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เจติยา โล่ห์ชิงชยัฤทธ์ิ 1  ดร.เฉลิมพร  เยน็เยอืก 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์        

ปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปาและแรงจูงใจในการปฏิบติัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปาซ่ึงใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือวิจัยในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม

พนักงานระดับปฏิบติัการในแผนกต่างๆ ของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ 

สาขาสาทร จาํนวน 157 ราย และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test (One-way ANOVA) และ

การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดับปฏิบติัการ ในแผนก

ต่างๆ ของเฮลทแ์ลนด์สปาแอนด์มาสซาจ สาขาสาทร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายรุะหวา่ง  21-25 ปี มีวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา มีรายได้

ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร มีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัเป็นพนกังาน

นวด ซ่ึงเป็นลูกจา้งรายวนั และเป็นพนกังานประจาํในตาํแหน่งพนกังานทาํความ

สะอาด/แม่บา้น และมีระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบติังานกบัเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาส

ซาจ 

____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ           

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จนถึงปัจจุบนัระหว่าง 1-2 ปี โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการ

ดาํเนินธุรกิจสปา ด้วยการให้ความสําคญักับปัจจยัทาํเลท่ีตั้ งมากท่ีสุดในด้าน

ปัจจยัภายใน และกบัปัจจยัการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจมากท่ีสุดในดา้น

ปัจจยัภายนอก  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้วยการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัผลตอบแทนท่ีไดรั้บตามผลการดาํเนินงานของเฮลทแ์ลนด์ส

ปาแอนด์มาสซาจมากท่ีสุดในดา้นผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ให้ความสําคญักบั

ปัจจยัการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รมากท่ีสุด ในดา้นผลตอบแทนท่ี

ไม่เป็นตวัเงินหรือสวสัดิการพนักงานต่างๆ ให้ความสําคญักบัปัจจยัการเปิด

โอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดในด้านบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ

ปฏิบติังาน ให้ความสําคญักบัปัจจยัการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพมากท่ีสุดใน

ดา้นการเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต และให้ความสําคญักบัปัจจยัผูบ้ริหาร ใน

ปัจจยัดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัสมาชิกในทุกระดบัมากท่ีสุดในดา้นการ

บริหารจดัการ  รวมทั้งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานในธุรกิจสปา โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นลูกคา้ไวว้างใจและภกัดี

ต่อตราสินคา้มากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่  

ยกเวน้ ปัจจัยตําแหน่งหรือหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา  ปัจจยัในการดาํเนิน

ธุรกิจสปาทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปา และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทุก

ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจส

ปาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ ผูบ้ริหารธุรกิจสปาและเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาส

ซาจ โดยเฉพาะสาขาสาทรควรให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปาอยู่ในระดบัสูงมาก 

โดยทาํการเลือกใชแ้ละพฒันากลยทุธ์ต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการของบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ และ

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานไปพร้อมกนั สาํหรับขอ้เสนอแนะในงานวิจยั

คร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปา สําหรับงานวิจยัในอนาคต รวมทั้ง

การศึกษาในกิจการ พื้นท่ี หรือจงัหวดัอ่ืนๆ และการพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือ

อ่ืนๆ ประกอบกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบในมุมมองต่างๆ ท่ีหลากหลาย

และเชิงลึกมากข้ึน และสามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

รูปแบบการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ด้จริง ส่งผลทาํให้บริการและกลยุทธ์ทาง

การตลาดไดรั้บการพฒันาไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ์และเหตุผลมากท่ีสุด  ทั้งน้ี ควรทาํการทบทวนผลการศึกษา

และทาํการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อรักษาความใหม่ของขอ้มูลให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัตลอดเวลา  

 

คําสําคัญ  :    ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน  ธุรกจิสปา 

 

Abstract 

The objective of this study is to study demographic,  operational, and 

motivation factors regarding job performance efficiency of staff in spa 

business.  Questionnaire is used to collect data with 157 samples who are 

representatives of staff group in operational level of various divisions of  

Health Land Spa and Massage – Sathorn branch.   Percentage, mean, and 

standard deviation are used to describe the data and t-Test,  F-Test (One-way 

ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA) are used to test the 

hypothesis. 

Findings show the samples mostly are female; have age range between 

21-25 years; graduated in vocational and diploma levels; have range of monthly 

income between 10,001-20,000 baht; are single; were born in Bangkok; are 
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working as a massager as daily employed and as a cleaner for permanent 

employee; and have working experience in Health Land Spa and Massage 

between 1-2 years.  Their comments on operational factors in Spa business by 

focusing on location for internal factors and on economic conditions for 

external factors the most.  For comments on motivation, they focus on 

compensation based on operational results of the business for monetary 

compensation;  on both internal and external training for non-monetary 

compensation; on opening participation opportunity for supporting 

environment; on providing provident funds for supporting life security; and on 

participating all job position levels of staff for management the most.   This 

also includes customer trust and loyalty becomes the most important factors 

incorporating their job performance. 

Outcome of hypothesis testing shows most demographic factors 

excluding current job position or responsibility, influence job performance 

efficiency of staff in spa business.  All of operational and motivation factors 

have relationship with the efficiency at significant level of 0.05.   

The researcher recommends that Health Land Spa and Massage 

executives, especially in Sathorn branch, should concentrate on any relating 

factors since most of factors have relationship with the job performance 

efficiency in very high level according to this study results by choosing and 

developing various strategies efficiently and matching with need of the staff in 

order to motivate efficient working and create job satisfaction.  For any further 

studies, other relating factors, businesses, areas or provinces, and research tools 

should be used to get comparative and deep information in different corners.  

This can be used as a part of means of human resource management and 

supported provided services reasonably.   Moreover, it should be periodic 

review to maintain fresh information for the present situation continually.     
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1.บทนํา 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศท่ีมีประชากรอยูเ่ป็นจาํนวน

มาก ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เขตกรุงเทพมหานครมีประชากรจาํนวน 

5 , 7 1 0 , 8 8 3 ค น ( ท่ี ม า :สํ า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ท ะ เ บี ย น ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 

กระทรวงมหาดไทย, 2554) ทาํให้วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีมีสภาพการแข่งขนัท่ีสูง

ตลอดเวลา  คนในเมืองมีความเร่งรีบ โดยเฉพาะคนวยัทาํงาน นักศึกษาหรือ

นกัเรียนท่ีตอ้งเร่งรีบออกจากบา้นแต่เช้าเพื่อไปให้ถึงท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา

ทนัเวลา สร้างความเครียด แต่มีเวลานอ้ยลง ขาดการพกัผอ่นและออกกาํลงักาย

อยา่งเพียงพอ ส่งผลทาํใหมี้สุขภาพอ่อนแอลง ผูบ้ริโภคจึงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การบริโภค โดยเลือกซ้ือและบริโภคหรือใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากวตัถุดิบทาง

ธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์บาํรุงสุขภาพ รวมทั้งการหากิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยผ่อน

คลายและเสริมสุขภาพใหดี้หรือแขง็แรงข้ึนเม่ือมีเวลาหรือโอกาส  

การนวดแผนไทย เป็นกิจกรรมการนวดผอ่นคลายหลกัประเภทหน่ึงใน

หลายกิจกรรมของธุรกิจสปา โดยนาํวิธีการบาํบดัรักษาโรคและผ่อนคลายแบบ

ธรรมชาติท่ีสุด และเป็นอีกทางเลือกสําหรับผูท่ี้ตอ้งการผอ่นคลาย โดยธุรกิจสปา

เป็นธุรกิจใหบ้ริการการนวดประเภทต่างๆ เป็นหลกั ซ่ึงมีมูลค่าในตลาดท่ีสูงมาก 

และแนวโน้มในการเจริญเติบโตไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ซ่ึง

ในช่วงระเหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2554 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

สะสม เท่ากบั  9,685,847 คน ซ่ึงเป็นชาวเอเชียตะวนัออกมากท่ีสุด จาํนวน 

5,032,249 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 ตามมาดว้ยชาวยุโรป จาํนวน 2,726,699 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.15 โดยในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2553 มีจาํนวน นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติสะสม จาํนวน 7,559,528 คน คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.13  

จาํนวน นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งหมดในปี 2553 เท่ากบั 15,936,400 คน 

เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ท่ีมีจาํนวน 14,149,841 คน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.63 

(กรมการท่องเท่ียว, 2554) 
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เฮลทแ์ลนด์สปาแอนด์มาสซาจ (Health Land Spa & Massage) เป็นผู ้

ดาํเนินธุรกิจสปาท่ีให้บริการนวดแผนไทยท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

โดยเปิดดาํเนินการคร้ังแรกท่ีสาขาศรีนครินทร์ภายใต้วิสัยทศัน์ “การเป็นผู ้

ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพท่ีเป็นหน่ึงในใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและ

เจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน”  ซ่ึงในปัจจุบนัเปิดให้บริการมากถึง 8 สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาแจง้วฒันา สาขาสาทร สาขาป่ินเกลา้ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเอกมยั 

สาขาอโศก สาขาพระราม 2  และสาขาพทัยา โดยพฒันาให้เป็นแหล่งรวมสินคา้

และบริการดา้นสุขภาพครบวงจรท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป ทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงปัจจัยหน่ึงท่ีมีส่วนทาํให้ธุรกิจประสบ

ความสําเร็จไดด้ว้ยดีมาจากการให้บริการของพนกังาน ท่ีทาํให้ผูม้ารับบริการให้

การยอมรับดว้ยดี เน่ืองจากบุคลากรหรือแรงงานเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดใน

การดาํเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการอย่างเช่นธุรกิจสปา  การ

บริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสาํคญัในการบริหารงาน และการพฒันาองคก์ร 

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฎิบติังานให้บรรลุได้ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานมีอิทธิพลมาจากทั้งปัจจยัภายใน ซ่ึง

เป็นตวัพนักงานเอง และปัจจยัภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ แนวทางการดาํเนินธุรกิจ

สปา ซ่ึงเป็นปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ซ่ึงเป็นปัจจยัทั้งท่ีอยูใ่นรูปแบบของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน และทั้งท่ีมีตวัตนและ

ไม่มีตวัตนท่ีใช้กระตุน้หรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้เพิ่มความพยายาม 

หรือประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลหรือเป้าหมายขององคก์ร รวมทั้ง

การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีชีวิตการทาํงานท่ีมัน่คง(เฮลท์

แลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ, 2554) 

สําหรับเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ สาขาสาทร เปิดให้บริการเป็น

สาขาท่ี 2 เม่ือปี 2546 ซ่ึงตั้งอยูป่ากซอยสาทร 12 ขา้งอาคารดบัเบิ้ลเอบุ๊คทาวเวอ่ร์ 

ใจกลางศูนยก์ลางธุรกิจระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศกัด์ิและสถานีรถไฟฟ้า

บีทีเอสช่องนนทรี โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ 

สาขาสาทรเป็นกลุ่มลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศูนยว์จิยักสิกร
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ไทย, 2551 (อา้งถึงในวเิชียร วงศณิ์ชชากุลและกรศิวชั คธนาสินธร, 2553) ยืนยนั

ว่าคนญ่ีปุ่นท่ีเป็นชนชาติท่ีมีกาํลงัซ้ือท่ีสูงมาก มีความนิยมใช้บริการธุรกิจสปา

อยา่งมา เน่ืองจากความสอดรับกบัวฒันธรรมการอาบนํ้ าแร่ของคนญ่ีปุ่น ทั้งน้ี ณ 

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 เฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ สาขาสาทร มีจาํนวน

พนกังานทั้งหมด 258 คน แยกเป็นพนกังานประจาํในระดบัปฏิบติัการของแผนก

ต่างๆ ไดแ้ก่ บริการส่วนหนา้ ประชาสัมพนัธ์ การเงิน และแม่บา้น จาํนวน 51 คน 

และพนกังานนวด ซ่ึงเป็นลูกจา้งรายวนั จาํนวน 207 คน โดยจาํนวนดงักล่าวน้ี

อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามการหมุนเวียนเขา้ออกของพนกังาน (แผนกตอ้นรับ 

เฮลทแ์ลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ สาขาสาทร, 2554) 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องดงักล่าวขา้งตน้และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานใน

ธุรกิจสปา โดยผูว้จิยัคาดหวงัวา่แลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้

กลยุทธ์แรงจูงใจให้สอดคล้องกับความตอ้งการของพนักงานในธุรกิจสปาได้

อยา่งมีสิทธิภาพ โดยไดน้าํมาเป็นขอ้เสนอแนะสําหรับบริษทั เฮลทแ์ลนด์ จาํกดั

หรือผูป้ระกอบการในธุรกิจดงักล่าวน้ีท่ีมีความสนใจต่อไป 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย       

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์  ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติั งานของพนกังานในธุรกิจสปา 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปา    ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา 

3. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กันกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ 

สาขาสาทร 
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2. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  ต่อการพฒันาระบบบริหารจดัการภายใน

ของธุรกิจสปา โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ โดยได้ข้อเสนอแนะ

สาํหรับเฮลทแ์ลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ 

3. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นแนวทางสําหรับวางแผนการใช้กลยุทธ์แรงจูงใจให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานในธุรกิจสปาและของเฮลท์แลนด์สปา

แอนดม์าสซาจไดอ้ยา่งมีสิทธิภาพมากข้ึน 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนั 

3. แรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิด 

                              ตวัแปรอิสระ                                                ตวัแปรตาม 

 

      

 

 

 

 

    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของ

พนกังาน 

ในธุรกิจสปา 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ      อาย ุ     วฒิุการศึกษา   รายไดต้่อเดือน     สถานภาพสมรส     ภูมิลาํเนา

เดิม  ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั  

ระยะเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานกบัเฮลทแ์ลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ  

 
 

ปัจจยัในการดาํเนินธุรกจิสปา 

ปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่  ช่ือเสียงขององคก์ร  

คุณภาพและความหลากหลายของบริการ   

กระบวนการและระยะเวลาในการใหบ้ริการ   

วตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีเลือกใช ้  

ทาํเลท่ีตั้ง  

 ปริมาณกาํลงัการใหบ้ริการ )จาํนวนบุคลากร  (  

ความเหมาะสมของวนัและช่วงเวลาในการใหห้รือใชบ้ริการ   

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน   

การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ   

การไดรั้บความรวมมือจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) 

การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 

ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือสวสัดิการพนกังานต่างๆ   

บรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน     ความมัน่คงในชีวติ        

การบริหารจดัการ 
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2.แนวคิด 

สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  )2549  (ให้ความหมาย

ของการนวดแผนไทยว่าเป็นวิธีบาํบดัรักษาโรคท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุดตั้งแต่สมยั

โบราณโดยในภาพรวมธุรกิจน้ีมีมูลค่าตลาดท่ีสูงมากและเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นการ

เติบโตไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

เฮลท์แลนด์บริษัทจาํกัด (2554) บริษัทฯ เป็นผูด้าํเนินธุรกิจสปาท่ี

ใหบ้ริการนวดแผนไทยท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั  มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 61/1 

ซอยสมปรารถนา แยก 1 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   

เปิดให้บริการ 8 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแจง้วฒันา สาขาสาทร สาขาป่ินเกลา้ สาขาศรี

นครินทร์ สาขาเอกมยั สาขาอโศก สาขาพระราม 2  และสาขาพทัยา  ทุกวนั

ระหวา่งเวลา 9.00 น .– 23.00 น  .ผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 

2551 บริษทัฯ สามารถสร้างรายไดสู้งถึง 39,764,159.05 บาท เพิ่มสูงข้ึนจากปี 

2550 ร้อยละ 52.19 และเพิ่มข้ึนเป็น 46,913,179.65 บาทในปี 2552  เพิ่มสูงข้ึน

จากปี 2551 ร้อยละ 17.98 และเพิ่มสูงข้ึนจากปี 2550 ร้อยละ 79.55 

Kotler, Philip (1994)  การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการใดๆ 

ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงไม่สามารถนาํเสนอให้อีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบั

ต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของส่ิงใด ทั้ งน้ีการกระทาํดังกล่าว

อาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่บัสินคา้ท่ีมีตวัตนได ้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 การ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ (THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: 

HRM) ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงาน เน่ืองจากบุคลากร

เป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ 

Kotler, Philip (1997) ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ี

เป็นผลมาจาก การเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

หรือการทาํงานของผลิตภณัฑต์ามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัการคาดหวงัของบุคคล   

Katz, Daniel & Kahn, Robert L. )1978) ไดศึ้กษาในเร่ืองปัจจยัท่ีสาํคญั

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานส่วนประกอบท่ีสาํคญัของประสิทธิผลและ
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ประสิทธิภาพขององคก์ารสามารถวดัไดจ้ากปัจจยันาํเขา้เปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ี

ได ้ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือน ในความเป็นจริง 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการในแผนก

ต่างๆ ของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจสาขาสาทร โดยเม่ือวนัท่ี 7  กรกฎาคม 

2554  มีจาํนวนพนักงานทั้งหมด 258 คน (พนกังานประจาํในระดบัปฏิบติัการ

ของแผนกต่างๆ ได้แก่ บริการส่วนหน้า ประชาสัมพนัธ์ การเงิน และแม่บ้าน 

จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19. 77  และพนักงานนวด ซ่ึงเป็นลูกจา้งรายวนั 

จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 80. 23 )  

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้แนวทางของ Yamane, Taro โดย

ใชสู้ตร n = (N / (1 + N(e)2) ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 

เท่ากบั 157 ตวัอยา่ง  แยกเป็นกลุ่มพนกังานประจาํ 31 ตวัอย่างและลูกจา้งรายวนั

126 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช ้t-Test  F-Test )One-way ANOVA) และการวเิคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ผลการวคิราะห์ 

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ ในแผนกต่างๆ ของเฮลทแ์ลนด์ส

ปาแอนด์มาสซาจสาขาสาทร จาํนวน 157 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

108 คน คิดเป็นร้อยละ 68.79 มีอายุระหวา่ง  21-25 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.86 มีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 70 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.59 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.76 มีสถานภาพโสด จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 49.68 มี

ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 49.04 มี

ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัเป็นพนกังานนวด ซ่ึงเป็นลูกจา้ง

รายวนั จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 80.26 และเป็นพนักงานประจาํใน
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ตาํแหน่งพนกังานทาํความสะอาด/แม่บา้น จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 และ

มีระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบติังานกับเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจจนถึงปัจจุบัน

ระหวา่ง 1-2 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 44.59 

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ ในแผนกต่างๆ ของเฮลทแ์ลนด์ส

ปาแอนด์มาสซาจสาขาสาทร จาํนวน 157 ราย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัใน

การดาํเนินธุรกิจสปาด้านปัจจยัภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก โดยให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านทาํเลท่ีตั้ งมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 และด้านปัจจัย

ภายนอก ทุกปัจจัยอยู่ในระดับสูงมาก โดยให้ความสําคญักับปัจจัยด้านการ

เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78  โดยมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ทุกปัจจยัอยูใ่น

ระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลตอบแทนท่ีได้รับตามผลการ

ดาํเนินงานของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 ด้าน

ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือสวสัดิการพนกังานต่างๆ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูงมาก โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการฝึกอบรม ทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์รมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 ดา้นบรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน 

ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการเปิดโอกาสให้

ร่วมแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.50 ดา้นการเสริมสร้างความมัน่คง

ในชีวิต ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงมาก  โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการจดัตั้ง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.80 และด้านการบริหารจดัการ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านผูบ้ริหาร บริหาร

แบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทุกระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 และมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา ทุก

ปัจจยัอยู่ในระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านลูกคา้ไวว้างใจและ

ภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ 

ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน  สถานภาพสมรส ภูมิลาํเนาเดิม 

และระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบติังานกบัเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจจนถึงปัจจุบนั 
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ยกเวน้ ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั   มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  สาํหรับปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปา ทั้งปัจจยัภายใน

ปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

ในธุรกิจสปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.05 ทั้งน้ี ทั้ง 2 ปัจจยัต่างมี

ความสัมพนัธ์ต่อกันในระดับท่ีเท่ากัน นอกจากน้ีทุกปัจจัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ได้แก่ ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือ

สวสัดิการพนักงานต่างๆ  บรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน การเสริมสร้าง

ความมัน่คงในชีวิต และการบริหารจดัการ  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

0.05 ทั้งน้ี ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยปัจจยัด้านการ

บริหารจัดการ  มีความสัมพนัธ์กับตัวแปรด้านอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ปัจจัยด้าน

บรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้นอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด 

5.อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของหลายท่าน

ดงัน้ี 

อนันตา บุญญลกัษณ์ (2550) การศึกษาการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน

ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยผลตอบแทนพิเศษท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ

ศึกษาการสร้างแรงจูงใจแด่พนกังานดว้ยผลตอบแทนพิเศษของธนาคารธนชาติ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน

อยู่ในระดับมาก และผลตอบแทนควรข้ึนอยู่กับลักษณะงานและผลการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ี ยงัมีความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้วยการให้ความสําคญักับปัจจยัการฝึกอบรมทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กรมากท่ีสุด ในด้านผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือ

สวสัดิการพนกังานต่างๆ กบัปัจจยัการเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดในด้านบรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงาน กับปัจจัยการจัดตั้ งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพมากท่ีสุดในดา้นการเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต และกบัปัจจยั
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ผูบ้ริหาร บริหารแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทุกระดับมากท่ีสุดในด้านการ

บริหารจดัการ  รวมทั้งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานในธุรกิจสปา โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นลูกคา้ไวว้างใจและภกัดี

ต่อตราสินคา้มากท่ีสุด  

กิตติกร จงจิรวิศาล (2549) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะ

งานท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานขายบตัรเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ (ไทย) ซ่ึงพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีผลทาํให้ความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั ซ่ึงความพึงพอใจมีส่วน

ทาํใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานมีประสิทธิภาพ  

ปรีชา แซ่เจ็น (2549) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ 

ชิสา อุรัมภรณ์ (2550) ได้ทาํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ อาคาร

เพชรบุรี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายุใน

การทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรี

แตกต่างกนั 

ประเสริฐ อนุวรรณ (2546) ทาํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานทุกตวัแปรมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 

6.ข้อเสนอแนะ  

  การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปา  

กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัสูงมาก ยกเวน้

บางปัจจยั ได้แก่ เคร่ืองแบบพนักงาน  และการกาํหนดกฎระเบียบในการ
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ปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงยงัอยู่ในระดับท่ีสูง อน่ึง จากผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ท่ีถือวา่เป็นปัจจยัภายในแต่

ละบุคคล และปัจจยัภายนอกทัว่ไป ไดแ้ก่ ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนิน

ธุรกิจสปา และแรงจูงใจต่างๆ มีความเก่ียวกบัสัมพนัธ์กนักบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา  ผูบ้ริหารธุรกิจสปาและเฮลท์แลนด์สปา

แอนดม์าสซาจ โดยเฉพาะสาขาสาทร  จึงควรให้ความสําคญักบัทุกปัจจยั โดยทาํ

การเลือกใช้และพฒันากลยุทธ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความพึงพอในการปฏิบติังานไปพร้อมกนั  

สาํหรับขอ้เสนอแนะในงานวิจยัคร้ังต่อไป มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาสําหรับงานวิจยัในอนาคต เพื่อให้ได้

ขอ้มูลในมุมมองท่ีหลากหลายมากข้ึน และสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ส่งผลทาํให้บริการและ

กลยทุธ์ทางการตลาดไดรั้บการพฒันาไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลมากท่ีสุด   

2. ควรทาํการศึกษาในกิจการ พื้นท่ี หรือจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อได้ขอ้มูล

สาํหรับการเปรียบเทียบในดา้นต่างๆ แตกต่างกนัไป 

3. ควรทาํการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ ประกอบกนั ทาํให้ไดข้อ้มูลเชิง

คุณภาพและขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนท่ีสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ใน

ธุรกิจสปาไดดี้ข้ึน 

4. ควรทาํการทบทวนผลการศึกษาและทาํการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะ 

เพื่อรักษาความใหม่ของขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัตลอดเวลา  

7.เอกสารอ้างองิ 

กิตติกร จงจิรวศิาล. ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความพึงพอใจใน

งานของพนกังานขายบตัรเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
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