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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจ ัยครั  งนี มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ระหว่าง
นักท่องเที ยวชาวไทยกับผู้อาศัยในท้องถิ น จําแนกเป็น   ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที  ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชากรที ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน ซึ งเป็นนักท่องเที ยวชาวไทย จํานวน     คน และเป็นผู้
อาศัยในท้องถิ น จํานวน     คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเกี ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และข้อคําถามที เป็นข้อเสนอแนะ สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที (t-test) และสถิติค่าเอฟ (F-test: One-way ANOVA) เมื  อพบความ
แตกต่างของค่าเฉลี ยจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธ ี LSD (Least Significant Difference) ผลการศึกษา พบว่า 
 ผู้ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญ ิง มีอายุระหว่าง   -   ปี มีสถานภาพการสมรส คือ 
มีครอบครัวแล้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน   ,   -25,    บาท เมื  อพิจารณา โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการสปามีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ  งผู้ใช้บริการสปา 
มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ บริการนวดนํ ามันสมุนไพร ด้านราคา ได้แก่ อ ัตราค่าบริการนวดแผนไทย ด้านสถานที   ได้แก่ 
ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ มีป้ ายบอกทางชัดเจน และสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/
อินเทอร์เน็ตได้ ด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ ์ที  ดี ยิ มแย้มแจ่มใส ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณาทางสื  อ เช่น เอกสาร 
วิทยุ สิ งพิมพ์ ทางเว็บไซต์ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การมีเครื  องดื  มไว้บริการลูกค้า และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การ
ดูแลความสะอาดและการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ เมื  อวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการสปาจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ที  มาใช้บริการสปา มีความพึงพอใจในการมาใช้บริการสปาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   และ  .   ส่วนสถานภาพการสมรส พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
Abstract 

 The purpose of this study was to compare the satisfaction of using Spa Service in Bang La Mung District, Chonburi, 
between Thai Tourist and Thai Local Resident. It was divided into 8 parts: products and services, prices, places, selling 
channel, personnel, marketing promotion, process, making and presentation of appearance. Questionnaire was used as an 
instrument for collecting data from 400 tourists of the 200 Thai tourists and 200 local tourists using spa service in Bang La 
Mung District, Chonburi. For an analysis of data, useing the descriptive statistics: frequency distribution and percentage; 
average; standard deviation and quantitative analysis: t-test, F-test (One-way ANOVA), and Least Significant Difference (LSD). 
The results of the study were shown briefly as follows: 

Most of customers were married female aging during 21-30 years old, having Bachelor’s degree average, working in 
private companies, their incomes were between 20,001-25,000 Baht per month. Considering in overall and each parts found 
that customers using spa service were satisfied with a high level in overall and every parts. They were satisfied in the part of 
product and service which was a herbal oil massage, part of price which was a price of Thai massage, part of place which was 
a safety of place, part of selling channel which was a clear sign and connection through the internet, part of personnel which 
was a good relationship of personnel, part of marketing promotion was a variety of advertising, part of process which was a 
providing drinking water for customers, and part of making and presentation of appearance which was a cleaning and hygienic 
practice. For analysis comparison of satisfaction using spa service in term of demographic characteristic physical population 
found that gender, age, education level, occupation, and income per month of customers were satisfied with a statistical 
significance difference level 0.05 and 0.01 whereas marriage status were satisfied with a statistical non- significant difference. 



 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ป ั จจุบ ันคนไทยได้ให้ความสําคัญกับเรื  องสุขภาพ เรื  องความสวยความงามกันอย่างแพร่หลาย บ้างก็ออกกําลังกายเพื  อทําให้สุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกกําลังกายกลางแจ้งและในร่ม บ้างก็ทําศัลยกรรมใบหน้าและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื  อให้บุคลิก หน้าตาดดูี สวยงาม บาง
คนก็ชอบที  จะดูแลตนเองเพื  อให้สุขภาพดีและหน้าตาผิวพรรณดูดี สวยงามโดยใช้บริการสปา ซึ  งป ั จจุบ ันมีคนนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะ
เชื  อว่า หากได้ทําสปาแล้วทําให้โลหิตไหวเวียนได้ดี ลดการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผิวพรรณ หน้าตาสดใส ช่วยผ่อนคลาย และสปานี เอง
เป็นความลงตัวมากที  สุดที  ทําให้คนไทยชื  นชอบและเป็นความภาคภูมิใจ และได้ยึดเป็นอาชีพที  สามารถทํารายได้ให้กับคนไทยมากในขณะนี  
 ธ ุรกิจสปาเปิดดําเนินการครั  งแรกในประเทศไทยเมื  อประมาณ    ปี ที  ผ่านมาในโรงแรมชั  นนําแห่งหนึ  ง แต่ได้รับความนิยมอย่าง
จริงจ ังเมื  อปี พ.ศ.      และต่อเนื  องมาจนถึงป ั จจุบ ัน โดยมูลค่าตลาดเพิ มขึ นจาก      ล้านบาท ในปี พ.ศ.      เป็น  ,    ล้านบาท ในปี 
พ.ศ.      และสปามีทั  งสปาแบบไทยและแบบสากล ซึ  งสปาแบบไทยเป็นที  นิยมของนักท่องเที  ยวมากที  สุด (ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์. 
    ) การทําสปามีทั  งการทําสปาด้วยนํ ามัน ด้วยนํ า ตลอดจนใช้พืชผักผลไม้ รวมไปถึงใช้ผสมผสานกับการนวด มีการสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความผ่อนคลายโดยใช้กลิ นหอมจากสารสกัดจากธรรมชาติในบริเวณสถานที  ทําสปา เพื  อนํามาตอบสนองให้กับลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจอย่าง
ไม่มีขีดจํากัด  
 ป ั จจุบ ันมีนักธ ุรกิจหลายรายที  เลือกประกอบธ ุรกิจสปาที  มีหลายรูปแบบ เพื  อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เพียงพอ นักธ ุรกิจต่างก็พยายามแสวงหาแนวทางการทําสปาแบบใหม่ ๆ เพื  อจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการสปาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ผสมผสาน หรือแบบธรรมชาติ ทั  งนี ต่างก็พยายามสร้างรูปแบบใหม่ ๆ  ให้แตกต่างจากคู่แข่งข ันในธ ุรกิจประเภทเดียวกัน พัฒนาการบริการ
อย่างไม่มีที  สิ นสุดเพื  อเพิ มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ เป็นการเพิ มช่องทางการแสวงหาผลกําไรเพื  อสร้างความเป็นหนึ  งให้กับธ ุรกิจสปา เพื  อ
ความได้เปรียบทางการทําธ ุรกิจสปา ฉะนั  น ป ั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) ได้แก่ ป ั จจ ัยด้านผลิตภัณฑ์ ป ั จจัยด้านราคา ป ั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และป ั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จึงเป็นกุญแจสําคัญที  ผู้ประกอบการในธ ุรกิจนี ต่างต้องการทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้าผู้บริโภคต่อป ั จจัยที  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื  อนํามาวางแผนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ 
เพื  อตอบสนองความต้องการสูงสูดของลูกค้าและส่งผลต่อการขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และเพิ มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มาก
ยิ งขึ นในอนาคต 
 จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที  มีแหล่งท่องเที  ยวที  มีผู้คนให้ความสนใจมาเที  ยวกันโดยเฉพาะที  อําเภอบางละมุง มีนักท่องเที  ยวมา
เที  ยวพักผ่อนเป็นจํานวนมาก ตลอดจนมีการประกอบธ ุรกิจหลากหลายเพื  อสนองความต้องการให้กับนักท่องเที  ยว ทั  งนี ธ ุรกิจสปาในจังหวัด
ชลบุรี มีคนให้ความสนใจและใช้บริการเป็นจํานวนมากทั  งนักท่องเที  ยวชาวไทย และผู้ที  อาศัยอยู่ในอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ธ ุรกิจสปา
จึงมีเปิดให้บริการมากถึง    แห่ง (Yellow Pages: ที  พัทยา สปา/นวด/บอดี แคร์.  ) ซึ  งนอกจากสถานบริการสปา จํานวน    แห่ง ที  มีที  ตั  งและ
ดําเนินการจดทะเบียนตามที  กระทรวงพาณิชย์กําหนดแล้ว ย ังมีสถานบริการลักษณะเดียวกันที  ไม่ได้ขึ  นทะเบียนเป็นสถานประกอบการ 
ตลอดจนมีบริการสปาอยู่ในโรงแรม ร้านเสริมสวย เช่น ร้านทําผมอีกเป็นจํานวนมาก ดังนั  น ผู้วิจ ัยซึ  งเป็นผู้หนึ  งที  ใช้บริการสปา จึงมีความ
สนใจในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ สปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที  ยวชาวไทย กับผู้อาศัยในท้องถิ  น 
เพื  อเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจทั  งผู้ประกอบกิจการและผู้เลือกใช้บริการสปา 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
1. เพื  อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ระหว่างนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้

อาศัยในท้องถิ น 
2. เพื  อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ระหว่างนักท่องเที  ยวชาวไทยกับ

ผู้อาศัยในท้องถิ น 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ประชากรชาวไทยที  มาท่องเที  ยวในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี 

และประชากรที  อาศัยอยู่ในอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ตามทะเบียนราษฎร์ซึ  งเป็นประชากรที  เคยรับบริการการทําสปาในอําเภอบางละ
มุง จ ังหวัดชลบุรี โดยไม่จํากัดเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที  ได้จากการคํานวณแบบทราบจํานวนจากกลุ่มประชากรที  
มีอยู่ จํานวน   8,638 คน (อําเภอบางละมุง วิกิพีเดีย, กุมภาพันธ ์.     ) ด้วยสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane´) ที  ระดับ
ความเชื  อมั  นร้อยละ    และยอมให้เกิดความคลาดเคลื  อนในการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างร้อยละ   ซึ  งได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน     คน  
และเลือกใช้วิธ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามหลักความสะดวกเพื  อได้ขนาดตัวอย่างอันเป็นตัวแทนของประชากรทั  งหมด จํานวน     คน 



 

โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น   กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสปาที  เป็นนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี 
จํานวน     คน และกลุ่มผู้ใช้บริการสปาที  เป็นผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  นในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน 

2. ขอบเขตด้านเนื อหา 
  ขอบเขตด้านเนื อหา คือ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัด
ชลบุรี ระหว่างนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้ที  อาศัยในท้องถิ น เพื  อเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจทั  งผู้ประกอบกิจการและผู้เลือกใช้บริการ
สปา 

3. ขอบเขตด้านตัวแปรที ศึกษาวิจัย 
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

3.1.1 เพศ 
3.1.2 อาย ุ
3.1.3 สถานภาพการสมรส 
3.1.4 ระดับการศึกษา  
3.1.5 อาชีพ 
3.1.6 รายได้ต่อเดือน 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้ใช้บริการที  เป็นผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ นที  ใช้บริการสปาใน
เขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ซึ  งมีป ั จจ ัยที  เป็นส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที   ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการ 
 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 ประชากรที  ใช้ในการศึกษาวิจ ัย คือ ประชากรที  อาศัยในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี และนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มา
ท่องเที  ยวและใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ดังนั  นจึงใช้การคํานวณแบบทราบประชากร โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane´) และใช้ระดับความเชื  อมั  นของกลุ่มตัวอย่างที  ร้อยละ    และยอมให้เกิดความคลาดเคลื  อนในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ   จากการคํานวณได้ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน     คน และเลือกใช้วิธ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามหลักความสะดวก 
(Convenience Sampling) 
  เครื  องมือที  ใช้ในการศึกษาวิจ ัย คือ แบบสอบถาม ผู้วิจ ัยได้สร้างขึ นเองจากการศึกษาทฤษฎ ีและงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้อง และ
นํามาประยุกต์ โดยแบ่งโครงสร้างคําถามออกเป็น   ส่วน คือ  
   ส่วนที     ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ แบ่งเป็น   ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
   ส่วนที     ความคิดเห็นเกี  ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุร ี
   ส่วนที     เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิดเพื  อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื  น ๆ  
  การหาคุณภาพเครื  องมือ ใช้วิธ ีการหาความตรงเชิงเนื อหาโดยปรึกษาผู้เชี  ยวชาญและหาค่าความเชื  อมั  นโดยวิธ ี Try out 
ซึ  งได้ค่าความเชื  อมมั  นจากการทดสอบ    คน ซึ  งได้กลุ่มผู้ใช้บริการที  เป็นนักท่องเที  ยวชาวไทย มีค่าความเชื  อมั  น .   และจาก    คน 
ของกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้ใช้บริการสปาชาวท้องถิ น มีค่าความเชื  อมั  น .   จากนั  น ผู้ศึกษาวิจ ัยจึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื  องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้ใช้บริการสปาที  อาศัยในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน และนักท่องเที  ยวชาว
ไทยที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน รวมเป็นจํานวน     คน จากนั  นจึงได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี   
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี  ย (Mean) และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานเพื  อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง   กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน (Independent 
sample) ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์จําแนกตามเพศ และสถานภาพการสมรส ส่วนสถิติที  ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
เพื  อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที  มากกว่า   กลุ่ม ขึ นไปโดยใช้สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test: One-way ANOVA) โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน หากพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี  ยจะทําการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธ ีการของ LSD (Least Significant Difference) 
 
 
 



 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสปาเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ระหว่างนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยใน
ท้องถิ น สามารถสรุปผลการศึกษาวิจ ัย ดังนี  
  ส่วนที    ข้อมูลทั  วไปของลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
   การศึกษาวิจ ัยข้อมูลทั  วไปของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาวิจ ัย มีดังนี  

1. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญ ิง 
จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   และเป็นเพศชาย     คน คิดเป็นร้อยละ   .   เมื  อแยกพิจารณาเป็นประเดน็ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที  
เป็นนักท่องเที  ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญ ิง จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   ส่วนกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้อาศัยในท้องถิ  น ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญ ิง จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   

2. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
  -   ปี จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   เมื  อแยกพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที  เป็นนักท่องเที  ยวชาวไทยส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง   -   ปี จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   ส่วนกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้อาศัยในท้องถิ  นส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง   -   ปี 
จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .    

3. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
การสมรส คือ มีครอบครัว จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   เมื  อแยกพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที  เป็นนักท่องเที  ยวชาว
ไทยส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส คือ มีครอบครัว จํานวน   2 คน คิดเป็นร้อยละ   .   ส่วนกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้อาศัยในท้องถิ  นส่วน
ใหญ่มีสถานภาพการสมรส คือ มีครอบครัว จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .    

4. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   เมื  อแยกพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที  เป็นนักท่องเที  ยวชาวไทยส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   ส่วนกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้อาศัยในท้องถิ  นส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   

5. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   เมื  อแยกพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที  เป็นนักท่องเที  ยวชาว
ไทยที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้อาศัยในท้องถิ  นส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .   

6. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน   ,   -25,    บาท จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   เมื  อแยกพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที  เป็นนักท่องเที  ยวชาว
ไทยส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดือน   ,   -25,    บาท จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที  เป็นผู้อาศัยในท้องถิ  นส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน   ,   -  ,    บาท จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  
  ส่วนที    ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบรุี ระหว่างนักท่องเที  ยวชาวไทยผู้
อาศัยอยู่ในท้องถิ  นจากการศึกษาวิจ ัย พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุร ี ระหว่าง
นักท่องเที  ยวชาวไทยผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  น ดังนี  
    นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านสถานที   มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี  ย
เท่ากับ  .   ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   และด้านราคา มีค่าเฉลี  ยเท่ากบั  .   ตามลําดับ  
    เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี 
พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี  ย
เท่ากับ  .   ด้านสถานที   มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ 
 .   ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   และด้านราคา มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   
ตามลําดับ 
    เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี 
พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก



 

ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้าน
การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ 3.98 ด้านสถานที   มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  . 5 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   
ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   และด้านราคา มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   
ตามลําดับ 
   จากนั  น ผู้ศึกษาวิจ ัยจึงศึกษาเกี  ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี 
ระหว่างนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยในท้องถิ  น สามารถสรุปผลได้ ดังนี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอ
บางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ บริการนวด
นํ ามันสมุนไพร รองลงมา ได้แก่ บริการนวดแผนไทย บริการนวดฝ ่ าเท้า บริการอบไอนํ าสมุนไพร และอันดับสุดท้าย คือ บริการนวดแบบอินเดีย 

1.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจ
เป็นอันดับแรก คือ บริการนวดแผนไทย รองลงมา ไดแ้ก่ บริการนวดนํ ามันสมุนไพร บริการนวดฝ ่ าเท้า บริการอบไอนํ าสมุนไพร และอันดับสุดท้าย 
คือ บริการนวดแบบอินเดีย ตามลําดับ 

1.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก คือ บริการนวดแผนไทย รองลงมา ได้แก่ บริการนวดนํ ามันสมุนไพร บริการพอกผิวหน้า ผิวกาย บริการนวดฝ ่ าเท้า และอันดับสุดท้าย 
คือ บริการนวดแบบอินเดีย ตามลําดับ 

2. ด้านราคา พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุร ีในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ อัตราค่าบริการนวดแผน
ไทย รองลงมา ได้แก่ อ ัตราค่าบริการนวดฝ ่ าเท้า อัตราค่าบริการนวดนํ ามันสมุนไพร อัตราค่าบริการนวดแบบสวีดีส และอันดับสุดท้าย คือ อัตรา
ค่าบริการสปาฟรุตตี   ตามลําดับ 

2.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านราคา พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก 
คือ อัตราค่าบริการนวดแผนไทย รองลงมา ได้แก่ อ ัตราค่าบริการนวดนํ ามันสมุนไพร อัตราค่าบริการนวดฝ ่ าเท้า อัตราค่าบริการนวดแบบสวีดีส 
และอันดับสุดท้าย คือ อัตราค่าบริการสปาฟรุตตี  ตามลําดับ 

2.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านราคา พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ 
อัตราค่าบริการนวดแผนไทย รองลงมา ได้แก่ อ ัตราค่าบริการนวดฝ ่ าเท้า อัตราค่าบริการนวดนํ ามันสมุนไพร อัตราค่าบริการพอกผิวหน้า ผิวกาย 
และอันดับสุดท้าย คือ อัตราค่าบริการนวดแบบอินเดีย ตามลําดับ 

3. ด้านสถานที   พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที   รองลงมา ได้แก่ มีบริเวณสะอาดและสวยงามดูร่มรื  น ตั  งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง มีที  จอดรถสะดวก 
และอันดับสุดท้าย คือ จ ัดเป็นสัดส่วน ตามลําดับ 

3.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละ
มุง จ ังหวัดชลบุรี ด้านสถานที   พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก 
คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที   รองลงมา ได้แก่ มีบริเวณสะอาดและสวยงามดูร่มรื  น จัดเป็นสัดส่วน มีที  จอดรถสะดวก และ
อันดับสุดท้าย คือ ตั  งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง ตามลําดับ 

3.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านราคา พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีที  
จอดรถสะดวก รองลงมา ได้แก่ ตั  งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง มีบริเวณสะอาดและสวยงามดูร่มรื  น มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที   และอันดับสุดท้าย คือ จ ัดเป็นสัดส่วน ตามลําดับ 

4. ด้านชอ่งทางการจัดจําหน่าย พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขต
อําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มี
ป้ ายบอกทางชัดเจน รองลงมา ได้แก่ สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต เวลาเปิด-ปิดสถานบริการ   .  -  .   น. ตามลําดับ 

4.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละ
มุง จ ังหวัดชลบุรี ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึง



 

พอใจเป็นอันดับแรก คือ มีป้ ายบอกทางชัดเจน รองลงมา ได้แก่ สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท/์อินเทอร์เน็ต และอันดับสุดท้าย คือ เวลา
เปิด-ปิดสถานบริการ   .  -  .   น. ตามลําดับ 

4.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจ
เป็นอันดับแรก คือ เวลาเปิด-ปิดสถานบริการ   .  -  .   น. รองลงมา ได้แก่ มีป้ ายบอกทางชัดเจน และอันดับสุดท้าย คือ สามารถติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ตามลําดับ 

5. ด้านบุคลากร พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ พนักงานมีมนุษย
สัมพันธ ์ดี ยิ มแย้มแจ่มใส รองลงมา ได้แก่ พนักงานมีบุคลิกภาพ กริยามารยาทดี พนักงานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม พนักงาน
กระตือรือร้นในการให้บริการ และอันดับสุดท้าย คือ พนักงานมีใบประกาศนียบัตรในการผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามลําดับ 

5.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละ
มุง จ ังหวัดชลบุรี ด้านบุคลากร พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับ
แรก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ ์ดี ยิ มแย้มแจ่มใส รองลงมา ได้แก่ พนักงานมีบุคลิกภาพ กริยามารยาทดี พนักงานกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ พนักงานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม พนักงานมีความรู้ความสามารถในอาชีพ และอันดับสุดท้าย คือ พนักงานมีใบ
ประกาศนียบัตรในการผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามลําดับ 

5.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บรกิารสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านบุคลากร พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ ์ดี ยิ มแย้มแจ่มใส รองลงมา ได้แก่ พนักงานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม พนักงานมีความรู้ความสามารถในอาชีพ 
พนักงานมีบุคลิกภาพ กริยามารยาทดี และอันดับสุดท้าย คือ พนักงานมีใบประกาศนียบัตรในการผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามลําดับ 

6. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอ
บางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีการ
โฆษณาทางสื  อ เช่น เอกสาร วิทยุ สิ  งพิมพ์ ทางเวปไซด์ รองลงมา ได้แก่ มีเอกสาร คู่มือแนะนําเกี  ยวกับบริการสปา มีการให้ส่วนลดตาม
ระยะเวลาในการบริการหรือจํานวนครั  งในการบริการ มีระบบสมาชิกเพื  อรับส่วนลด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ 
มีการลดราคาบางโอกาส/ช่วงเทศกาล ตามลําดับ 

6.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละ
มุง จ ังหวัดชลบุรี ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก คือ มีการโฆษณาทางสื  อ เช่น เอกสาร วิทยุ สิ งพิมพ์ ทางเวปไซด์ รองลงมา ได้แก่ มีเอกสาร คู่มือแนะนําเกี  ยวกับบริการสปา มี
การให้ส่วนลดตามระยะเวลาในการบริการหรือจํานวนครั  งในการบริการ มีระบบสมาชิกเพื  อรับส่วนลด และอันดับสุดท้าย คือ มีการลดราคา
บางโอกาส/ช่วงเทศกาล ตามลําดับ 

6.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก คือ มีเอกสาร คู่มือแนะนําเกี  ยวกับบริการสปา รองลงมา ได้แก่ มีระบบสมาชิกเพื  อรับส่วนลด มีการลดราคาบางโอกาส/ช่วง
เทศกาล มีการโฆษณาทางสื  อ เช่น เอกสาร วิทยุ สิ  งพิมพ์ ทางเวปไซด์ และอันดับสุดท้าย คือ มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาในการบริการ
หรือจํานวนครั  งในการบริการ ตามลําดับ 

7. ด้านกระบวนการ พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบาง
ละมุง จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีเครื  องดื  มไว้
บริการลูกค้า รองลงมา ได้แก ่การให้บริการสปามีคุณภาพครบตามขั  นตอน ตรงต่อเวลาในการให้บริการ ความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ และอันดับสุดท้าย คือ ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ตามลําดับ 

7.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละ
มุง จ ังหวัดชลบุรี ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก คือ มีเครื  องดื  มไว้บริการลูกค้า รองลงมา ได้แก่ ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ตรงต่อเวลาในการให้บริการ การ
ให้บริการสปามีคุณภาพครบตามขั  นตอน และอันดับสุดท้าย คือ ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ตามลําดับ 

7.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก 
คือ ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม รองลงมา ได้แก ่การให้บริการสปามีคุณภาพครบตามขั  นตอน มีเครื  องดื  มไว้บริการลูกค้า ตรงต่อ
เวลาในการให้บริการ และอันดับสุดท้าย คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ตามลําดับ 



 

8. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้
บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจ
เป็นอันดับแรก คือ มีการดูแลความสะอาดและการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ รองลงมา ได้แก่ มีความสะอาดของห้องนํ า/ห้องอาบนํ า  
มีสถานที  นั  งรอหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย การตกแต่งสถานที  มีเอกลักษณ์ เช่น แบบไทย แบบยุโรป หรือแบบบาหลี ฯลฯ และอันดับ
สุดท้าย คือ มีชื  อเสียงได้รับความเชื  อถือในด้านการบริการ ตามลําดับ 

8.1 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวชาวไทยที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละ
มุง จ ังหวัดชลบุรี ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   
โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีการดูแลความสะอาดและการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ย
เท่ากับ  .   รองลงมา ได้แก่ ความสะอาดของห้องนํ า/ห้องอาบนํ า มีสถานที  นั  งรอหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย มีอุปกรณ์ เครื  องมือ 
เครื  องใช้ที  ทันสมัย และอันดับสุดท้าย คือ ความมิดชิด ปลอดภัยของห้องใช้บริการ ตามลําดับ 

8.2 เมื  อพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้อาศัยในท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดย
มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีสิ งอํานวยความสะดวกระหว่างรอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ นํ าดื  ม เครื  องใช้อินเทอร์เน็ต รองลงมา 
ได้แก ่การตกแต่งสถานที  มีเอกลักษณ์ เช่น แบบไทย แบบยุโรป หรือแบบบาหลี ฯลฯ มีสถานที  นั  งรอหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย มีความ
สะอาดภายในห้องใช้บริการ มีความสะอาดของห้องนํ า/ห้องอาบนํ า มีการดูแลความสะอาดและการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ และอันดับ
สุดท้าย คือ มีชื  อเสียงได้รับความเชื  อถือในด้านการบริการ ตามลําดับ 
  ส่วนที    การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการสปาระหว่างนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้
อาศัยอยูใ่นท้องถิ นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาวิจ ัย ดังนี  

1. จําแนกตามเพศของนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  นที  มาใช้บริการ สปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุร ีพบว่า มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านบุคลากร มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้านอื  น ๆ พบว่า  
ไม่มีความแตกต่างกัน 

2. จําแนกตามอายุของนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  นที  มาใช้บริการ สปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัด
ชลบุรี พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้านสถานที   ด้านบุคลากร และด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้านอื  น 
ๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

3. จําแนกตามสถานภาพการสมรสของนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขต
อําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุร ีพบว่า มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปา ไม่มีความแตกต่างกัน เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านส่งเสริมการตลาด มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้านอื  น ๆ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกัน 

4. ระดับการศึกษาของนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัด
ชลบุรี พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา 
มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้านสถานที   ด้านบุคลากร และด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มคีวามพึงพอใจในการใช้บริการในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้าน
อื  น ๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

5. จําแนกตามอาชีพของนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  นที  มาใช้บริการ สปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัด
ชลบุรี พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาไม่มีความแตกต่างกัน เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้าน
ราคา มีความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้านอื  น ๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

6. รายได้ต่อเดือนของนักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัด
ชลบุรี พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการในการใช้บริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   ส่วนด้านอื  น ๆ ได้แก่ 
ด้านราคา ด้านสถานที   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ พบว่า ผู้ใช้บริการสปามีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสปาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .   
 



 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจ ัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ระหว่างนักท่องเที  ยวชาว
ไทยกับผู้อาศัยในท้องถิ  น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี   

1. นักท่องเที  ยวชาวไทยกับผูอ้าศัยในท้องถิ  นที  ใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี จํานวน     คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญ ิง คิดเป็นร้อยละ   .   มีอายุระหว่าง   -   ปี คิดเป็นร้อยละ   .   มีสถานภาพการสมรส คือ มีครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ   .   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ   .   มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ   .   และมีรายได้
ต่อเดือน   ,   -25,    บาท คิดเป็นร้อยละ   .   ซึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ศรีสุดา ชัยชะนะ (2546) ได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสปาในอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม ่จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จํานวน 100 ราย ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญ ิงในอัตราส่วนที  ใกล้เคียงกัน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาขั  นสูงสุดระดับปริญญาตรี 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดและไม่ได้เป็นสมาชิก
สปา เสียค่าใช้จ่ายในการบริการสปาต่อครั  ง ประมาณ 501-1,000 บาท และส่วนใหญ่ไปใช้บริการเดือนละ 1 ครั  ง  

2. นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี พบว่า ในภาพรวม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านสถานที   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านราคา ตามลําดับ ทั  งนี อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาใน
เขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี เป็นผู้บริโภคที  เข้ามาใช้บริการ จึงจําเป็นที  ผู้บริโภคจะต้องเลือกใช้บริการสถานประกอบการธ ุรกิจสปาที  มี
การดูแลความสะอาดและการบริการอย่างถูกสุขลักษณะสถานที  ให้บริการมีความเหมาะสมกับการพักผ่อนเพื  อการผ่อนคลายความเครียดได้
ตามอัธยาศัย ซึ  งผู้ประกอบการควรตกแต่งสถานที  มีเอกลักษณ์ เช่น แบบไทย แบบยุโรป หรือแบบบาหลี ฯลฯ สรรหาอุปกรณ์ เครื  องมือ 
เครื  องใช้ที  ทันสมัย มีสิ งอํานวยความสะดวกระหว่างรอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ นํ าดื  ม เครื  องใช้อินเทอร์เน็ต มีความมิดชิด เป็นส่วนตัว 
มีความปลอดภัยของระบบห้องใช้บริการ และควรรักษามาตรฐานความมีชื  อเสียงได้รับความเชื  อถือในด้านการบริการไว้ ซึ  งสอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ โสมนัสสา โสมนัส (2549) ที  ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที  ยวตลอดจนป ั จจัยที  มีผลและความพึง
พอใจของนักท่องเที  ยวต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม ่ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มนักท่องเที  ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที  มีผลต่อการใช้บริการนวดแผนไทยมีความเห็นที  ต่างกัน คือ ป ั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มีการนําภูมิป ั ญญาท้องถิ นมาใช้
ในการนวด และผลิตภัณฑ์ที  ผลิตจากธรรมชาต ิ100% 2) ป ั จจัยด้านบริการ ได้แก่ การมีบริการนวดทั  งในและนอกสถานที   มีการบริการ
เสริมต่าง ๆ เช่น มีบริการเสริมสวย มีความหลากหลายของบริการ ป ั จจัยด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานให้บริการตรงตามความต้องการของ
ของลูกค้าตลอดจนพนักงานมีทักษะในการสื  อสาร ป ั จจัยด้านราคา ได้แก่ มีการแจ้งอัตราค่าบริการที  ชัดเจน ป ั จจัยด้านสถานที   การมี
สถานที  จอดรถสะดวกเพียงพอและปลอดภัย มีการตกแต่งสถานที  อย่าง สวยงาม สงบเงียบเป็นธรรมชาต ิป ั จจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ ์ผ่านสื  อต่าง ๆ โดยนักท่องเที  ยวต่างชาติมีความเห็นว่าป ั จจัยดังกล่าวมีผลต่อการใช้บริการนวดแผนไทย ในขณะ
ที  นักท่องเที  ยวชาวไทยมีความเห็นว่าป ั จจัยดังกล่าวไม่มีผลต่อการใช้บริการของนักท่องเที  ยว ส่วนผลการศึกษาด้านความพอใจ
นักท่องเที  ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ การนวดของหมอนวดมากที  สุด รองลงมา คือ มีอ ัตราค่าบริการที  เหมาะสม ส่วน
นักท่องเที  ยวต่างชาติพึงพอใจในด้านระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมมากที  สุดรองลงมา คือ การต้อนรับของผู้ให้บริการ 
นอกจากนั  นนักท่องเที  ยวทั  งชาวไทยและชาวต่างชาติจะกลับมาใช้บริการนวดแผนไทยอีกและจะแนะนําผู้อื  นมาใช้บริการนวดแผนไทยด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธนิตศักดิ   ประโลมรันย์ (    ) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาเพื  อสุขภาพของบริษัทลําปาง
รักษ์สมุนไพร จังหวัดลําปาง พบว่า ป ั จจัยส่วนประสมการตลาดผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ 
บริการพอกผิวหน้า ผิวกายด้วยโคลนสมุนไพร บริการขัดผิว และบริการนวดแผนไทย ด้านราคา มีความพึงพอใจในระดับมาก ป ั จจัยที  มี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ อัตราค่าบริการพอกผิวหน้า ผิวกายดว้ยโคลนสมุนไพร ด้านสถานที  /ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความพึงพอใจในระดับมาก 
คือ เวลาในการเปิด-ปิดสถานบริการ   .  -  .  น. การส่งเสริมการตลาด ป ั จจัยย่อยที  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ สามารถโทรศัพท์เพื  อติดต่อ
สอบถามเกี  ยวกับบริการได้ พนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ พนักงานมีการพูดจาดี มีมารยาทดี การสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ความสะอาดของบริเวณสถานที  โดยรวม ด้านกระบวนการ มีความพึง
พอใจระดับสูง คือ ความตรงต่อเวลา 
 ดังนั  น จึงนําผลการศึกษาวิจ ัยมาดําเนินการอภิปรายผล โดยอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ บริการนวดนํ ามัน
สมุนไพร รองลงมา ได้แก่ บริการนวดแผนไทย บริการนวดฝ ่ าเท้า บริการอบไอนํ าสมุนไพร และอันดับสุดท้าย คือ บริการนวดแบบอินเดีย ซึ  ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธนิตศักดิ   ประโลมรันย์ (    ) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สปาเพื  อสุขภาพของบริษทัลําปางรักษ์



 

สมุนไพร จังหวัดลําปาง พบว่า ประเภทที  มีผู้ใช้บริการมากที  สุด คือ บริการนวดแผนไทย และป ั จจัยส่วนประสมการตลาด พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี  ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ บริการพอกผิวหน้า ผิวกายด้วยโคลนสมุนพร บริการขัดผิว และ
บริการนวดแผนไทย และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ (    ) ได้ทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าที  มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของธ ุรกิจสปาในอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการชาวไทยส่วนใหญ่พึงพอใจใช้บริการ
นวดนํ ามัน และผู้ใช้บริการชาวต่างชาติผู้ชายพึงพอใจในการบริการนวดเท้ามากที  สุด 

2. ด้านราคา พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุร ี
ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ อัตราค่าบริการนวดแผนไทย รองลงมา 
ได้แก่ อ ัตราค่าบริการนวดฝ ่ าเท้า อัตราค่าบริการนวดนํ ามันสมุนไพร อัตราค่าบริการนวดแบบสวีดีส และอันดับสุดท้าย คือ อัตราค่าบริการสปา
ฟรุตตี  ซึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พรศรี กุลทรงคุณากร (    ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในอําเภอเมอืง จ ังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ค่าบริการความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนธนิตศักดิ   ประโลมรันย์ (    ) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปา
เพื  อสุขภาพของบริษัทลําปางรักษ์สมุนไพร จังหวัดลําปาง พบว่า ป ั จจัยด้านราคาให้ความสําคัญระดับมาก ได้แก่ นวดแผนไทย ราคาต่อ
ครั  ง/ชั  วโมงไม่เกิน     บาท สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ศุภนิษฐ์ เหมะวรรณ (2545) ได้ทําการศึกษาป ั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที  มี
อิทธ ิพลต่อนักท่องเที  ยวชาวญ ี  ปุ ่ นในการเลือกใช้บริการนวดแผนโบราณอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม ่พบว่า ป ั จจัยด้านราคาที  มีอิทธ ิพลต่อ
นักท่องเที  ยวชาวญ ี  ปุ ่ นส่วนใหญ่ ได้แก่ ด้านราคาการนวดต่อการใช้เวลาในการนวด 1 ชั  วโมง และด้านราคาการนวดต่อการใช้เวลาในการ
นวด 2 ชั  วโมง สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ มิ  งสรรค์ ขาวสะอาด และ นภัสสร สุวรรณประกร (    ) ได้ศึกษาเรื  องอุตสาหกรรมสปาใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ป ั จจุบ ันมีสถานให้บริการประมาณ    แห่ง ใช้เงินลงทุนกว่า  ,    ล้านบาท มียอดขายบริการโดยรวมประมาณ 
  .  ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจากการให้บริการในท้องถิ น   .   ล้านบาท และยอดขายจากการท่องเที  ยว   .   ล้านบาท จะเห็นได้ว่า 
ธ ุรกิจสปาเน้นการให้บริการกับผู้ที  มาพักผ่อนทั  งชาวไทยและต่างประเทศ ในขณะที  ร้อยละ   .   เป็นรายได้จากการให้บริการแก่ผู้อาศัยใน
ท้องถิ  น และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พงษกล ชัยวิศิษฐ์ (    ) ศึกษาบทบาทของธ ุรกิจสปาเพื  อสุขภาพในการส่งเสริมเชียงใหม่ให้เป็น
ศูนย์กลางการบริการสุขภาพ พบว่าแนวโน้มธ ุรกิจสปา มีการขยายตัวของสถานประกอบการ มีการแข่งข ันในธ ุรกิจสปาสูงมาก ดังนั  น การ
บริการด้านราคาเป็นป ั จจัยสําคัญที  ผู้ประกอบกิจการต้องนํามากําหนดในการแข่งข ันให้เหมาะสมเพื  อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ วราภรณ์ หมอนสะอาด (2547) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จ ังหวัด
ลําพูน พบว่า ป ั จจัยด้านราคา ได้แก่ การมีอ ัตราค่าบริการที  เหมาะสม ทั  งนี ผู้ใช้บริการได้ให้ความเห็นด้านราคาที  มีอัตราค่าบริการว่าแพง
เกินไป ค่าบริการส่วนใหญ่ในด้านนวดแผนไทยชั  วโมงละ    -    บาท และอัตราค่าบริการด้านอื  น ๆ  จะแตกต่างกันไป ซึ  งอาจเป็นสภาพ
เศรษฐกิจป ั จจุบ ันที  ทําให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจ ในการจะประหยัดในการใช้จ่ายเงินจึงต้องมีแนวทางในการดํารงชีวิตประจําวัน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที     ในการรู้จ ักประหยัด พอดี ตลอดจนการประกอบอาชีพในเชิงพอเพียง
เพื  อป้ องกันความเสี  ยง ทั  งนี ผู้ประกอบกิจการต้องกําหนดราคา และดําเนินธ ุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพป ั จจุบ ัน โดยดําเนินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว เพื  อให้สามารถอยู่ได้ทั  งผู้ประกอบกิจการและผู้ใช้บริการ 

3. ด้านสถานที   พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที   รองลงมา ได้แก่ มีบริเวณสะอาดและสวยงามดูร่มรื  น ตั  งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง มีที  จอดรถสะดวก 
และลําดับสุดท้าย คือ จ ัดเป็นสัดส่วน ซึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ปราวรณา อัจฉริยบุตร และคณะ (    ) ได้ทําการศึกษาถึงมาตรฐานของ
สถานประกอบการสปาในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี   พบว่า ดัชนีมาตรฐานด้านสถานที  และสิ งแวดล้อม ประกอบด้วย ความสะอาดของ
สถานที   วัสดุ อุปกรณ์ บรรยากาศสงบ และการตกแต่งสถานที  แบบไทย ๆ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ศรีสุดา ชัยชะนะ (    ) ได้
ทําการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสปาในอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้รบับริการให้
ความสําคัญในด้านถานที  ในระดับมาก และสําคัญมากลําดับแรก ได้แก่ มีความสะดวกด้านสถานที  จอดรถ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ 
โสมนัสสา โสมนัส (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที  ยวตลอดจนป ั จจัยที  มีผลและความพึงพอใจของ
นักท่องเที  ยวต่อการใชบ้ริการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม ่ผลการศึกษา พบว่า ป ั จจัยด้านสถานที   การมีสถานที  จอด
รถสะดวกเพียงพอและปลอดภัย มีการตกแต่งสถานที  อย่าง สวยงาม สงบเงียบเป็นธรรมชาต ิ 

4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใชบ้ริการสปาในเขตอําเภอบาง
ละมุง จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีป้ ายบอก
ทางชัดเจน รองลงมา ได้แก่ สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต เวลาเปิด-ปิดสถานบริการ   .  -  .   น. ซึ  งสอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ ธนิตศักดิ   ประโลมรันย์ (    ) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาเพื  อสุขภาพของบริษัทลําปางสมุนไพร พบว่า 
ด้านสถานที  /ช่องทางการจัดจําหน่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ เวลาในการเปิด-ปิดสถานบริการ เวลา   .  -  .   น. ป ั จจัยย่อยที  
มคีวามพึงพอใจสูงสุด คือ สามารถโทรศัพท์เพื  อติดต่อสอบถามเกี  ยวกับบริการได้ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ วราภรณ์ หมอนสะอาด 
(2547) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จ ังหวัดลําพูน พบว่า สาเหตุที  ใช้บริการนวดแผน



 

ไทย คือ เพื  อบําบัดและรกัษาโรคเกี  ยวกับกล้ามเนื อ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ ด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายต่อครั  งในการรับบริการ คือ 101-
200 บาท ความถี  ในการมาใบริการ คือ ใช้บริการไม่แน่นอน ช่วงเวลาในการใช้บริการ คือ 18.01-21.00 น. วันที  มาใช้บริการ คือ เสาร-์
อาทิตย ์มีระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครั  ง คือ 1-2 ชั  วโมง ลักษณะการใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการเพียงร้านเดียว โดยมีเหตุผล คือ 
บริการได้มาตรฐานหรือได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ในด้านป ั จจัยที  มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคด้านสถานที  หรือ
การจัดจําหน่ายที  ให้ความสําคัญมากที  สุด คือ การมีสถานที  ตั  งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีสถานที  จอดรถสะดวกและปลอดภัย 

5. ด้านบุคลากร พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ ์ดี 
ยิ มแย้มแจ่มใส รองลงมา ได้แก่ พนักงานมีบุคลิกภาพ กริยามารยาทดี พนักงานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม พนักงานกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ และอันดับสุดท้าย คือ พนักงานมีใบประกาศนียบัตรในการผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ  งสอดคลอ้งกับงานวิจ ัยของ ปราวรณา 
อัจฉริยบุตร และคณะ(    ) ได้ศึกษาถึงมาตรฐานสถานประกอบการสปาในจังหวัดภูเก็ต พังงา พบว่า ดัชนีมาตรฐานด้านบุคลากรผู้
ให้บริการมีความอ่อนน้อม ยิ มแย้มแจ่มใส ผู้ให้บริการมีความชํานาญ ทั  งนี ป ั ญหาอุปสรรคในการประกอบธ ุรกิจ คือ ป ั ญหาด้านบุคลากร ที  
ขาดประสบการณ์ และป ั ญหาในด้านภาพลบของบริการสปา ดังนั  น ด้านบุคลากรจึงเป็นป ั จจัยสําคัญที  ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
และเกิดความไว้วางใจ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ โสมนัสสา โสมนัส (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของ
นักท่องเที  ยวตลอดจนป ั จจัยที  มีผลและความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม ่
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที  ยวชาวไทยอละชาวต่างชาต ิกลุ่มละ150 คน ผลการศึกษา พบว่า ป ั จจัยด้านบุคลากร ได้แก่ 
พนักงานให้บริการตรงตามความต้องการของของลูกค้าตลอดจนพนักงานมีทักษะในการสื  อสาร 

6. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีการโฆษณาทาง
สื  อ เช่น เอกสาร วิทยุ สิ งพิมพ์ ทางเวปไซด์ รองลงมา ได้แก่ มีเอกสาร คู่มือแนะนําเกี  ยวกับบริการสปา มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาใน
การบริการหรือจํานวนครั  งในการบริการ มีระบบสมาชิกเพื  อรับส่วนลด และอันดับสุดท้าย คือ มีการลดราคาบางโอกาส/ช่วงเทศกาล ซึ  ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธนิตศักดิ   ประโลมรันย์ (    ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาเพื  อสุขภาพของบริษัทลําปางรักษ์
สมุนไพร พบว่า การส่งเสริมการตลาด ป ั จจัยย่อยที  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ สามารถโทรศัพท์เพื  อติดต่อสอบถามเกี  ยวกับบริการได้ ซึ  งจะ
เห็นได้ผู้ใช้บริการป ั จจุบ ันต้องการความสะดวกที  สามารถติดต่อนัดหมายในการบริการได้ล่วงหน้าป ั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดจึงเป็น
ส่วนหนึ  งที  ทําให้ลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ โสมนัสสา โสมนัส (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวด
แผนไทยของนักท่องเที  ยวตลอดจนปจัจัยที  มีผลและความพึงพอใจของนักท่องเที  ยวต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง 
จ ังหวัดเชียงใหม ่กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที  ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มละ150 คน ผลการศึกษา พบว่า ป ั จจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ ์ผ่านสื  อต่าง ๆ โดยนักท่องเที  ยวต่างชาติมีความเห็นว่าป ั จจัยดังกล่าวมีผลต่อการใช้บริการ
นวดแผนไทย ในขณะที  นักท่องเที  ยวชาวไทยมีความเห็นว่าป ั จจัยดังกล่าวไม่มีผลต่อการใช้บริการของนักท่องเที  ยว 

7. ด้านกระบวนการ พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง 
จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีเครื  องดื  มไว้
บริการลูกค้า รองลงมา ได้แก ่การให้บริการสปามีคุณภาพครบตามขั  นตอน ตรงต่อเวลาในการให้บริการ ความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ และอันดับสุดท้าย คือ ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ซึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ (    ) ได้
ทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าที  มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของธ ุรกิจสปาในอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ใช้บริการชาวไทยส่วนใหญ่ใช้บริการนวดนํ ามัน และชาวต่างชาติผู้ชายมีความพึงพอใจในบริการนวดเท้ามากที  สุด และค่าเฉลี  ยความพึง
พอใจสูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการซึ  งมีเครื  องดื  มไว้คอยต้อนรับบริการลูกค้าระหว่างและหลังกระบวนการให้บริการเสร็จสิ  น 
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธนิตศักดิ   ประโลมรันย์ (    ) ได้ศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจระดับสูง คือ ความตรงต่อเวลา 
และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พรศรี กุลทรงคุณากร (    ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ศรีสุดา ชัยชะนะ (2546) ได้
ศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสปาในอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม ่ ผลการศึกษา พบว่า ป ั จจัยด้าน
กระบวนการให้ความสําคัญในระดับมาก ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที  ให้เรียบร้อยก่อนที  ลูกค้าจะใช้บริการทุกครั  ง และสอดคล้องกับงานวิจ ัย
ของ โสมนัสสา โสมนัส (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที  ยวตลอดจนป ั จจัยที  มีผลและความพึงพอใจของ
นักท่องเที  ยวต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จ ังหวัดเชียงใหม ่ผลการศึกษา พบว่า ป ั จจัยด้านบริการ ได้แก่ การมีบริการ
นวดทั  งในและนอกสถานที   มีการบริการเสริมต่าง ๆ เช่น มีบริการเสริมสวย มีความหลากหลายของบริการ 

8. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า นักท่องเที  ยวชาวไทยและผู้อาศัยในท้องถิ  นที  มาใช้บริการสปา
ในเขตอําเภอบางละมงุ จ ังหวัดชลบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   โดยมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก 
คือ มีการดูแลความสะอาดและการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ รองลงมา ได้แก่ มีความสะอาดของห้องนํ า /ห้องอาบนํ า มีสถานที  นั  งรอหรือ



 

พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย การตกแต่งสถานที  มีเอกลักษณ์ เช่น แบบไทย แบบยุโรป หรือแบบบาหลี ฯลฯ และอันดับสุดท้าย คือ มีชื  อเสียง
ได้รับความเชื  อถือในด้านการบริการ ซึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พรศรี กุลทรงคุณากร (    ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาใน
อําเภอเมือง จ ังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธนิต
ศักดิ   ประโลมรันย์ (    ) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาเพื  อสุขภาพของบริษัทลําปางสมุนไพร พบว่า ด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการศึกษาวิจัย 
  จากการศึกษาวิจ ัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการสปาในเขตอําเภอบางละมุง จ ังหวัดชลบุรี ระหว่าง
นักท่องเที  ยวชาวไทยกับผู้อาศัยในท้องถิ  น มีข้อเสนอแนะ ดังนี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ให้บริการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการนวดนํ ามันสมุนไพร บริการนวด
แผนไทย บริการนวดฝ ่ าเท้า บริการอบไอนํ าสมุนไพร ควรมีการบริการแบบครบวงจร เนื  องจากลูกค้าบางรายมีความต้องการทําสปาหลาย
รูปแบบเพื  อต้องการความสบาย มีสุขภาพดี ตลอดจนต้องการความสวยงามในการทําสปากับร่างกายซึ  งเป็นที  นิยมและเป็นธรรมชาติในการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย  

2. ด้านราคา ผู้ให้บริการควรปรับอัตราค่าบริการนวดแผนไทย อัตราค่าบริการนวดฝ ่ าเท้า อัตราค่าบริการนวดนํ ามัน
สมุนไพร อัตราค่าบริการนวดแบบสวีดีส ให้มีความเหมาะสมกับการบริการไม่แพงเกินไป อัตราค่าบริการควรจัดในหลายรูปแบบ เช่น บริการ
เพียงอย่างใดอย่างหนึ  งก็เป็นราคาต่อชั  วโมง หรือต่อครั  ง บริการแบบครบวงจรก็จ ัดให้มีส่วนลดในภาพรวมเพราะมีการบริการหลายรูปแบบ
ในเวลาเดียวกัน ทั  งนี อัตราค่าบริการควรจัดให้กับลูกค้าประจําในราคาสมาชิก เนื  องจากลูกค้าที  ใช้บริการซึ  งเป็นผู้อาศัยในท้องถิ นก็เป็น
ลูกคา้ที  ใช้บริการเป็นประจํา และการใช้บริการก็มีวัตถุประสงค์เพื  อดูแลสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนรายได้ที  ได้จากการบริการสปาใน
จังหวัดก็ได้จากลูกค้าในท้องถิ นเป็นจํานวนไม่น้อย จึงควรมีการดูแลลูกค้าประจําที  อาศัยในท้องถิ  นเป็นลูกค้าที  มีความสําคัญต่อธ ุรกิจสปา 
ดังนั  น จงึต้องมีการแข่งข ันเพื  อหาลูกค้าใหม่เพิ มเติมและรักษาลูกค้าเดิมหรือลูกค้าท้องถิ นให้คงเป็นลูกค้าประจํา ส่วนการชําระค่าบริการ
ควรให้มีการชําระโดยบัตรเครดิตแทนเงินสดได้  

3. ด้านสถานที   ผู้ให้บริการควรตระหนักในระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานที   ดูแลบริเวณสถานที  ให้
สะอาดและสวยงามดูร่มรื  น หรือมีแหล่งตั  งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง มีที  จอดรถสะดวก สถานที  ควรจัดเป็นสัดส่วนให้มีความ
สวยงามตลอดจนสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 

4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ให้บริการควรมีการติดป้ ายบอกเส้นทางให้ชัดเจน หรือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ตได้ เปิด-ปิดสถานบริการในเวลาที  เหมาะสม ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาใช้บริการ ในวันเสาร-์อาทิตย์ ดังนั  น
ควรเพิ มเวลาเปิด-ปิด ในวันหยุดให้มากกว่าเดิม และสามารถติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพื  อความสะดวกในการติดต่อนัดหมายใช้
บริการ 

5. ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการควรพัฒนาพนักงานให้มีมนุษยสัมพันธ ์ที  ดี ยิ มแย้มแจ่มใส พัฒนาบุคลิกภาพ กริยา
มารยาทของพนักงานให้มีใจรักงานบริการที  ดี แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม กระตือรือร้นในการให้บริการ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความชํานาญให้มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพเพื  อสร้างความเชื  อมั  นให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนระหว่างการให้บริการไม่ควรพูดคุยกับ
ลูกค้าในเรื  องที  ลูกค้าไม่ต้องการฟ ั งเพราะลูกค้าต้องการมาพักผ่อน ผ่อนคลาย 

6. ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ให้บริการควรมีการโฆษณาทางสื  อ เช่น เอกสาร วิทยุ สิ งพิมพ์ ทางเวปไซด์ มีเอกสาร 
คู่มอืแนะนําเกี  ยวกับบริการสปา มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาในการบริการหรือจํานวนครั  งในการบริการ มีระบบสมาชิกเพื  อรับส่วนลด มี
การลดราคาบางโอกาส/ช่วงเทศกาล 

7. ด้านกระบวนการ ผู้ให้บริการควรมีการบริการเสริมต่าง ๆ เช่น มีเครื  องดื  มไว้บริการลูกค้า การให้บริการสปามี
คุณภาพครบตามขั  นตอน ตรงต่อเวลาในการให้บริการ ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มกีารประชาสัมพันธ ์ และสามารถติดต่อได้
ทางเวปไซด์และให้มีการสื  อสารติดต่อถึงลูกค้าประจําเมื  อมีบริการพิเศษ  

8. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ให้บริการควรมีการดูแลความสะอาดและการบรกิารอย่างถูก
สุขลักษณะ มีความสะอาดของห้องนํ า/ห้องอาบนํ า มีสถานที  นั  งรอหรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย การตกแต่งสถานที  มีเอกลักษณ์ เช่น แบบ
ไทย แบบยุโรป หรือแบบบาหลี ฯลฯ อาจจะตกแต่งให้แตกต่างกันในแต่ละสถานประกอบกิจการเพื  อเป็นการดึงดูดใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการ 
และที  สําคัญลูกค้า หรือผู้ที  มารับ-ส่งลูกค้า ระหว่างที  รอควรจัดให้มีความสะดวก สบายโดยมีมุมที  ลูกค้าต้องการใช้เป็นที  ส่วนตัวได้ เช่น นั  งดู
ทีวี ดื  มน้าชา กาแฟ และมีเครื  องคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้าได้ใช้บริการ ซึ  งป ั จจุบ ันสถานบริการต้องพัฒนาในรูปแบบของการบริการให้ทันสมัย
ตรงกับความต้องการของลูกค้า และที  สําคัญให้รักษาชื  อเสียงในการบริการที  มีคุณภาพไว้อย่างสมํ  าเสมอ 



 

9. ควรมีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงข้อคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถาม หรือแสดงผ่านทางเวปไซด์ เพื  อเป็นการ
พัฒนาธ ุรกิจบริการสปา ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสมํ  าเสมอ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั  งต่อไป 

1. ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเขตพื นที  จังหวัดอื  น ๆ  
2. มีการศึกษาการขยายออกไปตามต่างจังหวัดที  เป็นแหล่งท่องเที  ยวของประเทศไทยเช่น ภูเก็ต พัทยา เพื  อนําผลมา

เปรียบเทียบสนับสนุนให้งานวิจ ัยมีความน่าเชื  อถือยิ งขึ น 
3. มีการศึกษาวิเคราะห์และประเมินประสิทธ ิภาพของเนื อหาและรูปแบบของการสื  อสารการตลาดธ ุรกิจนวดแผนไทย 
4. ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยที  มีอยู่ป ั จจุบ ันโดยละเอียดและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในอนาคต 
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