.00 1.16 

1.960 0.051 
ชาย 74 3.70 1.21 

รวม 
หญิง 276 4.07 0.55 

2.366 0.019 
ชาย 74 3.64 0.63 
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1.5 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบัความพอใจท่ีสถานประกอบการมีการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ความพอใจเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษของสถานประกอบการ
เพื่อส่งเสริมการขาย  ระหวา่ง  เพศหญิง และเพศชาย  ไม่มีความ
แตกต่างกนั 

H1   : ความพอใจเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษของสถานประกอบการ
เพื่อส่งเสริมการขาย  ระหวา่ง  เพศหญิง และเพศชาย  มีความ
แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  31    ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

1. ความพอใจเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษของสถานประกอบการ ใน
เร่ืองของ การซ้ือคอร์สเพื่อใชบ้ริการแบบ ซ้ือ 1 แถม 1 คอร์ส และ การสะสมแตม้
เพื่อรับบริการฟรี  พบวา่  ความพอใจของผูใ้ชบ้ริการระหวา่งเพศหญิง และเพศชาย 
มีความแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญั 
(0.5) โดยเพศหญิงจะใหค้วามพอใจในการจดัรายการพิเศษทั้ง 2 ประเภท  สูงกวา่
เพศชาย  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 

2. ส่วนทศันคติเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษแบบลดราคา 10-30% พบวา่ 
ระหวา่งเพศหญิง และเพศชาย  ไม่มีความแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความ
น่าจะเป็น (Sig) สูงกวา่ระดบันยัส าคญั (0.5)  
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ตาราง  31  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบั ความเห็นเกีย่วกบั การจัดรายการพเิศษ 
     เพือ่ส่งเสริมการขาย  

 
ความเห็นเกีย่วกบัการจัดรายการพเิศษ

เพือ่ส่งเสริมการขาย 
เพศ N X  Sd. t Sig 

1.  ซ้ือ คอร์ส 1 แถม 1 หญิง 276 4.22 0.81 
2.052 0.041 

ชาย 74 4.00 0.86 
2.  ลดราคา 10-30 % หญิง 276 3.76 0.93 

0.973 0.332 
ชาย 74 3.66 0.73 

3.  สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี หญิง 276 3.68 0.98 
3.666 0.000 

ชาย 74 3.24 0.90 

รวม 
หญิง 276 4.07 0.55 

2.282 0.023 
ชาย 74 3.64 0.63 
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กล่าวโดยสรุป 
 ความสัมพนัธ์ในเร่ืองเพศ กบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป / ความพอใจ
เก่ียวกบัสุขภาพ / ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา / ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และ
การจดัรายการพิเศษมาเพื่อส่งเสริมการขาย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการบริการสปาโดยทัว่ไปนั้น พบวา่
เพศหญิงจะใหค้วามพอใจเม่ือไดรั้บบริการต่างๆ เหล่าน้ีมากกวา่เพศชาย ส่วนในเร่ืองของกล่ิน
สมุนไพรและความช านาญของพนกังานในการนวดนั้น เพศหญิงและเพศชาย ใหค้วามพอใจท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพนั้น เพศ
หญิง จะใหค้วามพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากกวา่เพศชาย  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปานั้น เพศหญิงจะ
พอใจท่ีไดรั้บประโยชน์ในเร่ือง จินตนาการถึงส่ิงท่ีมีความสุข บรรยากาศเงียบสงบ ความสดช่ืนเบิก
บาน สุขภาพและความสวยงาม มากกวา่เพศชาย ในเร่ืองของ การผอ่นคลายความตึงเครียด การเติม
พลงัชีวติจากธรรมชาติดว้ยการนวด เสียงดนตรี และสมุนไพร ระหวา่งเพศหญิง และ เพศชาย ให้
ความพอใจไม่แตกต่างกนั 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบัท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ในเร่ืองของความสะดวก
ในการเดินทางนั้น เพศหญิง จะใหค้วามพอใจมากกวา่เพศชาย 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย เพศหญิง จะพอใจ
เม่ือสถานประกอบการ มีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในเร่ือง การซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 
และ การสะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี มากกวา่ เพศชาย 
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สรุป ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ กบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจ ท่ีไดรั้บจาก
บริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการและการ
จดัรายการพิเศษ  เพ่ือส่งเสริมการขาย 

เพศ 

ความพอใจท่ีได้รับจากบริการสปา 
โดยทั่วไป 
(สถานท่ีสวยงาม หรูหรา สงบ ช่วยใหผ้อ่นคลาย / 
การตอ้นรับของพนกังาน / ชอบกล่ินสมุนไพร / 
เสียงดนตรีไพเราะ / ช่วยใหผ้อ่นคลาย / ความช านาญ
ในการนวด / มีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดใ้หบ้ริการ 
/ ออกก าลงักายประเภทอ่ืน) 

- ความสวยงามของสถานท่ี / การตอ้นรับของพนกังาน / 
เสียงเพลง / การไดรั้บความสวยงาม และช่วยผอ่น
คลาย / ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ / การออก
ก าลงักายดว้ยวธีิอ่ืนๆ  
 พบวา่เพศหญิงจะใหค้วามพอใจเม่ือไดรั้บ

บริการต่างๆ เหล่าน้ี มากกวา่เพศชาย 
- กล่ินสมุนไพร / ความช านาญของพนกังานในการนวด  

 พบวา่ ความพอใจของผูใ้ชบ้ริการระหวา่งเพศ
หญิงและเพศชาย ไม่แตกต่างกนั 

ความพอใจในการใช้บริการสปา 
เกีย่วกบัสุขภาพ 
(มีผูเ้ช่ียวชาญดูแล / มีแพทยด์ูแลแนะน า / จดทะเบียน
สถานประกอบการ / พนกังานมีความช านาญ / 
ความรู้ของ  ผูป้ระกอบการเร่ืองอาหารและสมุนไพร 
/การจดัอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ) 

- การมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล / การมีแพทยแ์นะน า / การ
จดทะเบียนของสถานประกอบการ / พนกังานมีความ
ช านาญ /   ผูป้ระกอบการมีความรู้เร่ืองของอาหารและ
สมุนไพร / การจดัอบรมใหพ้นกังานอยา่งสม ่าเสมอ   
 พบวา่  เพศหญิงจะใหค้วามพอใจในเร่ืองเหล่าน้ี

มากกวา่ เพศชาย 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ สปา (คลายความ
ตึงเครียด / จินตนาการถึงส่ิงท่ีมีความสุข / เติมพลงั
ชีวติจาก ธรรมชาติดว้ยการนวด / เสียงดนตรี / สดช่ืน
เบิกบานหลงัเขา้รับบริการ / สุขภาพ/ ความงาม) 

- จินตนาการถึงส่ิงท่ีมีความสุข บรรยากาศ เงียบสงบ 
ความสดช่ืนเบิกบาน / สุขภาพ และความสวยงาม 

  เพศหญิง มีความพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์มากกวา่
เพศชาย 

- การผอ่นคลายความตึงเครียด / การเติมพลงั   ชีวติจาก
ธรรมชาติดว้ยการนวด /เสียงดนตรี  สมุนไพร  
 เพศหญิงและเพศชาย มีความพอใจท่ีไม่

แตกต่างกนั 
ท าเลที่ต้ังของสถานประกอบการ 
(ความสะดวกในการเดินทาง / สถานบริการอยูใ่กล้
บา้น) 

- ความสะดวกในการเดินทาง 
 เพศหญิง จะใหค้วามพอใจมากกวา่เพศชาย 

- สถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น 
 เพศหญิงและเพศชาย จะใหค้วามพอใจท่ีไม่

แตกต่างกนั 
การจัดรายการพเิศษเพื่อส่งเสริมการขาย   
(ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / ลดราคา 10-30% / สะสมแตม้
เพื่อรับบริการฟรี) 

- ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / การสะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี  
 เพศหญิงจะไดรั้บความพอใจ เม่ือสถาน

ประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเหล่าน้ี
มากกวา่เพศชาย 

- ลดราคา 10-30 % 
 เพศหญิงและเพศชาย มีความพอใจท่ีไม่

แตกต่างกนั 
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2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อาย ุ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากกการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการ  สปา  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

2.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อาย ุกบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภค
ในช่วงอายตุ่างๆ  ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภค
ในช่วงอายตุ่างๆ  มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  32  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

1. ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภคในเร่ือง 
เก่ียวกบัความสวยงามของสถานท่ี  กล่ินสมุนไพร  และความน่าเช่ือถือของ
ผูป้ระกอบการ พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างในช่วงอาย ุจะมีความเห็นในเร่ือง
เหล่าน้ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญั 
(0.5) โดยผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ 36-55 ปี ในเร่ืองเหล่าน้ีจะมีความพอใจมาก
ท่ีสุด  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 

2. ส่วนในเร่ืองเก่ียวกบัการตอ้นรับของพนกังาน  เสียงดนตรี  ความสวยงาม
และผอ่นคลาย  ความช านาญในการนวด และการออกก าลงักายดว้ยวธีิอ่ืน  พบวา่
ผูบ้ริโภคในทุกช่วงอายมีุความพอใจไม่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากพบวา่ค่าความ
น่าจะเป็น (Sig) สูงกวา่ระดบันยัส าคญั (0.5) 
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ตาราง   32    ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กบัความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป 
 
ความพอใจในการใช้บริการสปา 

โดยทัว่ไป 
อายุ N X  Sd. F Sig 

1.  ความสวยงามของสถานท่ี 15-35 ปี 246 3.91 0.70   
 36-55 ปี 85 4.18 0.77 4.504 0.012 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.84 1.07   
2.  การตอ้นรับของพนกังาน 15-35 ปี 246 4.24 0.68   
 36-55 ปี 85 4.22 0.73 1.071 0.344 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.00 0.00   
3.  กล่ินสมุนไพร 15-35 ปี 246 3.88 0.84   
 36-55 ปี 85 4.25 0.60 6.952 .001 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.95 0.71   
4.  เสียงดนตรี 15-35 ปี 246 3.87 0.822   
 36-55 ปี 85 3.88 0.92 0.430 0.651 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.05 0.85   
5.  ไดรั้บความสวยงาม 15-35 ปี 246 4.05 1.05   

และผอ่นคลาย 36-55 ปี 85 3.98 1.00 1.119 0.328 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.37 0.96   
6.  ความช านาญในการนวด 15-35 ปี 246 4.34 0.77   
 36-55 ปี 85 4.39 0.77 1.512 0.222 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.05 0.62   
7.  ความน่าเช่ือถือของ 15-35 ปี 246 4.20 0.91   

ผูป้ระกอบการ 36-55 ปี 85 4.24 0.90 4.177 0.016 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.58 1.30   
8.  การออกก าลงักายดว้ยวธีิอ่ืนๆ 15-35 ปี 246 3.19 0.91   
 36-55 ปี 85 3.44 0.87 2.391 0.093 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.37 1.422   

 15-35 ปี 246 3.96 0.58   
รวม 36-55 ปี 85 4.07 0.64 1.318 0.269 

 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.9 0.62   
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2.2 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบั ความพอใจท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสุขภาพ 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0    ความพอใจท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสุขภาพในผูบ้ริโภคในช่วงอายุต่างๆ  
ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1    ความพอใจท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสุขภาพในผูบ้ริโภคในช่วงอายุต่างๆ  
มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  33    ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

- ในเร่ืองของความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเก่ียวกบัสุขภาพ ในส่วนของ
การมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล  การมีแพทยแ์นะน า  การจดทะเบียนของสถาน
ประกอบการ  พนกังานมีความช านาญ  ผูป้ระกอบการมีความรู้ในเร่ืองอาหารและ
สมุนไพร  และการจดัอบรมใหพ้นกังานอยา่งสม ่าเสมอนั้น  ในผูบ้ริโภคท่ีต่างช่วง
อายกุนัจะมีความพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะ
เป็น (Sig) ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญั (0.5)  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี จะพอใจ
ในเร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 
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ตาราง  33  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ  กบั ความพอใจในการใช้บริการสปาเกี่ยวกบัสุขภาพ 
 
ความพอใจในการใช้บริการสปา 

เกีย่วกบัสุขภาพ 
อายุ N X  Sd. F Sig 

1.  มีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล 15-35 ปี 246 3.70 0.77   
 36-55 ปี 85 4.02 0.99 14.526 0.000 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.63 0.68   
2.  มีแพทยแ์นะน า 15-35 ปี 246 2.82 1.07   
 36-55 ปี 85 2.95 1.34 5.764 0.003 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.74 1.15   
3.  การจดทะเบียน 15-35 ปี 246 3.96 0.81   

ของสถานปะกอบการ 36-55 ปี 85 4.28 0.72 10.298 0.000 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.63 0.68   
4.  พนกังานมีความช านาญ 15-35 ปี 246 4.05 0.66   
 36-55 ปี 85 4.18 0.73 5.985 0.003 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.58 0.51   
5.  ความรู้ของผูป้ระกอบการ 15-35 ปี 246 3.42 1.03   

ในเร่ืองอาหารและสมุนไพร 36-55 ปี 85 3.71 0.95 4.856 0.008 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.00 1.00   
6.  การจดัอบรมใหพ้นกังาน 15-35 ปี 246 3.67 0.81   

อยา่งสม ่าเสมอ 36-55 ปี 85 3.75 1.02 3.955 0.020 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.26 1.10   

 15-35 ปี 246 361 0.66   
รวม 36-55 ปี 85 3.82 0.73 11.366 0.000 

 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.31 0.69   
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2.3 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ สปา 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุ  
ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ประโยชน์ท่ีรับจากการใชบ้ริการสปา ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุ   
มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง   34    ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

1. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  ในเร่ืองของการผอ่นคลาย
ความตึงเครียด  จินตนาการถึงความสุข  ความสงบ  การเติมพลงัชีวติจากธรรมชาติ  
และประโยชน์ต่อสุขภาพ  พบวา่  ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอาย ุมีความพอใจในเร่ือง
เหล่าน้ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญั 
(0.5) โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายสูุงกวา่  55 ปี  จะพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์ในเรืองเหล่าน้ี
มากท่ีสุด  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 

2. ส่วนประโยชน์ในเร่ืองเก่ียวกบัการไดรั้บความสดช่ืนเบิกบาน       
หลงัรับบริการและการไดรั้บความสวยงามในผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุจะมีความพอใจ
ท่ีไม่แตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) สูงกวา่ระดบันยัส าคญั 
(0.5)  
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ตาราง  34  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุ  กบั ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้บริการสปา 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
จากการใช้บริการสปา 

อายุ N X  Sd. F Sig 

1.  การผอ่นคลายความเครียด 15-35 ปี 246 4.22 0.62   
 36-55 ปี 85 4.47 0.65 9.878 0.000 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.74 0.45   
2.  จินตนาการ 15-35 ปี 246 3.53 0.92   
 36-55 ปี 85 3.69 0.54 6.192 0.002 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.21 1.08   
3.  เติมพลงัชีวติจากธรรมชาติ 15-35 ปี 246 3.78 0.79   
 36-55 ปี 85 3.55 0.73 8.499 0.000 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.37 1.12   
4.  ความสดช่ืนเบิกบาน 15-35 ปี 246 3.97 0.74   
 36-55 ปี 85 4.05 0.87 1.858 0.158 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.32 0.89   
5.  สุขภาพ 15-35 ปี 246 3.68 0.81   
 36-55 ปี 85 3.98 0.84 9.328 0.000 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.37 0.50   
6.  ความงาม 15-35 ปี 246 3.65 0.96   
 36-55 ปี 85 3.64 1.01 0.361 0.697 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.84 1.34   

 15-35 ปี 246 3.18 0.56   
รวม 36-55 ปี 85 3.99 0.62 6.688 0.001 

 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.31 0.74   
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2.4 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุ กบั ความพอใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ความพอใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ในผูบ้ริโภค
ทุกช่วงอาย ุ  ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ความพอใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ในผูบ้ริโภค
ทุกช่วงอาย ุ  มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  35    ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

ในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ในส่วนของความสะดวก
ในการเดินทางและการท่ีสถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น พบวา่ ผูบ้ริโภคในทุกช่วง
อายุมีความพอใจท่ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบว่าค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากว่า
ระดบันยัส าคญั (0.5)  โดยผูบ้ริโภคท่ีอายุมากกวา่  55 ปี  จะพอใจท่ีจะใช้บริการ 
สปาจากสถานประกอบการใกล้บา้นและสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด  โดย
พิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 
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ตาราง  35  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กบั ความเห็นเกีย่วกบัท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

ความเห็นเกีย่วกบัท าเลทีต่ั้ง 
ของสถานประกอบการ 

อายุ N X  Sd. F Sig 

1.  ความสะดวกในการเดินทาง 15-35 ปี 246 3.93 1.10   
 36-55 ปี 85 4.28 0.98 5.021 0.007 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.47 0.70   
2.  สถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น 15-35 ปี 246 3.86 1.17   
 36-55 ปี 85 4.02 1.277 3.608 0.028 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.58 0.51   

 15-35 ปี 246 3.61 0.66   
รวม 36-55 ปี 85 3.82 0.73 4.417 0.013 

 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.31 0.69   
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2.5 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบั ความเห็นเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการขาย 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ความเห็นเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย        
ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุ  ไม่มีความแตกต่างกนั 

H1   : ความเห็นเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย        
ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุ  มีความแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  36    ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

เร่ืองของความเห็นเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย       
ในส่วนของการซ้ือคอร์ส 1 แถม 1  การลดราคา 10-30%  และการสะสมแตม้ เพื่อ
รับบริการฟรี นั้น พบวา่  ความพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีส าหรับผูบ้ริโภคในทุกช่วงอายุ
นั้น ไม่มีความแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) สูงกวา่ระดบั
นยัส าคญั (0.5) 
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ตาราง  36  ความสัมพนัธ์ในเร่ืองอายุ  กบั  ความเห็นเกี่ยวกบัการจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย 
 
ความเห็นเกีย่วกบัการจัดรายการ

พเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย 
อายุ N X  Sd. F Sig 

1.  ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 15-35 ปี 246 4.15 0.83   
 36-55 ปี 85 4.20 0.80 1.029 0.358 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.42 0.84   
2.  ลดราคา 10-30 % 15-35 ปี 246 3.71 0.89   
 36-55 ปี 85 3.71 0.95 4.238 0.05 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.32 .48   
3.  สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี 15-35 ปี 246 3.61 0.98   
 36-55 ปี 85 3.52 1.03 0.476 0.622 
 สูงกวา่ 55 ปี 19 3.74 0.65   

 15-35 ปี 246 4.02 0.22   
รวม 36-55 ปี 85 3.96 0.19 2.217 0.110 

 สูงกวา่ 55 ปี 19 4.00 0.00   
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กล่าวโดยสรุป 
 ความสัมพนัธ์ในเร่ืองอาย ุกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป  ความพอใจท่ี
ไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ / ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา / ท าเลท่ีตั้งของ
สถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ ความพอใจท่ีได้รับจากการบริการสปา
โดยทัว่ไป พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 36-55 ปี ให้ความพอใจในเร่ืองของความสวยงามของสถานท่ี / 
กล่ินสมุนไพร / ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ มากท่ีสุด ส่วนในเร่ืองของการตอ้นรับของ
พนกังาน เสียงดนตรี ความสวยงามและผอ่นคลาย ความช านาญในการนวด และการออกก าลงักาย
ดว้ยวธีิอ่ืนนั้น ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอายใุหค้วามพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กับ ความพอใจในการใช้บริการสปาท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพ ในเร่ืองของการท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล / การมีแพทยแ์นะน า  / การจดทะเบียนของสถาน
ประกอบการ / พนกังานมีความช านาญ / ผูป้ระกอบการมีความรู้ในเร่ืองอาหาร และสมนุไพร และ
การจดัอบรมให้พนักงานอย่างสม ่าเสมอนั้น ในผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปี จะพอใจในเร่ือง
เหล่าน้ีมากท่ีสุด 

3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุ กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้บริการสปานั้น ใน
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกวา่ 55 ปี จะให้ความพอใจในเร่ืองของประโยชน์จากสปาท่ีช่วยให้ผอ่นคลาย
ความตึงเครียด การจินตนาการถึงความสุข ความสงบ การเติมพลงัชีวิตจากธรรมชาติ และการมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองของความสดช่ืนเบิกบานหลงัรับบริการ / การไดรั้บความ
สวยงามและผอ่นคลาย ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุมีความพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กับ ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการนั้น พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปี พอใจท่ีจะใชบ้ริการจากสถานประกอบการสปาท่ีอยูใ่กลบ้า้น  และ
สะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด 

5.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุ กบัการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายนั้นใน
เร่ืองของการซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / การลดราคา 10-30% / และการสะสมแตม้เพื่อขอรับบริการฟรีนั้น 
ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอายจุะไดรั้บความพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 
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สรุป  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อายุ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปา
เก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการและการจดัรายการพิเศษ  
เพ่ือส่งเสริมการขาย 

 

อายุ 

ความพอใจที่ได้รับจากบริการสปา 
โดยทั่วไป 
(สถานท่ีส่วยงาม หรูหรา สงบ ช่วยให้ผอ่นคลาย / การ
ตอ้นรับของพนกังาน / ชอบกล่ินสมุนไพร / เสียงดนตรี
ไพเราะ / ช่วยให้ผอ่นคลาย / ความช านาญในการนวด / มี
ผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดใ้ห้บริการ / ออกก าลงักาย
ประเภทอ่ืน) 

- ในเร่ืองของความสวยงามของสถานท่ี / กล่ินสมุนไพร / 
ความน่าเช่ือถือ ของผูป้ระกอบการ 
 ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ36-55 ปี   พอใจในเร่ือง

เหล่าน้ีมากท่ีสุด 

- ในเร่ืองของการตอ้นรับของพนกังาน / เสียงดนตรี / 
ความสวยงาม และผอ่นคลาย / ความช านาญในการ
นวด และการออกก าลงักายดว้ยวิธีอ่ืน 
 ผูบ้ริโภคในทุกช่วงอาย ุมีความพอใจไม่แตกต่างกนั 

ความพอใจในการใช้บริการสปา 
เกีย่วกบัสุขภาพ 
(มีผูเ้ช่ียวชาญดูแล / มีแพทยดู์แลแนะน า / จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ / พนกังานมีความช านาญ / ความรู้ของ
ผูป้ระกอบการเร่ืองอาหารและสมุนไพร /การจดัอบรม
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ) 

- ในเร่ืองของการมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล / การมีแพทย์
แนะน า / การจดทะเบียน   ของสถานประกอบการ
พนกังานมีความช านาญ / ผูป้ระกอบการมีความรู้ใน
เร่ืองอาหารและสมุนไพร และ การจดัอบรมให้
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นช่วงอายตุ่างกนัจะมีความพอใจท่ี

แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี จะ
พอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ สปา (คลายความตึงเครียด 
/ จินตนากรถึงส่ิงท่ีมีความสุข / เติมพลงัชีวิตจาก ธรรมชาติ
ดว้ยการนวด / เสียงดนตรี / สดช่ืนเบิกบานหลงัเขา้รับบริการ 
/ สุขภาพ/ ความงาม) 

- ในเร่ืองของการผอ่นคลายความตึงเครียด    / จินตนาการ
ถึงความสุข ความสงบ การเติมพลงัชีวิตจากธรรมชาติ / 
ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 55 ปี จะพอใจท่ีไดรั้บ

ประโยชน์ในเร่ือง เหล่าน้ีมากท่ีสุด 

- ในเร่ืองของความสดช่ืนเบิกบานหลงัรับบริการ / การ
ไดรั้บความสวยงาม  
 ผูบ้ริโภคในทุกช่วงอาย ุมีความพอใจท่ีไม่แตกต่าง

กนั 
ท าเลที่ตั้งของสถานประกอบการ 
(ความสะดวกในการเดินทาง / สถานบริการอยูใ่กลบ้า้น) 

- ในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการท่ี
สถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 55 ปี พอใจท่ีจะใชบ้ริการ

สปา จากสถานประกอบการสปาท่ีอยูใ่กลบ้า้นและ
สะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด 

การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
(ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / ลดราคา 10-30% / สะสมแตม้เพื่อรับ
บริการฟรี) 

- ในเร่ืองของ ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / การลดราคา 10-30% 
และการสะสมแตม้  เพื่อ   ขอรับบริการฟรี 
 ผูบ้ริโภคในทุกช่วงอาย ุจะไดรั้บความพอใจท่ีไม่

แตกต่างกนั 
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 3.  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อาชีพ กบัความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ 
สปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 

3.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา
โดยทัว่ไป  

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดรั้บความพอใจจากบริการสปา
โดยทัว่ไปท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดรั้บความพอใจจากบริการสปา
โดยทัว่ไปท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  37  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 

 เร่ืองของความพอใจท่ีได้รับจากการใช้บริการสปาโดยทัว่ไปในส่วนของ 
ความพอใจจากสถานท่ีสวยงาม การตอ้นรับของพนักงาน กล่ินสมุนไพรเสียงดนตรี  การได้รับ
ความสวยงามและผ่อนคลาย  พนักงานมีความช านาญในการนวด  ความน่าเ ช่ือถือของ
ผูป้ระกอบการและการออกก าลงักายดว้ยวธีิการอ่ืนในระหวา่ง ผูบ้ริโภคท่ีประกอบอาชีพต่างกนั จะ
มีความพอใจในเร่ืองดงักล่าวแตกต่างกนั   เน่ืองจากพบว่าค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากว่าระดบั
นยัส าคญั (0.5) โดยผูบ้ริโภคท่ีเกษียณอายุ จะมีความพอใจเม่ือสถานท่ีมีความสวยงาม เสียงดนตรี
ไพเราะและไดรั้บความสวยงามและผ่อนคลายมากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จะไดรั้บความพอใจจาก การตอ้นรับของพนกังาน ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด ส่วน
ผูท่ี้ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ จะพอใจในส่วนของความช านาญในการนวดของพนกังานมาก
ท่ีสุดและผูท่ี้มีอาชีพอิสระทัว่ๆ ไป จะมีความพอใจในเร่ืองกล่ินสมุนไพรมากท่ีสุด โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย( X ) 
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ตาราง  37  ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ  กบั  ความพอใจในการใช้บริการสปาโดยทัว่ไป 
 

ความพอใจในการใช้บริการสปา
โดยทัว่ไป 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

1.  ความสวยงามของสถานท่ี 1 23 4.30 0.74 3.239 0.002 
 2 43 3.91 0.84   
 3 142 3.94 0.76   
 4 26 4.19 0.40   
 5 36 4.08 0.87   
 6 13 4.46 0.52   
 7 52 3.71 0.75   
 8 15 3.73 0.46   
 รวม 350 3.97 0.75   
2.  การตอ้นรับของพนกังาน 1 23 4.30 0.76 5.394 0.000 
 2 43 4.40 0.54   
 3 142 4.32 0.71   
 4 26 4.54 0.51   
 5 36 4.11 0.78   
 6 13 4.00 0.00   
 7 52 3.88 0.58   
 8 15 3.73 0.46   
 รวม 350 4.22 0.68   
3.  กล่ินสมุนไพร 1 23 4.13 0.92 10.722 0.000 
 2 43 3.91 0.72   
 3 142 4.02 0.79   
 4 26 3.96 0.96   
 5 36 4.56 0.50   
 6 13 4.15 0.69   
 7 52 3.75 0.44   
 8 15 2.73 0.46   
 รวม 350 3.97 0.79   
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ความพอใจในการใช้บริการสปา
โดยทัว่ไป 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

4.  เสียงดนตรี 1 23 3.87 0.87 6.068 0.000 
 2 43 3.91 0.72   
 3 142 4.02 0.89   
 4 26 4.19 0.40   
 5 36 3.72 1.00   
 6 13 4.54 0.52   
 7 52 3.37 0.56   
 8 15 3.53 0.92   
 รวม 350 3.88 0.84   
5.  ไดรั้บความสวยงาม 1 23 4.22 0.60 2.601 .013 

และผอ่นคลาย 2 43 3.72 1.49   
 3 142 4.20 0.95   
 4 26 4.27 0.87   
 5 36 3.83 1.11   
 6 13 4.54 1.13   
 7 52 3.83 0.94   
 8 15 3.73 0.46   
 รวม 350 4.05 1.03   
6.  ความช านาญในการนวด 1 23 4.13 0.69 7.236 .000 
 2 43 4.53 0.50   
 3 142 4.43 0.75   
 4 26 4.46 0.90   
 5 36 4.25 0.81   
 6 13 4.31 0.48   
 7 52 4.37 0.77   
 8 15 3.13 0.35   
 รวม 350 4.34 0.76   
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ความพอใจในการใช้บริการสปา
โดยทัว่ไป 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

7.  ความน่าเช่ือถือของ 1 23 4.13 0.69 7.769 .000 
ผูป้ระกอบการ 2 43 4.53 0.50   

 3 142 4.19 0.94   
 4 26 4.73 0.45   
 5 36 4.19 1.26   
 6 13 3.85 1.34   
 7 52 4.02 0.83   
 8 15 2.87 0.35   
 รวม 350 4.17 0.94   
8.  การออกก าลงักาย 1 23 2.83 0.39 5.082 .000 
     ดว้ยวธีิการอ่ืน 2 43 2.70 0.99   
 3 142 3.44 0.85   
 4 26 3.54 0.99   
 5 36 3.53 1.28   
 6 13 3.31 1.38   
 7 52 3.08 0.68   
 8 15 3.27 0.46   
 รวม 350 3.26 0.93   
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3.2 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ 
เก่ียวกบัสุขภาพ 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดรั้บความพอใจจากบริการสปา
เก่ียวกบัสุขภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดรั้บความพอใจจากบริการสปา
เก่ียวกบัสุขภาพท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  38  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 
  ในเร่ืองของความพอใจท่ีได้รับจากการใช้บริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ    

ในส่วนของการมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล การมีแพทยแ์นะน า การจดทะเบียนของ
สถานประกอบการและไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  ความช านาญ
ของพนักงาน ความรู้ของผูป้ระกอบการในเร่ืองของอาหารและสมุนไพร และ  
การท่ีสถานประกอบการมีการจดัอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอนั้น ในระหว่าง     
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีความพอใจในเร่ืองดงักล่าวแตกต่างกนั  เน่ืองจาก
พบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญั (0.5)  โดยผูท่ี้เกษียณจะไดรั้บ
ความพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 
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ตาราง  38  ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ  กบั  ความพอใจทีไ่ด้รับจากบริการสปาเกีย่วกับสุขภาพ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ 
ใช้บริการสปา 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

1.  การมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล 1 23 3.83 0.39 7.970 .000 
 2 43 4.14 0.74   
 3 142 3.74 0.90   
 4 26 4.38 0.50   
 5 36 3.64 1.02   
 6 13 4.69 0.75   
 7 52 3.69 0.76   
 8 15 3.00 0.00   
 รวม 350 3.83 0.85   
2.  การมีแพทยแ์นะน า 1 23 3.00 0.74 2.500 .016 
 2 43 3.23 1.51   
 3 142 2.79 1.11   
 4 26 3.08 1.52   
 5 36 2.86 1.36   
 6 13 3.85 1.34   
 7 52 2.65 0.59   
 8 15 2.73 0.46   
 รวม 350 2.90 1.16   
3.  จดทะเบียนสถานประกอบการ 1 23 3.91 0.67 6.052 .000 
 2 43 3.86 0.74   
 3 142 3.99 0.88   
 4 26 4.58 0.50   
 5 36 4.53 0.61   
 6 13 4.69 0.75   
 7 52 3.87 0.79   
 8 15 4.00 0.00   
 รวม 350 4.08 0.80   
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ 
ใช้บริการสปา 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

4.  ความช านาญของพนกังาน 1 23 3.91 0.29 7.350 .000 
 2 43 4.47 0.50   
 3 142 4.11 0.71   
 4 26 4.00 0.00   
 5 36 4.22 0.80   
 6 13 4.85 0.38   
 7 52 3.81 0.77   
 8 15 3.73 0.46   
 รวม 350 4.11 0.68   
5.  ความรู้ของผูป้ระกอบการ 1 23 3.48 0.67 2.098 .043 
     เร่ืองอาหารและสมุนไพร 2 43 3.28 1.35   
 3 142 3.54 1.04   
 4 26 3.92 0.69   
 5 36 3.64 1.25   
 6 13 4.00 1.00   
 7 52 3.42 0.75   
 8 15 3.00 0.00   
 รวม 350 3.52 1.02   
6.  การจดัอบรมพนกังาน 1 23 3.22 0.74 6.106 .000 
     อยา่งสม ่าเสมอ 2 43 3.86 0.77   
 3 142 3.82 0.90   
 4 26 3.73 0.60   
 5 36 3.56 1.27   
 6 13 4.85 0.38   
 7 52 3.40 0.69   
 8 15 3.73 0.46   
 รวม 350 3.73 0.89   
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3.3 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพ กบั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ 
สปา 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั ไดรั้บประโยชน์จากการใชบ้ริการ 
สปาท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั ไดรั้บประโยชน์จากการใชบ้ริการ 
สปาท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  39  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 
  ในเร่ืองของประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการสปาในส่วนของการ   

ผ่อนคลายความเครียด  จินตนาการ  เติมพลังชีวิตจากธรรมชาติ  ความสดช่ืน       
เบิกบาน  สุขภาพ  และความงามนั้น  ส าหรับผูท่ี้มีอาชีพท่ีต่างกนั จะมีความพอใจ
ในเร่ืองเหล่าน้ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากพบว่าค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากว่าระดบั
นยัส าคญั (0.5)  โดยผูท่ี้เกษียณจะได้รับความพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด โดย
พิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 
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ตาราง  39  ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ  กบั  ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการสปา 
 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ 
ใช้บริการสปา 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

1.  การผอ่นคลายความเครียด 1 23 4.17 0.39 3.519 .001 
 2 43 4.07 0.77   
 3 142 4.35 0.63   
 4 26 4.27 0.87   
 5 36 4.47 0.51   
 6 13 4.85 0.38   
 7 52 4.33 0.55   
 8 15 4.00 0.00   
 รวม 350 4.31 0.63   
2.  จินตนาการ 1 23 3.65 0.49 5.931 .000 
 2 43 3.19 1.26   
 3 142 3.60 0.87   
 4 26 3.46 0.51   
 5 36 4.06 0.75   
 6 13 4.54 1.13   
 7 52 3.58 0.50   
 8 15 3.27 0.46   
 รวม 350 3.61 0.87   
3.  เติมพลงัชีวติจากธรรมชาติ 1 23 3.39 0.50 5.306 .000 
 2 43 3.74 0.58   
 3 142 3.89 0.81   
 4 26 3.42 0.70   
 5 36 3.94 1.15   
 6 13 4.54 1.13   
 7 52 3.52 0.61   
 8 15 3.40 0.51   
 รวม 350 3.76 0.82   
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ 
ใช้บริการสปา 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

4.  ความสดช่ืนเบิกบาน 1 23 3.65 0.78 4.512 .000 
 2 43 4.33 0.47   
 3 142 3.99 0.77   
 4 26 4.12 0.71   
 5 36 4.08 1.20   
 6 13 4.69 0.75   
 7 52 3.77 0.55   
 8 15 3.73 0.46   
 รวม 350 4.31 0.78   
5.  สุขภาพ 1 23 3.52 0.79 3.116 .003 
 2 43 3.40 1.45   
 3 142 3.82 0.71   
 4 26 3.92 0.69   
 5 36 3.97 0.77   
 6 13 4.31 0.48   
 7 52 3.79 0.54   
 8 15 4.00 0.00   
 รวม 350 3.79 0.83   
6.  ความงาม 1 23 3.22 0.90 3.696 .001 
 2 43 3.33 1.46   
 3 142 3.78 0.83   
 4 26 3.42 0.70   
 5 36 3.75 1.23   
 6 13 4.46 0.52   
 7 52 3.52 0.96   
 8 15 4.00 0.00   
 รวม 350 3.65 0.99   
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3.4 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพ กบั ความเห็นเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพอใจในเร่ืองของท าเล
ท่ีตั้งของสถานประกอบการท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพอใจในเร่ืองของท าเล
ท่ีตั้งของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  40  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 
  ในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการในส่วนของ ความสะดวกใน

การเดินทางและสถานประกอบการท่ีอยูใ่กลบ้า้นนั้น ในผูท่ี้ประกอบอาชีพต่างกนั 
จะมีความพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีต่างกนั เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig)     
ต  ่ากวา่ระดบันยัส าคญั (0.5)  โดยผูป้ระกอบอาชีพขา้ราชการไดรั้บความพอใจใน
เร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย( X ) 
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ตาราง  40  ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ  กบั  ความเห็นเกี่ยวกบัท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

ความเห็นเกีย่วกบัท าเลทีต่ั้ง      
ของสถานประกอบการ 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

1.  ความสะดวกในการเดินทาง 1 23 3.26 0.96 11.013 .000 
 2 43 4.88 0.39   
 3 142 4.00 1.10   
 4 26 4.65 0.98   
 5 36 3.61 1.20   
 6 13 4.69 0.75   
 7 52 3.85 0.83   
 8 15 3.47 0.92   
 รวม 350 4.05 1.07   
2.  สถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น 1 23 3.39 0.99 9.142 .000 
 2 43 4.88 0.39   
 3 142 3.84 1.19   
 4 26 4.12 1.18   
 5 36 3.42 1.56   
 6 13 4.85 0.38   
 7 52 3.94 0.80   
 8 15 3.20 1.37   
 รวม 350 3.94 1.18   
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3.5 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพ กบั ความเห็นเก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการขาย 

โดยมีสมมติฐานวา่ 

H0   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพอใจในเร่ืองของการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1   : ในผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพอใจในเร่ืองของการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาจากตาราง  41  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 
  ในเร่ืองของความพอใจของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมการขายในส่วนของการซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 การลดราคา 10-30%  และการ
สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี นั้น ในผูบ้ริโภคท่ีประกอบอาชีพต่างกนั จะไดรั้บ
ความพอใจในเร่ืองดงักล่าวต่างกนั  เน่ืองจากพบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Sig) ต  ่ากวา่
ระดบันยัส าคญั (0.5)  โดยผูบ้ริโภคท่ีเป็นพนกังานในบริษทัเอกชนจะพอใจ เม่ือ
สถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษ แบบ ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1  มากท่ีสุด ส่วน
ผูท่ี้เกษียณอาย ุ จะพอใจในเร่ืองของการลดราคา 10-30%  มากท่ีสุด โดยพิจารณา
จากค่าเฉล่ีย( X ) 
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ตาราง   41  ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัความเห็นเกี่ยวกบัการจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย 
 

ความเห็นเกีย่วกบัการจัดรายการ
พเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย 

อาชีพ N X  Sd. F Sig 

1.  ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 1 23 4.04 1.15 6.383 .000 
 2 43 3.53 0.85   
 3 142 4.39 0.78   
 4 26 4.23 0.65   
 5 36 4.31 0.71   
 6 13 4.38 0.96   
 7 52 4.04 0.71   
 8 15 4.00 0.00   
 รวม 350 4.17 0.83   
2.  ลดราคา 10-30% 1 23 3.70 0.93 5.091 .000 
 2 43 3.44 1.12   
 3 142 3.87 0.79   
 4 26 3.42 1.30   
 5 36 4.11 0.75   
 6 13 4.46 0.52   
 7 52 3.52 0.70   
 8 15 3.27 0.46   
 รวม 350 3.74 0.89   
3. สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี 1 23 3.43 0.95 7.716 .000 
 2 43 3.98 0.74   
 3 142 3.41 0.87   
 4 26 3.92 1.09   
 5 36 3.89 1.09   
 6 13 3.85 0.69   
 7 52 3.12 1.08   
 8 15 4.60 0.51   
 รวม 350 3.59 0.98   
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กล่าวโดยสรุป 
 ความสัมพนัธ์ในเร่ืองอาชีพ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป  ความพอใจ
ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ / ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา / ท าเลท่ีตั้งของ
สถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กับ ความพอใจท่ีได้รับจากการบริการสปา
โดยทัว่ไป พบว่าผูบ้ริโภคท่ีเกษียณอายุ จะมีความพอใจ เม่ือสถานประกอบการมีสถานท่ีสวยงาม 
เสียงดนตรีไพเราะ และไดรั้บความสวยงาม และผ่อนคลายมากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเป็นพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ จะให้ความพอใจในเร่ืองของ การต้อนรับของพนักงาน และความน่าเช่ือถือของ
ผูป้ระกอบการมากท่ีสุด ในผูบ้ริโภคท่ีเป็นขา้ราชการ จะให้ความพอใจกบัเร่ืองความช านาญในการ
นวดของพนกังาน และผูป้ระกอบอาชีพอิสระจะพอใจในเร่ืองกล่ินของสมุนไพร 

2.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กบั ความพอใจในการใช้บริการสปาเก่ียวกับ
สุขภาพ พบวา ผูท่ี้เกษียณอายุจากการท างาน จะพอใจเม่ือสถานประกอบการมีบริการเหล่าน้ีมาก
ท่ีสุด 

3.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กับ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการสปา 
พบวา่ ในเร่ืองการผอ่นคลายความตึงเครียด จินตนาการ การเติมพลงัชีวิตจากธรรมชาติ ความสดช่ืน
เบิกบา สุขภาพ และความงามนั้น ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในวยัเกษียณ จะให้ความพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมาก
ท่ีสุด 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กบั ท าเลท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ ในเร่ือง
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และการท่ีสถานประกอบการอยู่ใกลบ้า้น ผูบ้ริโภคท่ีประกอบ
อาชีพขา้ราชการ  จะใหค้วามพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด 

5.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การจัดรายการเพื่อส่งเสริมการขายนั้ น 
พนกังานบริษทัเอกชน จะพอใจเม่ือสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษแบบซ้ือ คอร์ส 1 แถม 
1 มากท่ีสุด ส่วนผูท่ี้เกษียณ จะพอใจในเร่ืองการลดราคา 10-30 % มากท่ีสุด 
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สรุป  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อาชีพกบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการ  
สปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากบริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการและการจดัรายการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมการขาย 

 

อาชีพ 

ความพอใจที่ได้รับจากบริการสปา 
โดยทั่วไป 
(สถานท่ีสวยงาม หรูหรา สงบ ช่วยให้ผอ่นคลาย / การ
ตอ้นรับของพนกังาน / ชอบกล่ินสมุนไพร / เสียงดนตรี
ไพเราะ / ช่วยให้ผอ่นคลาย / ความช านาญในการนวด /   
มีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดใ้ห้บริการ / ออกก าลงักาย
ประเภทอ่ืน) 

- ความพอใจจากสถานท่ีส่วยงาม / การตอ้นรับของ
พนกังาน / กล่ินสมุนไพร / เสียงดนตรี / การไดรั้บ
ความสวยงาม  และผอ่นคลาย /พนกังานมีความช านาญ
ในการนวด / ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ /ออก
ก าลงักายดว้ยวิธีการอ่ืน 
 พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีประกอบอาชีพต่างกนัจะมีความ

พอใจต่างกนั โดย ผูบ้ริโภคท่ีเกษียณอายจุะมีความ
พอใจ เม่ือสถานท่ีสวยงาม เสียงดนตรีไพเราะและ
ไดรั้บความสวยงามและผอ่นคลายมากท่ีสุด 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจจะพอใจในเร่ืองการตอ้นรับ
ของพนกังาน ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ 

 ขา้ราชการ จะพอใจในส่วนของความช านาญใน
การนวดของพนกังาน 

 อาชีพอิสระ พอใจในเร่ืองของกล่ินสมุนไพร 
ความพอใจในการใช้บริการสปา 
เกีย่วกบัสุขภาพ 
(มีผูเ้ช่ียวชาญดูแล / มีแพทยดู์แลแนะน า / จดทะเบียน
สถานประกอบการ / พนกังาน  มีความช านาญ / ความรู้
ของผูป้ระกอบการเร่ืองอาหารและสมุนไพร /การจดั
อบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ) 

- การมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล / การมีแพทยแ์นะน า / การ
จดทะเบียนของสถานประกอบการ / ความช านาญของ
พนกังาน / ความรู้ของผูป้ระกอบการ   ในเร่ืองอาหาร
และสมุนไพร / การจดั   อบรมให้พนกังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 ผูท่ี้เกษียณอายจุากการท างาน พอใจท่ีสถาน

ประกอบการมีบริการเหล่าน้ีมากท่ีสุด 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ สปา  
(คลายความตึงเครียด / จินตนากรถึงส่ิงท่ีมีความสุข /    
เติมพลงัชีวิตจาก ธรรมชาติดว้ยการนวด / เสียงดนตรี / 
สดช่ืนเบิกบานหลงัเขา้รับบริการ / สุขภาพ/ ความงาม) 

- การผอ่นคลายความตึงเครียด / จินตนาการ / เติมพลงัชีวิต
จากธรรมชาติ / ความสดช่ืนเบิกบาน / สุขภาพ / ความ
งาม 
 ผูท่ี้เกษียณอายจุากการท างาน พอใจท่ีไดรั้บ

ประโยชน์ในส่ิงเหล่าน้ีมากท่ีสุด 
ท าเลที่ตั้งของสถานประกอบการ 
(ความสะดวกในการเดินทาง / สถานบริการอยูใ่กลบ้า้น) 

- ความสะดวกสบายในการเดินทาง / สถานประกอบการ
อยูใ่กลบ้า้น 
 ผูมี้อาชีพเป็นขา้ราชการ พอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมาก

ท่ีสุด 
การจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย   
(ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / ลดราคา 10-30% / สะสมแตม้       
เพื่อรับบริการฟรี) 

- ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / การลดราคา 10-30% และการสะสม
แตม้  เพื่อขอรับบริการฟรี 
 พนกังานบริษทัเอกชน จะพอใจการจดัรายการ

พิเศษแบบ ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 มากท่ีสุด 
 ผูท่ี้เกษียณอาย ุพอใจในเร่ืองการลดราคา 10-30% 

มากท่ีสุด 
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สรุป ผลการศึกษาเก่ียวกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการโดยทัว่ไป ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการ สปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 
 บริการสปา  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ/การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูต้อบแบบสอบถามเฉล่ีย
โดยรวม 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 
(สถานท่ีสวยงาม หรูหรา สงบ ช่วยให้ผอ่นคลาย/ 
การตอ้นรับของพนกังาน/ชอบกล่ินสมุนไพร/ 
เสียงดนตรีไพเราะ / ช่วยให้สวยและผอ่นคลาย/ 

ความช านาญในการนวด / มีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือได้ 
ให้บริการ/ออกก าลงักายประเภทอ่ืน) 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ 
(มีผูเ้ช่ียวชาญดูแล / มีแพทยด์ูแลแนะน า / จดทะเบียนสถาน

ประกอบการ / พนกังานมีความช านาญ / ความรู้ 
ของผูป้ระกอบการเร่ืองอาหารและสมุนไพร/) 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากบริการสปา  (คลายความตึงเครียด/จินตนาการถึงท่ีมี
ความสุข / เติมพลงัชีวิต)จากธรรมชาติดว้ยการนวด เสียงดนตรี / สดช่ืน

เบิกบานหลงัเขา้รับบริการ / สุขภาพ/ความงาม) 

ท าเลท่ีตั้ง 
(ความสะดวกในการเดินทาง/สถานบริการอยูใ่กลบ้า้น) 

การจดัรายการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขาย 
(ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / ลดราคา 10-30% /  

สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี) 

 
ผูบ้ริโภคพอใจท่ีพนกังานมีความช านาญในการนวด  มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การตอ้นรับของพนกังาน และการท่ีสถาน
ประกอบการมีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดค้อยดูแล 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ี สถานประกอบการมีพนกังานที่มีความ
ช านาญมากท่ีสุด รองลงมา คือ สถานประกอบการมีการ         

จดทะเบียน และไดรั้บการรับรองจากกระทรวง              
สาธารณสุข 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ี ไดรั้บประโยชน์ ในดา้นการผอ่นคลาย 
ความตึงเครียดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ไดรั้บความสดช่ืนเบิก

บาน หลงัเขา้รับบริการและเป็นผลดีต่อสุขภาพ 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ีท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการอยูใ่นท าเลท่ี
สะดวก ในการเดินทางมากที่สุด 

ผูบ้ริโภคพอใจท่ีสถานประกอบการจดัรายการพิเศษ                   
เพ่ือส่งเสริมการขาย โดยพอใจการจดัรายการพิเศษแบบซ้ือ 
คอร์ส 1 แถม 1 มากท่ีสุด รองลงมา คือ การลดราคา 10-30% 
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4.  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป         
ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา ท าเลท่ีตั้ง
ของสถานประกอบการ การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย จ าแนกตาม เพศ อาย ุและอาชีพ 

 
4.1 การศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบั ความพอใจท่ีไดรั้บ จากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป 

กบั เพศ อาย ุและอาชีพ พบวา่ 
 
 

เพศหญิง อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ อิสระ พอใจจากการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ บริษทัเอกชน พอใจจากการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เจา้ของกิจการ
และเกษียณอาย ุ

พอใจจากการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด 

 
 
เพศชาย อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ พนกังาน         

รัฐวสิาหกิจ 
พอใจจากการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ เจา้ของกิจการ
และเกษียณอาย ุ

พอใจจากการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษียณอาย ุ พอใจจากการใชบ้ริการ
มากท่ีสุด 
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4.2 การศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากการใชบ้ริการสปา กบั เพศ 
อาย ุและอาชีพ พบวา่ 

 
เพศหญิง อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ อิสระ พอใจท่ีบริการจากสปา

ใหป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ  มากท่ีสุด 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ พอใจท่ีบริการจากสปา
ใหป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ  มากท่ีสุด 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษียณอาย ุ พอใจท่ีบริการจากสปา
ใหป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ  มากท่ีสุด 

 
 
เพศชาย อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ พนกังาน         

รัฐวสิาหกิจ 
พอใจท่ีบริการจากสปา
ใหป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ  มากท่ีสุด 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ พนกังาน
บริษทัเอกชน 

พอใจท่ีบริการจากสปา
ใหป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ  มากท่ีสุด 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษียณอาย ุ พอใจท่ีบริการจากสปา
ใหป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ มากท่ีสุด 
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4.3 การศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ กบั 
เพศ อายแุละอาชีพ พบวา่ 

 
เพศหญิง อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ อิสระ พอใจท่ีจะไดบ้ริการ   

จากส่วนน้ีมากท่ีสุด 
 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ พนกังาน

บริษทัเอกชน 
พอใจท่ีจะไดบ้ริการ   
จากส่วนน้ีมากท่ีสุด 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษียณอาย ุ พอใจท่ีจะไดบ้ริการ   
จากส่วนน้ีมากท่ีสุด 

 
 
เพศชาย อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ พนกังาน         

รัฐวสิาหกิจ 
พอใจท่ีจะไดบ้ริการ   
จากส่วนน้ีมากท่ีสุด 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ เจา้ของกิจการ พอใจท่ีจะไดบ้ริการ   
จากส่วนน้ีมากท่ีสุด 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษียณอาย ุ พอใจท่ีจะไดบ้ริการ   
จากส่วนน้ีมากท่ีสุด 
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4.4 การศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัรายการพิเศษ เพื่อส่งเสริมการขายกบั เพศ อายุ
และอาชีพ พบวา่ 

 
เพศหญิง อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ พนกังาน          

รัฐวสิาหกิจ 
พอใจมากท่ีสุด 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ อิสระ พอใจมากท่ีสุด 
 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษียณอาย ุ พอใจมากท่ีสุด 
 
 
เพศชาย อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพ พนกังาน         

บริษทัเอกชน 
พอใจมากท่ีสุด 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพ อิสระ พอใจมากท่ีสุด 
 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษียณอาย ุ พอใจมากท่ีสุด 
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กล่าวโดยสรุป 
  ความสัมพนัธ์เก่ียวกบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป ความ
พอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการและการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย จ าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ ผล
การศึกษา เป็นดงัน้ี 

เพศหญิง อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพอิสระ จะพอใจเม่ือไดรั้บความพอใจจากการ
บริการสปาโดยทัว่ไป ไดป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพ และชอบท่ีจะใหส้ถานประกอบการมีการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ส่วนผู ้ท่ีอายุอยู่ในช่วง 36-55 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน จะพอใจท่ีไดรั้บความพอใจจากบริการสปาโดยทัว่ไป และบริการเก่ียวกบัสุขภาพมาก
ท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นวยัเกษียณ จะพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการสปาในทุกๆ ดา้น 

เพศชาย อายุ 20-35 ปี  ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ พอใจเม่ือไดรั้บความพอใจจาก
บริการสปาโดยทัว่ไป ได้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ รวมทั้งไดดู้แลสุขภาพ  ส่วนผูท่ี้มีอายุ 36-55 ปี  
เป็นเจา้ของกิจการส่วนตวั  จะพอใจเก่ียวกบับริการสปาโดยทัว่ไปและไดดู้แลสุขภาพ ส่วนผูบ้ริโภค
ท่ีอยูใ่นวยัเกษียณ จะพอใจจากบริการสปาในทุกๆ ดา้น เช่นเดียวกบัเพศหญิง 
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สรุป ก็คือ 
 
เพศหญิง อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการสปา และจะ

พอใจเม่ือไดรั้บความพอใจจากบริการสปาโดยทัว่ไป ได้
ประโยชน์ ไดดู้แลสุขภาพและชอบท่ีจะใหมี้การจดัรายการ
พิเศษ 

 อาย ุ36-55 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จะพอใจท่ีไดรั้บความ
พอใจจากบริการสปาโดยทัว่ไปและบริการเก่ียวกบัสุขภาพมาก
ท่ีสุด 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี จะพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการสปาในทุกดา้น 
 
 
เพศชาย อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีใชบ้ริการสปา จะพอใจ

เม่ือไดรั้บความพอใจจากบริการสปาโดยทัว่ไป ไดป้ระโยชน์ใน
ดา้นต่างๆ และไดดู้แลสุขภาพ  

 อาย ุ36-55 ปี เจา้ของกิจการจะพอใจเม่ือไดรั้บความพอใจจากบริการสปา
โดยทัว่ไป และไดดู้แลสุขภาพ 

 อาย ุมากกวา่ 55 ปี ท่ีเกษียณอายจุะพอใจในการไดรั้บบริการจากสปาทั้งหมดทุกๆ
ดา้น 
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ตาราง  42  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ กบัความพอใจทีไ่ด้รับจากบริการสปาโดยทัว่ไป 
 

ความพอใจ เพศ อายุ อาชีพ N X  Sd. F Sig 

ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปา หญิง 1 1 23 3.989 .536 7.322 0.000 
โดยทัว่ไป   2 13 3.731 0.694   
   3 123 4.057 .598   
   4 11 4.261 .1306   
   5 16 4.508 .2014   
   7 12 3.771 .6003   
   8 13 3.337 .005   
 ชาย 1 2 10 3.438 .1976   
   3 5 3.225 .2054   
   4 3 4.500 .0000   
   5 7 4.304 .3943   
   7 8 3.250 .1890   
   8 2 3.375 .0000   
 หญิง 2 2 20 4.350 .2478   
   3 12 4.615 .5777   
   4 12 4.146 .6437   
   5 2 4.250 .0000   
   7 12 4.000 .2611   
 ชาย 2 3 1 3.375 0.365   
   5 12 3.2083 .8616   
   7 14 3.964 .2423   
 หญิง 3 5 1 4.125 0.010   
   6 6 4.125 0.000   
 ชาย 3 6 6 4.1667 0.9037   
   7 6 3.3750 0.2739   
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ตาราง  43  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ กบัประโยชน์ทีไ่ด้รับจากบริการสปา 
 

ความพอใจ เพศ อายุ อาชีพ N X  Sd. F Sig 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา หญิง 1 1 23 3.6014 0.405 8.090 0.000 
   2 13 3.667 0.2120   
   3 123 3.8753 0.5447   
   4 11 3.6818 0.1741   
   5 16 4.6979 0.3116   
   7 12 3.7500 0.2190   
   8 13 3.7179 0.0060   
 ชาย 1 2 10 2.7000 .6325   
   3 5 3.5657 .3651   
   4 3 4.0000 .0000   
   5 7 3.9524 .2089   
   7 8 3.5000 .5345   
   8 2 3.8333 .0000   
 หญิง 2 2 20 4.1667 .6818   
   3 12 4.3750 .2854   
   4 12 3.7917 .5691   
   5 2 3.9167 .3536   
   7 12 4.0000 .0000   
 ชาย 2 3 1 3.8333 .2105   
   5 12 3.2222 .8206   
   7 14 3.6786 .3029   
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ตาราง  44  ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ กบัความพอใจทีไ่ด้รับจากบริการสปา 
     เกีย่วกบัสุขภาพ 
 

ความพอใจ เพศ อายุ อาชีพ N X  Sd. F Sig 

ความพอใจท่ีไดรั้บจาก หญิง 1 1 23 3.5580 .3163 8.132 0.000 
บริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ   2 13 3.8846 .1252   
   3 123 3.6043 .7304   
   4 11 3.7879 .5222   
   5 16 4.5000 .2854   
   7 12 3.2500 .5663   
   8 13 3.3462 .2402   
 ชาย 1 2 10 2.8333 .5270   
   3 5 3.5000 .0000   
   4 3 3.8333 .0000   
   5 7 3.7619 .4797   
   7 8 3.0417 .1477   
   8 2 3.5000 .0000   
 หญิง 2 2 20 4.2417 .6567   
   3 12 4.4167 .3794   
   4 12 4.1250 .5380   
   5 2 3.5000 .4714   
   7 12 3.8333 .3482   
 ชาย 2 3 1 2.8333 .4321   
   5 12 2.7778 .6565   
   7 14 3.4167 .4564   
 หญิง 3 5 1 4.6667 0.9750   
   6 6 4.6667 1.3580   
 ชาย 3 6 6 4.2778 1.1189   
   7 6 3.9167 .2739   
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ตาราง  45  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ กบัท าเลทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

ความพอใจ เพศ อายุ อาชีพ N X  Sd. F Sig 

ท าเลท่ีตั้ง หญิง 1 1 23 3.3261 .9607 9.654 0.000 
ของสถานประกอบการ   2 13 5.0000 .0000   
   3 123 3.8659 1.0560   
   4 11 5.0000 .0000   
   5 16 4.4375 .7719   
   7 12 3.0000 1.0445   
   8 13 3.2308 1.2010   
 ชาย 1 2 10 4.8000 .6325   
   3 5 3.4000 .5477   
   4 3 2.0000 .0000   
   5 7 4.0000 .9574   
   7 8 3.8750 .2315   
   8 2 4.0000 .0000   
 หญิง 2 2 20 4.8500 .3663   
   3 12 4.7917 .7217   
   4 12 4.4167 .5149   
   5 2 3.5000 .7071   
   7 12 4.2500 .2611   
 ชาย 2 3 1 3.0000 .6384   
   5 12 2.0000 .7385   
   7 14 4.3214 .5041   
 หญิง 3 5 1 5.0000 .0020   
   6 6 5.0000 .0000   
 ชาย 3 6 6 4.5000 .7746   
   7 6 4.0000 .0000   
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ตาราง  46  ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ กบัการจัดรายการพเิศษเพือ่ส่งเสริมการขาย 
 

ความพอใจ เพศ อายุ อาชีพ N X  Sd. F Sig 

การจดัรายการพิเศษ  หญิง 1 1 23 3.7935  6.0355 0.000 
เพื่อส่งเสริมการขาย   2 13 3.3654    
   3 123 3.8760    
   4 11 4.5227    
   5 16 4.2656    
   7 12 4.0417    
   8 13 4.0000    
 ชาย 1 2 10 3.6000    
   3 5 4.3000    
   4 3 2.7500    
   5 7 3.7500    
   7 8 3.3125    
   8 2 3.7500    
 หญิง 2 2 20 4.1250    
   3 12 4.1667    
   4 12 3.6042    
   5 2 4.3750    
   7 12 3.2500    
 ชาย 2 3 1 3.7500 .0283   
   5 12 3.9167 .4924   
   7 14 3.7679 .2292   
 หญิง 3 5 1 4.2500 .0101   
   6 6 4.2500 .0000   
 ชาย 3 6 6 4.0833 .5164   
   7 6 4.0000 .0000   
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์ สปา 
และตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการประกอบการ เดย ์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน  2  ชุด เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 

ในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคนั้น ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบ
อาชีพอยูใ่นบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-35 ปี และส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
รายละเอียดของผลการศึกษา เป็นดงัน้ี 

5.1.1 การศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์
สปา ของผูบ้ริโภค  โดยแยกศึกษาออกเป็น 2 กรณี คือ 1)  กรณีศึกษาถึงพฤติกรรมการใชจ้่ายในการ
บริโภค เดย ์สปา ของผูบ้ริโภคโดยรวมในทุกระดบัรายได ้และ  2) กรณีศึกษาถึงพฤติกรรมการใชจ้่าย
ในการบริโภค เดย ์สปา จ าแนกตามระดบัรายได ้ของผูบ้ริโภค เป็น 3 ระดบั (ระดบัต ่า / ระดบัปานกลาง 
/ ระดบัสูง) ไดผ้ลการศึกษา เป็นดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการ
บริโภคเดย ์ สปา ของผูบ้ริโภค โดยรวมในทุกระดบัรายได ้ ในการอภิปรายผลจะน าล าดบัความส าคญั
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค เดย ์สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย กรณีท่ีไม่ได้
ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ มาใชใ้นการอธิบาย ดงัน้ี    

  ล าดบัท่ี 1 คือ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปา/คร้ัง ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชจ่้ายท่ีระดบั 
951-1,650 บาท ล าดับท่ี 2 คือประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการสปาซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจท่ีได้รับ
ประโยชน์ในระดบัมาก ล าดบัท่ี 3 คือ การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย โดยผูบ้ริโภคมีความ
พอใจท่ีสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในระดบัมาก ล าดบัท่ี 4  คือ  อายุ
ของผูใ้ช้บริการ โดยผูบ้ริโภค มีอายุ 20-35 ปี มาใช้บริการมากท่ีสุด ล าดบัท่ี 5 คือ รายได้จากการ
ประกอบอาชีพซ่ึงผู ้บริโภคมีรายได้ตั้ งแต่ 35,000 บาท ข้ึนไป ล าดับท่ี 6 ท าเลท่ีตั้ งของสถาน
ประกอบการซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง เม่ือท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น และ
การเดินทางสะดวก   ล าดบัท่ี 7 คือ เพศ โดยเพศหญิงมาใชบ้ริการมากกวา่เพศชาย ล าดบัท่ี 8 คือ ความ
พอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ โดยผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก ล าดบัท่ี 9 คือ รายไดอ่ื้นๆ 
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ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า ซ่ึงถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดใ้นส่วนน้ีเพิ่มก็จะเพิ่มการบริโภค สปา และล าดบั
สุดทา้ย คือ ล าดบัท่ี  10  ความพอใจในการใชบ้ริการ สปาโดยทัว่ไป โดยผูบ้ริโภคพอใจท่ีไดรั้บบริการ
ส่วนน้ีในระดบัมาก 

2. กรณีศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการ
บริโภค เดย ์สปา ของผูบ้ริโภค แยกตามระดบัรายได ้3 ระดบั ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

2.1 กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัตั้งแต่ 7,500-15,000 บาท   

   ไดผ้ลการศึกษาล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค 
เดย ์สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
   ล าดบัท่ี 1  คือ ค่าใชจ่้ายในการบริโภค สปา/คร้ัง  โดยผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใช้
จ่ายท่ีระดบั 951-1,650 บาท ล าดบัท่ี 2 คือ อายุของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุ 20-35 ปี  
ล าดบัท่ี 3 คือ รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ก็จะพอใจท่ีจะ
มาใช้บริการสปา เพิ่มข้ึน ในระดบัมาก  ล าดบัท่ี 4  คือการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ซ่ึง
ผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการข่าย ล าดบัท่ี 5 คือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บการบริการมากกว่าเพศชาย  ล าดบัท่ี  7  ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบั     
สุขภาพ  ล าดบัท่ี 8 คือ ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และล าดบัท่ี 9 คือ ความพอใจในการใช้
บริการสปาโดยทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจใน 2 รายการสุดทา้ยน้ี ในระดบั ปลานกลาง 
 

2.2 กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัตั้งแต่ 15,000-35,000  บาท   

   ไดผ้ลการศึกษาล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภค 
เดย ์สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
   ล าดบัท่ี 1  คือ รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมาใช้
บริการเพิ่มข้ึนถา้รายไดเ้พิ่มข้ึน   ล าดบัท่ี 2 คือ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาซ่ึงผูบ้ริโภค
พอใจในระดบัมาก  ล าดบัท่ี 3 คือ ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ  โดยผูบ้ริโภคพอใจ
ในระดบัปานกลาง  ล าดบัท่ี 4  คือ อายขุองผูใ้ชบ้ริการ   ล าดบัท่ี 5 คือ ค่าใชจ่้ายในการบริโภค สปา / 
คร้ัง  ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชจ่้ายค่าบริการต่อคร้ัง ท่ีระดบั 1,651-2,350   บาท   ล าดบัท่ี  6  ท าเลท่ีตั้ง
ของสถานประกอบการซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบัปานกลาง เม่ือสถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น  ล าดบั
ท่ี 7  คือ การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ ระดบัรายไดน้ี้จะพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือสถานประกอบการมีบริการในส่วนน้ี  ล าดบัท่ี 8 คือ ความพอใจในการใชบ้ริการสปา
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โดยทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก และล าดบัสุดทา้ย คือ เพศ ซ่ึงเพศหญิงท่ีมาใชบ้ริการมากกวา่
เพศชาย    

2.3 กรณีผูบ้ริโภคมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัตั้งแต่ 35,000 – 150,000  บาท   

ไดผ้ลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายใน
การบริโภค เดย ์สปา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

   ล าดบัท่ี 1  คือ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายได้
ระดบัน้ี จะใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรก และพอใจในระดบัท่ีมาก  ล าดบัท่ี 2 ความพอใจในการใช้
บริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะพอใจในระดบัมาก ถึง มากท่ีสุด  ล าดบัท่ี 3 คือ  ค่าใชจ่้ายใน
การบริโภค  สปา/คร้ัง  ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบั น้ี จะพอใจท่ีจะใชจ่้ายค่าบริการสปาต่อคร้ัง คือ 
1,651-2,350 บาท  ล าดบัท่ี 4 คือ  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจในระดบั
มาก ล าดบัท่ี 5 คือ  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  ล าดบัท่ี 6 คือ รายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงก็เป็นเช่นเดียวกบั     
ผูบ้ริโภค ณ ระดบัรายไดอ่ื้นๆ คือ จะเพิ่มการใชบ้ริการสปามากข้ึน เม่ือไดร้ายไดอ่ื้นๆ มากข้ึน  ล าดบัท่ี 
7 คือ อายขุองผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ี จะมีอายตุั้งแต่ 55 ปี ข้ึนไป  ล าดบัท่ี  8  คือ 
ความพอใจในการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป  ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจในระดบัท่ีมากท่ีสุด และ
ล าดบัท่ี 9 คือ เพศ ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ี ส่วนใหญ่เพศหญิงก็ยงัมาใชบ้ริการมากกวา่เพศชาย 
 

สามารถแสดงผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการ
บริโภค เดย ์สปา เรียงล าดบัจากมากไปน้อย กรณีไม่ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ ในรูปฟังก์ชัน ได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. กรณีพิจารณาพฤติกรรมการใชจ้่ายในการบริโภคเดย ์สปา โดยรวมในทุกระดบัรายได ้                    
ของผูบ้ริโภค 

     A,Y,H,SE,L,Y,A,P,U,PC Pdgr  
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2. กรณีพิจารณาพฤติกรรมการใชจ้่ายในการบริโภค เดย ์สปา จ าแนกตามระดบัรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคเป็น 3 ระดบั 

 
    รายไดร้ะดบัต ่า  :   ALHSEUPYAPC rPg ,,,,,,,1               

 

    รายไดร้ะดบัปานกลาง :   SE,AP,L,P,A,H,U,YC rgP2           
 

    รายไดร้ะดบัสูง :   SE,A,A,Y,L,P,P,H,UC gPr3         
 

ในส่วนผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค 
เดย์ สปา โดยรวมของผูบ้ริโภค ทุกระดับรายได้ การอภิปรายผลจะน าส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ก าหนดการใช้จ่าย เรียงล าดับจากมากไปน้อย กรณีไม่ได้ควบคุมตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆมาใช้อธิบาย 
พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลก าหนดให้ผูบ้ริโภคมีการใช้จ่ายเพื่อบริโภค เดย ์สปา เรียงล าดบั ใน 6 
ปัจจยัแรก คือ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสปา/คร้ัง (P)  ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจท่ีค่าบริการต่อคร้ังอยู่ท่ี 951-
1,650 บาท  ล าดบัท่ี 2 คือ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ สปา ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก  ล าดบั
ท่ี 3  การมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคพอใจท่ีมีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริม
การขาย แบบซ้ือบริการเป็นคอร์ส และมีแถมคอร์สเพิ่มเติม (ซ้ือ 1 แถม 1)  ล าดบัท่ี 4  อายุของ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยภาพรวมแลว้ เม่ือมิไดแ้บ่งแยกระดบัรายได ้ผูบ้ริโภคมีอายุอยูร่ะหวา่ง 20-35 ปี  เขา้มา
ใช้บริการสปาโดยเน้นเร่ืองความสวยงามเป็นหลกั  ไม่ได้ให้ความส าคญักับสุขภาพมากเท่าไรนัก  
ล าดบัท่ี 5  คือ  รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ  โดยรวมแลว้ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ มีรายไดใ้นระดบัสูง 
คือ มีรายไดป้ระมาณเดือนละ 70,000 บาทข้ึนไป  และล าดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
นบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ในการก าหนดพฤติกรรมการบริโภค สปา โดยผูบ้ริโภคพอใจท่ีสถาน
ประกอบการอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด   
 เม่ือพิจารณาถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดย ์
สปา แยกตามระดบัรายได ้ของผูบ้ริโภค พบวา่ 
 ในผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า คือ ตั้งแต่ 7,500 – 15,000 บาท  นั้น  ปัจจยัส าคญัใน 6 
อนัดบัแรก  ท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใช้จ่ายในการบริโภค เดยส์ปาของผูบ้ริโภค เรียงล าดบัจากมากไป
นอ้ย  คือ  ล าดบัท่ี 1 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัน้ี  พอใจท่ีจะ
ใชบ้ริการสปา ท่ีระดบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 951-1,650  บาท  อายขุองผูใ้ชบ้ริการ เป็นปัจจยัส าคญัในล าดบัท่ี 
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2  โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20-35 ปี  ล าดบัท่ี 3 คือ  รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายได้
ประจ า  โดยผูบิ้รโภคท่ีมีรายไดอ้ยู่ในระดบัน้ีจะเพิ่มการใช้บริการสปามากข้ึน  ถา้ไดรั้บรายไดพ้ิเศษ 
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายไดป้ระจ า เช่น  เงินโบนสั  เงินปันผล  ล าดบัท่ี 4  คือ  การจดัรายการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริการขาย  ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบัน้ีพอใจในระดบัมาก ท่ีสถานประกอบการมีการจดัรายการ
พิเศษ เพื่อส่งเสริมการขาย   ล าดบัท่ี 5  คือ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการ  โดยผูบ้ริโภคไดรั้บความ
พอใจจากประโยชน์ในดา้นต่างๆ ของบริการสปา  ในระดบัมาก และล าดบัท่ี 6  คือ เพศ  ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
 ในผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ตั้งแต่ 15,001-35,000 บาท นั้น  ปัจจยัส าคญัใน 
6 อนัดบัแรก ท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภคเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ รายไดอ่ื้นๆ ท่ี
นอกเหนือจากรายไดป้ระจ า  ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ี ใชบ้ริการสปาอยูแ่ลว้  แต่ถา้มีรายไดพ้ิเศษ
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายได้ประจ าเพิ่มข้ึน ก็จะเพิ่มการใช้บริการสปา มากข้ึน  ล าดบัท่ี 2  คือ 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้บริการสปา ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ รายไดใ้นระดบัน้ีพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์ใน
ระดบัมาก  ความพอใจในการใชบ้ริการสปา ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ ผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ีจะให้
ความส าคญัเป็นอนัดบั 3 เน่ืองจากเห็นวา่ไดผ้ลดี  ล าดบัท่ี 4  อายขุองผูใ้ชบ้ริการ ก็ยงัคงเป็นผูบ้ริโภคท่ีมี
อายอุยูร่ะหวา่ง 20-35 ปี  ล าดบัท่ี 5  คือ  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ สปา/คร้ัง  ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
ในระดบัน้ีพอใจท่ีจะใชจ่้ายเพื่อรับบริการสปา ท่ีระดบัค่าบริการ/คร้ัง  1,651-2,350 บาท  และ  ล าดบัท่ี 6  
ไดแ้ก่  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ โดยผูบ้ริโภค ณ รายไดร้ะดบัน้ี ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
 ในผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้อยู่ในระดบัสูง คือ ตั้งแต่ 35,001-150,000 บาท นั้น ปัจจยัส าคญัใน          
6 อนัดบัแรก  ท่ีมีอิทธิพลก าหนดการใชจ่้ายในการบริโภคของผูบ้ริโภคเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย  คือ  
ล าดบัท่ี 1  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา  ซ่ึงผูบ้ริโภค ณ ระดบัรายได้น้ี ให้ความพอใจใน
ระดบัมาก ซ่ึงประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคพอใจ โดยรวมก็คือ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด รองลงมาก็คือ 
ไดรั้บความสดช่ืนเบิกบาน หลงัเขา้รับบริการ  ล าดบัท่ี 2 คือ ความพอใจในการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบั
สุขภาพ  ซ่ึงผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุด  โดยรวมแลว้จะพอใจในเร่ืองเก่ียวกบั 
การท่ีสถานประกอบการมีการจดทะเบียนและไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข        
ล าดบัท่ี 3  คือ  ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสปา/คร้ัง  โดยผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะใชจ่้าย ณ ระดบั 1,651-2,350 
บาท  ล าดบัท่ี 4  คือ  การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคพอใจในระดบัมาก  เม่ือสถาน
ประกอบการมีการเพิ่มบริการประเภทน้ี  ล าดบัท่ี 5 คือ  ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  โดยผูบ้ริโภค
พอใจท่ีสถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น และการเดินทางสะดวก ในระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัมาก 
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ล าดบัท่ี 6 คือ รายไดอ่ื้นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายได้ประจ า  โดยผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะมาใช้บริการสปา
เพิ่มข้ึน  เม่ือไดร้ายไดใ้นส่วนน้ีเพิ่มข้ึน 
 เม่ือพิจารณาผลการศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  ก าหนดการใช้จ่ายในการ
บริโภค สปาโดยรวมของผูบ้ริโภค  ทั้งแยกตามระดบัรายได ้( C1, C2, C3)  และไม่แยกตามระดบัรายได ้
(C) พบวา่ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจใชจ้่ายเพื่อบริโภคสปา ก็คือ ราคาค่าใชบ้ริการ 
สปา/คร้ัง  และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา 
 เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค แยกตามระดบัรายได ้3 ระดบั  คือ  ระดบัต ่า  
ระดบัปานกลาง และระดบัสูงพบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญันั้น ปัจจยัท่ีเหมือนกนัในทุก
ระดบัรายได ้ก็คือ ราคาค่าใชบ้ริการสปา/คร้ัง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ และรายไดพ้ิเศษอ่ืนๆ 
ท่ีได้รับนอกเหนือจากรายได้ประจ า โดยผูท่ี้มีรายได้ในระดบัต ่า จะให้ความส าคญักับการท่ีสถาน
ประกอบการมีการจดัรายการพิเศษ เพื่อส่งเสริมการขายเพิ่มข้ึน และผูท่ี้มีรายได้ในระดบัปานกลาง
จนถึงระดบัสูงจะเพิ่มการให้ความส าคญักบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและ
ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการเพิ่มข้ึน 
 
5.1.2 ผลการศึกษาตน้ทุนเฉล่ียในการประกอบกิจการของสถานประกอบการสปา 

จากการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าของสถานประกอบการจ านวน 30 แห่ง พบว่า
ผูป้ระกอบการ ร้อยละ 60 ประกอบกิจการมาประมาณ 1-3 ปี และส่วนใหญ่กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน
ต่างๆ 

ในการศึกษาจะแบ่งตน้ทุนออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด  ประกอบด้วย  ค่าเช่าท่ีดินท่ีเป็นท าเลท่ีตั้ งของสถานประกอบการ 

ค่าใชจ่้ายในการตกแต่งสถานท่ี ห้องอบไอน ้ า อุปกรณ์เคร่ืองเสียง ดนตรี อ่างน ้ าวน ค่าจา้งพนกังาน
ประจ าต่อเดือน ดอกเบ้ียเงินกูต่้อเดือน ค่าซ้ือแฟรนไชส์  และค่าใชจ่้ายในการส่งพนกังานเขา้อบรม 

2. ตน้ทุนแปรผนัทั้งหมด  ประกอบดว้ย  ค่าสมุนไพร  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ต่อเดือน  ค่าน ้ า  
ค่าไฟ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าจา้งพนกังานนวดท่ีไดรั้บค่าจา้งแรงงานตามความมากนอ้ยของผูเ้ขา้รับบริการ 

3. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส  ประกอบดว้ย  ดอกเบ้ียเงินฝากโดยเฉล่ียท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
เม่ือเจา้ของสถานประกอบการน าเงินท่ีใชล้งทุนในธุรกิจสปา ไปฝากธนาคาร คิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 5% 
และรายไดข้องตวัผูป้ระกอบการโดยเฉล่ียท่ีไดรั้บจากสถานประกอบการอ่ืนๆ เม่ือไม่ไดท้  าธุรกิจสปา
ของตนเอง  
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 ในการศึกษาตน้ทุนของการประกอบกิจการเดย ์สปา 30 แห่งจะรวมตน้ทุน 3 ส่วน คือ  
ตน้ทุนคงท่ีรวม  ตน้ทุนแปรผนัรวม  และตน้ทุนค่าเสียโอกาส  ผลการศึกษาไดค้่าเฉล่ียดงัน้ี 

- ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (TFC)   คือ   2,106,284  บาท 
- ตน้ทุนแปรผนัทั้งหมด  (TVC)  ต่อปี คือ     184,589  บาท 
- ตน้ทุนค่าเสียโอกาสต่อเดือน คือ 
 -  ค่าดอกเบ้ียท่ีควรไดรั้บจากธนาคาร      30,000  บาท 
 -  รายไดข้องตวัเจา้ของกิจการ       25,000  บาท 
รวมตน้ทุนทั้งหมดของการประกอบกิจการสปา  โดยเฉล่ียแลว้ประมาณ 2.2 ลา้นบาท 
 

5.1.3 ในส่วนของผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพทัว่ไป ไดข้อ้สรุป คือ 
 1.  ขอ้มูลเฉล่ีย ของผูบ้ริโภค ในเร่ือง ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป / ความ
พอใจท่ีไดรั้บจากบริการ  สปาเก่ียวกบัสุขภาพ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา  ท าเลท่ีตั้งของ            
สถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1.1 ในเร่ืองของความพอใจท่ีได้รับจากการใช้บริการสปาโดยทัว่ไปนั้น ผูบ้ริโภค
พอใจท่ีพนกังานมีความช านาญในการนวดมากท่ีสุด รองลงมา คือ การตอ้นรับของพนกังาน และการท่ี
สถานประกอบการมีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือไดค้อยดูแล 

1.2 ในเร่ืองของความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพนั้น 
ผู ้บริโภคพอใจท่ีสถานประกอบการมีพนักงานท่ีมีความช านาญมากท่ีสุด รองลงมา คือ สถาน
ประกอบการมีการจดทะเบียน และไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

1.3 ในเร่ืองของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา ผูบ้ริโภคพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์ใน
ด้านของการผ่อนคลายความตึงเครียดมากท่ีสุด รองลงมา คือได้รับความสดช่ืนเบิกบานหลงัเขา้รับ
บริการและเป็นผลดีต่อสุขภาพ 

1.4 ในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการนั้น ผูบ้ริโภคพอใจท่ีท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด 

1.5 ในเร่ืองการจัดรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายน้ี ผู ้บริโภคพอใจท่ีสถาน
ประกอบการมีการจดัรายการพิเศษ แบบ ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 มากท่ีสุด  รองลงมาคือ การลดราคา 10-
30% ในบางช่วงเวลา 
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2.  ขอ้มูลเก่ียวกบั ความพอใจท่ีไดรั้บบริการสปาโดยทัว่ไป / ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการ 
สปาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ / ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา / ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบและการจดัการ
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย จ าแนกตาม เพศ อาย ุและอาชีพ ไดข้อ้สรุป คือ 

2.1 ความสัมพนัธ์ในเร่ืองเพศ กบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป / ความ
พอใจเก่ียวกบัสุขภาพ / ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา / ท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ และ
การจดัรายการพิเศษมาเพื่อส่งเสริมการขาย ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบั ความพอใจท่ีได้รับจากการบริการสปา
โดยทัว่ไปนั้น พบว่าเพศหญิงจะให้ความพอใจเม่ือไดรั้บบริการต่างๆ เหล่าน้ีมากกว่าเพศชาย ส่วนใน
เร่ืองของกล่ินสมุนไพรและความช านาญของพนกังานในการนวดนั้น เพศหญิงและเพศชาย ให้ความ
พอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ความพอใจในการใช้บริการสปาเก่ียวกบั
สุขภาพนั้น เพศหญิง จะใหค้วามพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากกวา่เพศชาย 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศ กบั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปา
นั้น เพศหญิงจะพอใจท่ีได้รับประโยชน์ในเร่ือง จินตนาการถึงส่ิงท่ีมีความสุข บรรยากาศเงียบสงบ 
ความสดช่ืนเบิกบาน สุขภาพและความสวยงาม มากกว่าเพศชาย ในเร่ืองของ การผ่อนคลายความตึง
เครียด การเติมพลงัชีวติจากธรรมชาติดว้ยการนวด เสียงดนตรี และสมุนไพร ระหวา่งเพศหญิง และ เพศ
ชาย ใหค้วามพอใจไม่แตกต่างกนั 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบัท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการ ในเร่ือง
ของความสะดวกในการเดินทางนั้น เพศหญิง จะใหค้วามพอใจมากกวา่เพศชาย 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ กบั การจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
เพศหญิง จะพอใจเม่ือสถานประกอบการ มีการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในเร่ือง การซ้ือ
คอร์ส 1 แถม 1 และ การสะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี มากกวา่ เพศชาย 
 

2.2 ความสัมพนัธ์ในเร่ืองอาย ุกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป  ความ
พอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ / ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา / ท าเลท่ีตั้งของ
สถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ ความพอใจท่ีได้รับจากการบริการสปา
โดยทัว่ไป พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 36-55 ปี ให้ความพอใจในเร่ืองของความสวยงามของสถานท่ี / กล่ิน
สมุนไพร / ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ มากท่ีสุด ส่วนในเร่ืองของการตอ้นรับของพนักงาน 
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เสียงดนตรี ความสวยงามและผอ่นคลาย ความช านาญในการนวด และการออกก าลงักายดว้ยวิธีอ่ืนนั้น 
ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอายใุหค้วามพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กับ ความพอใจในการใช้บริการสปาท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพ ในเร่ืองของการท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล / การมีแพทย์แนะน า / การจดทะเบียนของสถาน
ประกอบการ / พนกังานมีความช านาญ / ผูป้ระกอบการมีความรู้ในเร่ืองอาหาร และสมนุไพร และการ
จดัอบรมให้พนกังานอยา่งสม ่าเสมอนั้น ในผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกวา่ 55 ปี จะพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมาก
ท่ีสุด 

3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุ กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปานั้น ใน
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี จะใหค้วามพอใจในเร่ืองของประโยชน์จากสปาท่ีช่วยให้ผอ่นคลายความ
ตึงเครียด การจินตนาการถึงความสุข ความสงบ การเติมพลงัชีวิตจากธรรมชาติ และการมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองของความสดช่ืนเบิกบานหลงัรับบริการ / การไดรั้บความสวยงามและผอ่น
คลาย ในผูบ้ริโภคทุกช่วงอาย ุมีความพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กับ ท าเลท่ีตั้ งของสถานประกอบการนั้น พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปี พอใจท่ีจะใช้บริการจากสถานประกอบการสปาท่ีอยู่ใกล้บ้าน  และ
สะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด 

5.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุ กบัการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายนั้นใน
เร่ืองของการซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 / การลดราคา 10-30% / และการสะสมแตม้เพื่อขอรับบริการฟรีนั้น ใน
ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายจุะไดรั้บความพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

 
2.3 ความสัมพนัธ์ในเร่ืองอาชีพ กบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาโดยทัว่ไป  

ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ / ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการสปา / ท าเล
ท่ีตั้งของสถานประกอบการ และการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กับ ความพอใจท่ีได้รับจากการบริการสปา
โดยทัว่ไป พบว่าผูบ้ริโภคท่ีเกษียณอายุ จะมีความพอใจ เม่ือสถานประกอบการมีสถานท่ีสวยงาม 
เสียงดนตรีไพเราะ และได้รับความสวยงาม และผ่อนคลายมากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จะให้ความพอใจในเร่ืองของ การต้อนรับของพนักงาน และความน่าเช่ือถือของ
ผูป้ระกอบการมากท่ีสุด ในผูบ้ริโภคท่ีเป็นขา้ราชการ จะใหค้วามพอใจกบัเร่ืองความช านาญในการนวด
ของพนกังาน และผูป้ระกอบอาชีพอิสระจะพอใจในเร่ืองกล่ินของสมุนไพร 
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2.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กบั ความพอใจในการใช้บริการสปาเก่ียวกับ
สุขภาพ พบวา ผูท่ี้เกษียณอายจุากการท างาน จะพอใจเม่ือสถานประกอบการมีบริการเหล่าน้ีมากท่ีสุด 

3.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กับ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการสปา 
พบวา่ ในเร่ืองการผอ่นคลายความตึงเครียด จินตนาการ การเติมพลงัชีวิตจากธรรมชาติ ความสดช่ืนเบิก
บา สุขภาพ และความงามนั้น ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นวยัเกษียณ จะใหค้วามพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กบั ท าเลท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ ในเร่ือง
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และการท่ีสถานประกอบการอยูใ่กลบ้า้น ผูบ้ริโภคท่ีประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ  จะใหค้วามพอใจในเร่ืองเหล่าน้ีมากท่ีสุด 

5.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การจัดรายการเพื่อส่งเสริมการขายนั้น 
พนกังานบริษทัเอกชน จะพอใจเม่ือสถานประกอบการมีการจดัรายการพิเศษแบบซ้ือ คอร์ส 1 แถม 1 
มากท่ีสุด ส่วนผูท่ี้เกษียณ จะพอใจในเร่ืองการลดราคา 10-30 % มากท่ีสุด 

 
2.4 ความสัมพนัธ์เก่ียวกบั ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการสปาโดยทัว่ไป ความ

พอใจท่ีไดรั้บจากบริการสปาเก่ียวกบัสุขภาพ ประโยชน์ท่ีได้รับจากบริการสปา ท าเลท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการและการจดัรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย จ าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ ผลการศึกษา 
เป็นดงัน้ี 

1.  เพศหญิง อาย ุ20-35 ปี ประกอบอาชีพอิสระ จะพอใจเม่ือไดรั้บความพอใจจาก
การบริการสปาโดยทัว่ไป ไดป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพ และชอบท่ีจะใหส้ถานประกอบการมีการจดั
รายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ส่วนผูท่ี้อายอุยูใ่นช่วง 36-55 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จะพอใจท่ีได้รับความพอใจจากบริการสปาโดยทัว่ไป และบริการเก่ียวกับสุขภาพมากท่ีสุด ส่วน
ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นวยัเกษียณ จะพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริการสปาในทุกๆ ดา้น 

2.  เพศชาย อายุ 20-35 ปี  ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ พอใจเม่ือไดรั้บความพอใจ
จากบริการสปาโดยทัว่ไป ไดป้ระโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งได้ดูแลสุขภาพ  ส่วนผูท่ี้มีอายุ 36-55 ปี  
เป็นเจา้ของกิจการส่วนตวั  จะพอใจเก่ียวกบับริการสปาโดยทัว่ไปและไดดู้แลสุขภาพ ส่วนผูบ้ริโภคท่ี
อยูใ่นวยัเกษียณ จะพอใจจากบริการสปาในทุกๆ ดา้น เช่นเดียวกบัเพศหญิง 
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 ซ่ึงผลการศึกษาจะมีบางส่วนท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล นั่นคือ 
จ านวนธุรกิจสปาท่ีมีมาตรฐาน (ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข) มีจ านวนไม่มาก 
จึงท าใหร้าคาของการเขา้มาใชบ้ริการค่อนขา้งสูง  แต่ผูบ้ริโภคก็ยินดีจ่ายเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ในการแข่งขันระยะยาว ร้านสปาต้องมีจุดเด่นของตนเอง เพื่อสร้างเป็นจุดขายให้กับลูกค้าอย่าง
หลากหลายตามเพศ วนั และอาชีพ รวมทั้งสร้างภาพพจน์ และเพิ่มคุณค่าให้กบัธุรกิจประเภทน้ีไดอ้ยา่ง
ยาวนาน 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 จะแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะในส่วนของสถานประกอบการ และในส่วนของภาครัฐ 
ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนของสถานประกอบกการ 
 1.  จากการศึกษาไม่วา่ผูบ้ริโภค จะมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัใด ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ก็คือ 
ราคาค่าใชบ้ริการสปา/คร้ัง ซ่ึงผูบ้ริโภคพอใจ ณ ระดบัค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 950-1,650  บาท  ส าหรับการใช้
บริการสปา/คร้ัง 
       ราคาค่าบริการน้ี สถานประกอบการควรน าไปพิจารณาในการจดัให้บริการซ่ึงควรมีอตัรา
ค่าบริการ ณ อตัราน้ีรวมอยู่ดว้ย  กรณีท่ีมีอตัราค่าบริการหลายๆ อตัราและอตัราค่าบริการในระดบัท่ี
ผูบ้ริโภคพอใจน้ี ควรจดัให้บริการเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์ในเร่ืองของการผ่อนคลายความตึง
เครียด และใหป้ระโยชน์ต่อสุขภาพไปพร้อมๆ กนัเป็นหลกั 
 2.  จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการจะตอ้งทราบถึงสถานภาพของกิจการของ
ตนเอง และทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภค เช่น ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ รายได ้อาชีพ เพศ อายุ อยูใ่นระดบั
ใด  เพื่อหาจุดเด่นในการให้บริการ เพราะการท่ีผูบ้ริโภคมีปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้แตกต่างกนั จะท าให้
ความพอใจท่ีไดรั้บจากบริการแตกต่างกนัไปดว้ย  รวมทั้งควรทราบวา่รายไดอ่ื้นๆ ของผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่
รายได้ประจ ามาจากแหล่งใด มีรอบระยะเวลาของการไดร้ายได้ อยู่ในช่วงเวลาใด จะไดจ้ดัให้มีการ
ส่งเสริมการขาย ไดถู้กช่วงเวลา และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะรายไดอ่ื้นๆ เหล่าน้ี มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสปาเพิ่มข้ึน เป็นอนัดบั 1 ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดใ้นระดบัปาน
กลาง 
 3.  สถานประกอบการจะตอ้งมีจุดยืนท่ีชดัเจน (จากความต่อเน่ืองในขอ้ 2)  เช่น  เนน้บริการให้
ผูสู้งอายุท่ีเกษียณแลว้  หรือเป็นคนวยัท างานเพื่อจะไดส้ร้างภาพพจน์ให้เป็นไปในแนวทางท่ีเป็นของ
ตนเอง และเนน้บริการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณค่าใหก้บับริการอยูต่ลอดเวลา ตามวยัผูบ้ริโภค 
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 4.  สอบถามปัญหา และความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยตรงอยา่งสม ่าเสมอ เพราะสภาพตลาดมี
การแข่งขนัสูง เปล่ียนแปลงเร็ว ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นบริการหลกัท่ีตอ้งพฒันาอยูเ่สมอ คือ มาตรฐานของบริการ 
ความสะอาด มีนักโภชนาการ หรือแพทยเ์ป็นท่ีปรึกษา และควบคุมดูแลให้บริการถูกวิธีและจดัให้
พนกังานได้รับการอบรมในการนวดอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจากผลการศึกษาเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
พอใจ 
 5.  ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการจะเนน้เร่ืองของสุขภาพรวมอยูก่บัการมารับบริการดว้ย ดงันั้น สถาน
ประกอบการ ควรจะตอ้งแนะน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แก่ผูรั้บบริการเก่ียวกบัสุขภาพ ผลิตภณัฑ์ท่ีใชต้อ้งเนน้
ท่ีคุณภาพเป็นหลกั มีวธีิการเก็บรักษาท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพเหล่าน้ีคงคุณภาพยาวนาน 
 6.  เนน้ความเป็นไทย และความเป็นธรรมชาติท่ีปลอดสารเคมีเป็นหลกัในการให้บริการ เช่น 
สมุนไพร /บรรยากาศ / การตอ้นรับ และความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทย จะเป็นจุดเด่น และช่วยลด
ตน้ทุนของการประกอบการลงได ้ โดยไม่ตอ้งน าเขา้วสัดุ เหล่าน้ีจากต่างประเทศ 

 
ส่วนของภาครัฐ 
ควรจะตอ้งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ดูแลก ากบัและตรวจสอบสถานประกอบการประเภทน้ี

อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพราะเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของประชาชนโดยตรง เพื่อให้ปฏิบติัการใน
ทุกขั้นตอนของสถานประกอบการถูกหลกัวิชา มีมาตรฐาน โดยเฉพาะกบัการรณรงค์ให้มีการใช้การ
นวดแผนไทยและสมุนไพรไทย 

 
*************************** 
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แบบสอบถามผู้บริโภคทีเ่คยใช้บริการเดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คุณลักษณะของผู้ตอบ 
1. เพศ 

  หญิง      ชาย 
 

2. อาชีพ 
   นกัเรียน/นกัศึกษา      ขา้ราชการ 
   พนกังานบริษทัเอกชน     พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
   อาชีพอิสระ       เกษียณอาย ุ
       (ดารา,นางแบบ, นกัแสดง, พิธีกร)  
   เจา้ของกิจการ/ร้านคา้     อ่ืนๆ  (โปรดระบุ…………………………………) 
 

3. อาย ุ
   15-20 ปี       21-25 ปี 
   26-30 ปี       31-35 ปี 
   36-40 ปี       41-45 ปี 
   46-50 ปี       51-55 ปี 
   สูงกวา่ 55 ปี 

 

4. รายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพ/เดือน (โปรดระบุ) 
___________________________________________________________________________ 

 

5. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสปาต่อเดือน (โปรดระบุ) 
___________________________________________________________________________ 
 

6. ถา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน (ถูกล็อตเตอร่ี, ไดโ้บนสั, ไดเ้งินปันผล, ก าไรจากการขายหุน้  อ่ืนๆ)  
 จะจูงใจใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สปา เพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 

หวัขอ้ 
เพิ่มข้ึน
มากท่ีสุด 

เพิ่มข้ึน
มาก 

ปานกลาง 
เพิ่มข้ึน
นอ้ย 

ไม่เพิ่มข้ึน 

การเพิ่มการใชบ้ริการ 
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7. ท่านมีระดบัความพอใจในการใชบ้ริการสปา เก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี ในระดบัใด 
 

หวัขอ้ 
ระดบัความพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
สถานท่ีสวยงาม หรูหรา สงบ  
ช่วยใหผ้อ่นคลาย 

     

การตอ้นรับของพนกังาน 
 

     

ชอบกล่ินสมุนไพร 
 

     

เสียงดนตรีไพเราะ 
 

     

ช่วยใหส้วยและผอ่นคลายไป
พร้อมๆ กนั 

     

ความช านาญในการนวด 
ของพนกังาน 

     

มีผูด้  าเนินการสปาท่ีเช่ือถือได ้
ในความรู้ความสามารถใหบ้ริการ 

     

ถา้ใหอ้อกก าลงักายประเภทอ่ืน เช่น  
แอโรบิค โยคะ, วิง่, เขา้ศูนยสุ์ขภาพ 
(ความชอบเม่ือเทียบกบัสปา) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



8. การใชบ้ริการสปา ณ ท่ีท่านใชบ้ริการอยูป่ระจ า ท่านคิดวา่ไดป้ระโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี ในระดบัใด 
 

หวัขอ้ 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
คลายความตึงเครียด 
 

     

จินตนาการถึงส่ิงท่ีมีความสุข 
บรรยากาศ เงียบสงบ 

     

เติมพลงัชีวติจากธรรมชาติ             
ดว้ยการนวด/เสียงดนตรี สมุนไพร 

     

ความสดช่ืนเบิกบาน                 
หลงัเขา้รับบริการ 

     

สุขภาพ 
 

     

ความงาม 
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9. ท่านคิดวา่บริการสปา ท่ีท่านใชบ้ริการอยู ่มีส่ิงเหล่าน้ีอยูใ่นระดบัใด 
หวัขอ้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

มีผูเ้ช่ียวชาญควบคุมดูแล และ 
ไดรั้บการ อบรม ผูเ้ขา้ด าเนินการ 
สปา / มีนกัโภชนาการดูแล 

     

มีแพทยดู์แลแนะน า 
 

     

จดทะเบียนสถานประกอบการ     
และไดรั้บการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข 

     

พนกังานมีความช านาญ 
 

     

ความรู้ของผูป้ระกอบการ               
ในเร่ืองอาหารและสมนุไพร 

     

การจดัอบรมใหพ้นกังาน           
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

 
10. เก่ียวกบัท าเลท่ีตั้ง และความสะดวกในการเดินทาง ส าหรับท่านอยูใ่นระดบัใด 
 

หวัขอ้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
ความสะดวกในการเดินทาง 
 

     

สถานบริการอยูใ่กลบ้า้น 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



11. ถา้ทางสถานบริการมีการจดัรายการพิเศษใหแ้ก่ลูกคา้  (Promotion)  รายการพิเศษใดท่ีจะท าใหท้่านมาใช้
บริการเพิ่มข้ึน 

 

รายการพิเศษ (Promotion) 
เพิ่มข้ึน
มากท่ีสุด 

เพิ่มข้ึน
มาก 

ปานกลาง 
เพิ่มข้ึน
นอ้ย 

ไม่
เพิ่มข้ึน 

ซ้ือคอร์ส 1 แถม 1 
 

     

ลดราคา 10-30% 
 

     

สะสมแตม้เพื่อรับบริการฟรี 
 

     

อ่ืนๆ ระบุ……………………….. 
………………………………….. 

     

 
 

***************************** 
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แบบสอบถามผู้ประกอบการ : เพือ่หาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการประกอบการเดย์ สปา 

 
คุณลักษณะของผู้ตอบ 
1. ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินกิจการสปา 

  ต ่ากวา่ 1 ปี      1-3 ปี 
  4-6 ปี       มากกวา่ 6 ปี 

 

2. เงินลงทุนทั้งหมดท่ีท่านใชใ้นการเปิดด าเนินกิจการ  เงินทุนจดทะเบียน    บาท 
 เป็นส่วนเงินทุนของตนเอง ประมาณ   (เปอร์เซ็นต)์ 
 เป็นส่วนเงินทุนกูย้มืจากญาติพี่นอ้ง   (เปอร์เซ็นต)์ 
 เป็นส่วนเงินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ  (เปอร์เซ็นต)์ 
 

3. ในการเปิดด าเนินกิจการ ท่านเสียค่าใชจ่้ายในเร่ืองต่อไปน้ี (โดยประมาณ) อยา่งไรให้ท่านพิจารณาเง่ือนไข
ใน 3 กรณีน้ี   แล้วเลอืกตอบทีต่รงกบัท่าน เพยีงกรณเีดียว  

 

กรณีท่ี  1 กรณีท่ีท่านกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาใชใ้นการด าเนินกิจการทั้งหมด  
(ตอบหนา้ 3 และหนา้ 6) 

กรณีท่ี  2 กรณีท่ีท่านกูเ้งินจากสถาบนัการเงินบางส่วน และใชเ้งินทุนของตนเองหรือญาติพี่นอ้งมาใช้ 
ในการด าเนินกิจการบางส่วน  (ตอบหนา้ 4 และหนา้ 6) 

กรณีท่ี  3 กรณีท่ีท่านใชเ้งินทุนส่วนตวั หรือญาติพี่นอ้งทั้งหมด โดยไม่มีการกูย้มื   
(ตอบหนา้ 5 และหนา้ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



กรณีท่ี 1 กรณีท่ีท่านกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาใชใ้นการด าเนินกิจการทั้งหมด 
 

ท าเลท่ีตั้งของสถานบริการของท่าน 
   ตั้งอยูบ่นท่ีดินของตนเอง       
   เช่าท่ีดินจากผูอ่ื้น เสียค่าเช่าเดือนละ   บาท 
   ค่าใชจ่้ายในการตกแต่งสถานท่ี   บาท 
   ค่าใชจ่้ายในการตกแต่งสถานท่ี   บาท 
   หอ้งอบไอน ้า (ซาวน่า)    บาท 
   อุปกรณ์เคร่ืองเสียง/ดนตรี    บาท 
   อ่างน ้าวน (จากุ๊ชช่ี)      บาท 
   ค่าจา้งพนกังานประจ า    บาท 
   ดอกเบ้ียเงินกู ้/ เดือน    บาท 
 อ่ืนๆ ระบุ 

       บาท 
       บาท 
       บาท 
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กรณีท่ี 2  กรณีกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน และใชเ้งินทุนของตนเองหรือญาติพี่นอ้งมาใชใ้นการด าเนินการ 
 

 สัดส่วนของการใชเ้งินกู ้   (เปอร์เซ็นต)์ 
 การใชเ้งินส่วนตวั    (เปอร์เซ็นต)์ 
 

ท าเลท่ีตั้งของสถานบริการของท่าน 
   ตั้งอยูบ่นท่ีดินของตนเอง       
   เช่าท่ีดินจากผูอ่ื้น เสียค่าเช่าเดือนละ   บาท 
   ค่าใชจ่้ายในการตกแต่งสถานท่ี   บาท 
   หอ้งอบไอน ้า (ซาวน่า)    บาท 
   อุปกรณ์เคร่ืองเสียง/ดนตรี    บาท 
   อ่างน ้าวน (จากุ๊ชช่ี)      บาท 
   ค่าจา้งพนกังานประจ า    บาท 
   ดอกเบ้ียเงินกู ้/ เดือน    บาท 
 อ่ืนๆ ระบุ 

       บาท 
       บาท 
       บาท 
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กรณีท่ี 3 กรณีท่ีท่านใชเ้งินทุนส่วนตวั หรือญาติพี่นอ้งทั้งหมด โดยไม่มีการกูย้มื 
 

ท าเลท่ีตั้งของสถานบริการของท่าน 
   ตั้งอยูบ่นท่ีดินของตนเอง       
   เช่าท่ีดินจากผูอ่ื้น เสียค่าเช่าเดือนละ   บาท 
   ค่าใชจ่้ายในการตกแต่งสถานท่ี   บาท 
   หอ้งอบไอน ้า (ซาวน่า)    บาท 
   อุปกรณ์เคร่ืองเสียง/ดนตรี    บาท 
   อ่างน ้าวน (จากุ๊ชช่ี)      บาท 
   ค่าจา้งพนกังานประจ า    บาท 
   ดอกเบ้ียเงินกู ้/ เดือน    บาท 
 อ่ืนๆ ระบุ 

       บาท 
       บาท 
       บาท 
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4. ในการด าเนินกิจการ ท่านมีค่าใชจ่้ายในเร่ืองต่อไปน้ี (โดยประมาณ) อยา่งไร 
   จ านวนพนกังาน     คน 
   ค่าจา้งพนกังาน / เดือน    บาท 
        (พนกังานนวด) 
   สมุนไพร และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ / เดือน 

       บาท 
   น ้า ไฟ / เดือน 

       บาท 
   ถา้ท่านไม่ไดม้าเปิดกิจการน้ี แต่ไปท าอาชีพอ่ืนๆ ท่านควรไดร้ายได ้/ เดือน 

       บาท 
   ค่าใชจ่้ายรายเดือน อ่ืน ๆ 

โปรดระบุ 
       บาท 
       บาท 
       บาท 
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กรณีท่ี 2 กรณีท่ีท่านกูเ้งินจากสถาบนัการเงินบางส่วน และใชเ้งินทุนของตนเองหรือญาติพี่นอ้งมาใช้ 
ในการด าเนินกิจการบางส่วน 

 
 

   จ านวนพนกังาน     คน 
   ค่าจา้งพนกังาน / เดือน    บาท 
        (พนกังานนวด) 
   สมุนไพร และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ / เดือน 

       บาท 
   น ้า ไฟ / เดือน 

       บาท 
   ถา้ท่านไม่ไดม้าเปิดกิจการน้ี แต่ไปท าอาชีพอ่ืนๆ ท่านควรไดร้ายได ้/ เดือน 

       บาท 
   ค่าใชจ่้ายรายเดือน อ่ืน ๆ 

โปรดระบุ 
       บาท 
       บาท 
       บาท 
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กรณีท่ี 3 กรณีท่ีท่านใชเ้งินทุนส่วนตวั หรือญาติพี่นอ้งทั้งหมด โดยไม่มีการกูย้มื 
 

   จ านวนพนกังาน     คน 
   ค่าจา้งพนกังาน / เดือน    บาท 
        (พนกังานนวด) 
   สมุนไพร และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ / เดือน 

       บาท 
   น ้า ไฟ / เดือน 

       บาท 
   ถา้ท่านไม่ไดม้าเปิดกิจการน้ี แต่ไปท าอาชีพอ่ืนๆ ท่านควรไดร้ายได ้/ เดือน 

       บาท 
   ค่าใชจ่้ายรายเดือน อ่ืน ๆ 

โปรดระบุ 
       บาท 
       บาท 
       บาท 

 
 
 

******************************* 
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