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การตัดสินใจใช้บริการธุรกจิสปาของบุคคลทีอ่ยู่ในวยักลางคนขึน้ไปในเขต
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บทคดัยอ่ 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไป

ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้สปาของบุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป และเพื่อสํารวจ

ความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps และพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป ตลอดจน

เพื่อนาํเสนอแนวทางในการตดัสินใจใช้สปาภายใตก้ลยุทธ์ 7Ps และพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสปาของบุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป ซ่ึงเป็นการสอบถามไปยงั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป (อายุตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป) ในท่ีน้ีผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง 

สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) t-test, f-test และ Multiple Regression Analysis (MRA) ซ่ึง

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน 

อาชีพ และสถานภาพ ส่งผลต่อความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ต่อการใช้บริการสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป นอกจากนั้นความคาดหวงัตาม

กลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชส้ปาของผูท่ี้อยู่

ในวยักลางคนข้ึนไปอีกดว้ย 

คําสําคัญ : สปา 
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ABSTRACT 

This research is a quantitative research. This research aims to study the 

general conditions related to the decision of middle age people on spa selection in 

order to survey the expectation according to 7P’s Marketing Mix strategy, propose 

the guideline upon spa selection under7P’s Marketing Mix strategy and the behavior 

of middle age people on selecting the service of spa business  by 400 samples of 

middle age people in Bangkok only. Statistics used in colleting data is descriptive 

statistics including percentage, mean,  standard deviation , t-test, f-test and  Multiple 

Regression Analysis (MRA)  The results show that of analyzing and comparing 

personal factors classified by gender, age, monthly income, occupation,.and status 

affect on the opinion towards the expectation according to 7P’s Marketing Mix 

strategy of current spa usage of middle age people. And the expectation according 

to 7 P’s Marketing Mix strategy affect behavior of middle age people on selecting 

the service of spa business. 

Keyword: Spa Business, People in the middle age and older, decision making 
 

1.บทนํา 

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social 

transition) ในหลายๆ ดา้นท่ามกลางกระแสโลกานุวฒัน์ (Globalizations) โดยเร่ิมเห็น

ความชัดเจนตั้งแต่ประเทศไดมี้การกาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัแรก พ.ศ. 2504 จนกระทัง่ปัจจุบนัมีการใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 โดยการ

ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริหารจดัการของภาครัฐบาลในช่วงระยะเวลา

กวา่ 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา ทาํใหโ้ครงสร้างทางสังคมและวถีิการดาํเนินชีวิตของคนไทย

เปล่ียนแปลงไป อาทิ ภาคการผลิตท่ีมุ่งเขา้สู่อุตสาหกรรม สังคมเร่ิมมีความเป็นเมือง

มากข้ึน ประเทศมีพฒันาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและการ

สาธารณสุข รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศท่ีมุ่ง

เข้าสู่สังคมผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไป เป็นต้น ส่ิงหน่ึงท่ามกลางสถานการณ์การ
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เปล่ียนแปลงดงักล่าว การเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศเร่ิมกลายเป็นปัจจยัท่ี

สําคญั ท่ีผลกัดนัให้ภาคธุรกิจตอ้งปรับกลยุทธ์และช่องทางในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

กวา้งขวาง พบวา่ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ (Healthy) จะไดรั้บความสนใจจาก

ผูบ้ริโภคในอนาคต โดยพื้นฐานแนวคิดดงักล่าวมาจากสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคในสังคม

เมืองเร่ิมมีความสนใจและใส่ใจในภาวะสุขภาพมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากภาวการณ์

ทาํงานท่ีเม่ือยลา้ การเผชิญกบัมลภาวะท่ีบัน่ทอนสุขภาพต่างๆ อีกทั้งความกา้วหน้า

ทางวิทยาการทางการแพทย ์ความรู้ของผูบ้ริโภครวมถึงความสามารถในการเขา้ถึง

แหล่งสารสนเทศทางด้านสุขภาพต่างๆ ทาํให้ประชาชนมีความรู้และรักษาสุขภาพ

มากข้ึน และท่ีสําคญัธุรกิจดงักล่าวไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลายจากนกัท่องเท่ียว

ต่างประเทศ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) 

ธุรกิจสปาเขา้มาในประเทศไทยเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว ช่วงนั้นสปาเป็น

เพียงธุรกิจท่ีแฝงตวัอยู่ภายในโรงแรมหรูเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลกั 

ปัจจุบนันอกจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแสวงหาบริการดา้นสปาแลว้ คนไทยเองก็

ให้ความสนใจไม่แพก้นั ส่งผลให้ธุรกิจสปามีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ธุรกิจ 

สปาในประเทศไทยจึงมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นชาวไทย ท่ามกลางกระแสแนวโนม้การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยนับจากน้ี ธุรกิจสปามีความ

จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางการดาํเนินธุรกิจให้รองรับกบัโครงสร้างของ

ผูบ้ริโภคในอนาคตท่ีเพิ่มจาํนวนมากข้ึนโดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคน(อายุ 40 ปีข้ึน

ไป)  ก็เป็นท่ีน่ากังวลเก่ียวกับขีดความสามารถและศักยภาพในการรองรับการ

ให้บริการในประเด็นการดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีทาํการศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปซ่ึงเป็นวยัท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายท่ีจะเขา้สู่วยั

กลางคนข้ึนไปซ่ึงนบัวนัจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยธุรกิจประเภทน้ีสามารถสร้างงาน

สร้างรายได้ให้แก่แรงงานซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประชาชนในทอ้งถ่ิน นับว่าเป็นการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการกระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินท่ี

จะนาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัในเชิงธุรกิจได ้ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

            1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป 

            2. เพื่อสาํรวจความคาดหวงัตามกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps และ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป 

3. เพื่อนาํเสนอแนวทางในการตดัสินใจใชส้ปาภายใตก้ลยทุธ์ 7Ps และ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. นาํไปใชเ้พื่อประกอบการตดัสินใจในการประกอบธุรกิจสปาของบุคคลท่ี

อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

2. นาํไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 

7Ps ต่อการใชบ้ริการสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

3. นาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการศึกษาแนวทางในการตดัสินใจ

ใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปภายใตก้ลยทุธ์ 7Ps และพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการ 

สมมติฐานการวจัิย 

      1. บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบั

รายได ้ระดบัการศึกษา ท่ีมาของรายได ้สถานภาพ อาชีพแตกต่างกนัมีความคาดหวงั

ตามกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ต่อการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) และ ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical) แตกต่างกนั  

 2. ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้สปาของ

บุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

                       ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด 

2. แนวคิด  

ในการศึกษาวจิยัเร่ืองการตดัสินใจการใชบ้ริการธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่น

วยักลางคนข้ึนไป ผูว้จิยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้

เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ   

- อาย ุ  

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต้่อเดือน 

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

คาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทาง

การตลาด 7Ps ต่อการใช้บริการใน สปา

ของผู้ทีอ่ยู่ในวยักลางคนขึน้ไป 

- ผลิตภณัฑ ์(Product)  

- ราคา (Price)  

- สถานท่ี (Place)  

- การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  

- กระบวนการ (Process)  

- พนกังาน (People)  

- ลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical)  

พฤตกิรรมการเลอืกใช้สปาของผู้ทีอ่ยู่

ในวยักลางคนขึน้ไป 

- แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรึกษา

เพ่ือการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สปา 

- แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการรับฟัง

ข่าวสาร 

- ประเภทของสปาท่ีชอบใช้

บริการ 

- ชนิดของสปาท่ีชอบใชบ้ริการ 

- วตัถุประสงคข์องการมาใช้

บริการสปา 
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  1.แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัสปา 

คาํวา่ สปา มาจากรากศพัทภ์าษาละตินวา่ Sanus Per Acqua หมายถึง การมี

สุขภาพดีดว้ยนํ้า หรือการใชน้ํ้ าเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการบาํบดัรักษาสุขภาพ ไม่

วา่จะเป็น การอาบนํ้าแร่ แช่นํ้ านม การอบไอนํ้ า หรือการด่ืมนํ้ าแร่ บา้งก็วา่ คาํวา่ สปา 

มาจากช่ือเมือง SPA ซ่ึงเป็นเมืองเล็ก ๆ ในประเทศเบลเยี่ยมท่ีเป็นแหล่งนํ้ าพุร้อน และ

เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีชาวยุโรปชั้นสูงในยุคศตวรรษท่ี 17 นิยมมาพกัผ่อน อาบนํ้ าแร่ 

และเล่นคาสิโนกนัมาก สาํหรับการใชน้ํ้าเพื่อการบาํบดัและผอ่นคลายนั้น มีมาแต่สมยั

โบราณแลว้ ชาวกรีกโบราณนิยมการอาบแช่นํ้ า โดยมีการสร้างอ่างเก็บนํ้ าและท่อส่ง

นํ้ ามายงัอ่างเก็บนํ้ ามาตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะท่ีชาวโรมนันิยมการอาบ

นํ้าแร่ แช่นํ้านม เพื่อผอ่นคลาย รักษาโรคและดูแลผวิพรรณ (บายสปา, 2554) 

2. แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดด้านธุรกจิบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 434) กล่าวไวว้า่ การใชส่้วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ด้านธุรกิจบริการ 7 ด้าน (7P’s) ประกอบด้วย (1) 

ผลิตภณัฑ์/บริการ (2) ราคา (3) การจดัจาํหน่าย (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคคล/

พนกังาน (6) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ (7) กระบวนการ 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้ นจะไม่เพียงศึกษาเฉพาะว่าผูบ้ริโภค

ตดัสินใจใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่(เวลา เงิน ความพยายาม) เพื่อเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

อะไร (What) เท่านั้นแต่ยงัศึกษาครอบคลุมถึงวา่ ทาํไม (Why) เขาจึงซ้ือ (When) จะ

ซ้ือท่ีไหน (Where) จะซ้ืออยา่งไร(How) จะซ้ือบ่อยแค่ไหน (How often) อีกดว้ย การ

ศึกษาวิจัยผู ้บริโภค จึงมีการกระทําทุกระดับขั้ นตอนในกระบวนการบริโภค 

(Consumption Process) คือ ก่อนการซ้ือ ระหวา่งซ้ือ และหลงัการซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analysis Consumer Behavior) ของศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ (2541 : 125) โดยใหค้วามหมายวา่ เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม

การซ้ือ และการใช้ของผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด สามารถจัด      

กลยทุธ์การตลาด(Market Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้
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อยา่งเหมาะสม 

  4. แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

  จากการศึกษา ทฤษฎี แนวความคิดท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีกล่าวไวใ้นอดีต

ของเชลเล่ย ์ (Shelly, 1995, pp. 252 - 268) สรุปไดว้า่ ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความรู้สึกสอง

แบบของมนุษย ์คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกของ

มนุษยจ์ะตกอยูใ่นความรู้สึกสองแบบน้ี 

  ความรู้สึกทางบวกคือ ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะทาํให้มีความสุข 

ความรู้สึกน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆกล่าวคือ เป็น

ความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทาํให้เกิดความรู้หรือความรู้สึก

ทางบวกเพิ่มข้ึนอีก ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อนและ

ความสุขน้ีก็มีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 

  5. แนวความคิดเกีย่วกบัการบริการ 

  แคทซ์ และดาเนท (อา้งถึงใน กนกพรรณ ธีระคาํศรี, 2540: หนา้ 21 - 22) ได้

เสนอแนวความคิดต่อหลกัการใหบ้ริการไวอ้ยา่งน่าสนใจ โดยบุคคลทั้งสองไดน้าํ ผล

การศึกษาการบริการประชาชนแลว้พบว่าจะตอ้งศึกษาจากหลกัการพื้นฐานของการ

ให้บริการขององคก์รเป็นสําคญั ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ การติดต่อ

เฉพาะงาน (specificity) การปฏิบติัโดยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั (universalism) 

และการวางตวัเป็นกลาง (affective neutrality) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาแนวทางการตดัสินใจใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป โดยมุ่งสํารวจ

ความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ต่อการใช้บริการในสปาของ

บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) 

และ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

(อายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป) ในท่ีน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายของการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจาก

เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัจาํนวนได ้(Infinite Population) ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม

ตวัอย่างเป็น 50% หรือ .05 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ .05 ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจะคาํนวณไดจ้ากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ W.G.cochran 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ืองการตดัสินใจใชส้ปาของวยักลางคนข้ึนไป ในลกัษณะการแสดง

ความคาดหวังของธุรกิจสปาภายใต้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด7Psได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) และ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) โดย

แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน 

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้

งานวิจยัท่ีมีผูด้าํเนินการไวแ้ล้ว เอกสารตาํราวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

บทความทางวชิาการ  

1.2 ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  (PrimaryData)เ ป็ น ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ช้

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อสอบถามจากประชากรท่ีได้รับ

เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท่ีผ่านขั้ นตอนการรวบรวมข้อมูลและ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
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  สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามมีดงัต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ

อธิบายถึงลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 1.1) หาค่าความถ่ี (Frequency)สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 คือ ขอ้มูลจากการ

สาํรวจความคิดเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีต่อการใชบ้ริการสปา 

1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 คือ ขอ้มูลจากการ

สาํรวจความคิดเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีต่อการใชบ้ริการสปา 

 2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานดงัน้ี 

2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลด้านเพศ อายุ ระดบัรายได้ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความคาดหวงัตาม   

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ต่อการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยั

กลางคนข้ึนไป ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) และ ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical) แตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent t-test  

เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มสําหรับตวัแปรดา้นเพศ 

และใชส้ถิติ F-test แบบ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มสําหรับตัวแปรด้าน อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดส่้วนตวัต่อเดือน ท่ีมาของรายได ้อาชีพ และสถานภาพ 

2.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป จะทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้

สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 
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4. ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็นเพศ

หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 40-45 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตวั 

30,000 บาทข้ึนไป มีรายไดจ้ากค่าจา้งเงินเดือน ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

มีสถานภาพสมรส   

สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นโดยทัว่ไปทีม่ีต่อการใช้บริการสปา 

 ผลการศึกษา พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสปาประชาชนท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพื่อนร่วมงาน ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการใชบ้ริการสปาคือเป็น

การบอกต่อ ประเภทของสปาท่ีเขา้ใชบ้ริการคือ Day Spa: ลกัษณะผูใ้ชบ้ริการจะเป็น

ระยะสั้ นๆประมาณ 1-2 ชั่วโมง วตัถุประสงค์ในการมาใช้บริการคือเพื่อผ่อนคลาย 

ชนิดของสปาท่ีมาใช้บริการคือนวดตัว (นวดไทยนวดนํ้ ามันหอมระเหย นวด

สมุนไพรและลูกประคบ) ค่าบริการโดยเฉล่ียท่ีมาใช้ต่อคร้ังคือ ค่าบริการโดยเฉล่ีย

ท่ีมาใชต่้อคร้ัง โปรโมชัน่ท่ีให้ความสนใจมากท่ีสุดคือ เปอร์เซ็นตส่์วนลด ช่วงเวลาท่ี

ใชบ้ริการสปาเกือบทั้งหมดเห็นวา่เวลาไม่แน่นอน วนัท่ีมาใชบ้ริการสปาคือ ไม่มีวนัท่ี

แน่นอน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ

คาดหวงัตามกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผู ้

ท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

กระบวนการ ด้านบุคคล และด้านกายภาพ ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีต่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการใน

ธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 
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 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปดา้นสถานท่ี และดา้น

บุคคล อายุแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสม

ทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไป

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการ

ใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสม

ทางการตลาด 7Ps ของการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ ท่ี

มีอายุแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทาง

การตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น

กายภาพ ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น

กายภาพ ท่ีมีท่ีมาของรายไดแ้ตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น
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กายภาพ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์

ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคน

ข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น

กายภาพ ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัสามารถอธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ใชบ้ริการสปาท่ี

แตกต่างกนันั้นมีผลต่อความคาดหวงัในการใชบ้ริการสปาในดา้น 7Ps ท่ีอาจแตกต่าง

กนัในบางประเด็น โดยจากผลการวจิยั พบวา่ ในกรณีท่ีมีเพศแตกต่างกนันั้นส่งผลให้

ความคาดหวงัในการใชบ้ริการสปาในดา้น 7Ps แตกต่างกนัทุกประเด็น ดงันั้นผูท่ี้จะ

ประกอบธุรกิจสปาจะตอ้งทาํการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึนโดยมีการใหบ้ริการท่ี

เหมาะสมในแต่ละเพศ เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในการใชบ้ริการ

ท่ีแตกต่างกนั 

   สาํหรับในกรณีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัพบวา่มีความแตกต่างกนัในบางประเด็น

เท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่ในดา้นสถานท่ีและดา้นบุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีช้ีให้เห็นว่าบุคคลท่ีมีอายุท่ี

แตกต่างกนัมีความคาดหวงัในการใช้บริการท่ีมีการอาํนวยความสะดวกในดา้นของ

สถานท่ีและการท่ีมีบุคลากรในการให้บริการท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นผูป้ระกอบธุรกิจ

จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานท่ีท่ีให้บริการ

ซ่ึงสปาผูสู้งอายุจะตอ้งมีการอาํนวยความสะดวกท่ีมากกวา่สปาทัว่ไป เน่ืองจากผูท่ี้มี

อายุมากข้ึนจะตอ้งการบริการท่ีค่อนขา้งจะพิเศษข้ึนกว่าบุคคลหนุ่มสาวท่ีตอ้งการใช้

บริการสปาทั่วไป อีกทั้ งอาจจะต้องมีการให้บริการโดยเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางเพราะร่างกายของผูสู้งอายุนั้น ค่อนขา้งจะมี

ความอ่อนแอมากกวา่ 
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 ในขณะท่ีเม่ือคาํนึงถึงในเร่ืองของระดบัการศึกษากบัการคาดหวงัในการใช้

บริการสปาในดา้น 7Ps พบวา่จะมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัในเกือบทุกดา้นยกเวน้

ดา้นราคา ดงันั้นจึงสามารถบอกไดว้า่การท่ีบุคคลมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัยอ่มมี

ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะมีความคาดหวงั

ท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 และหากพิจารณาถึงด้านของรายได้ พบว่า ผูท่ี้มีรายได้แตกต่างกนัมีความ

ตอ้งการในการใชส้ปาท่ีแตกต่างกนัทุกประเด็น ดงันั้นช้ีให้เห็นวา่ผูท่ี้มีรายไดต่้างกนั

นั้นมีความคาดหวงัในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั อาทิ ผูท่ี้มีรายไดสู้งอาจจะไม่สนใจ

เร่ืองของการส่งเสริมการขายสักเท่าไร เพียงแค่ตอ้งการการบริการท่ีดีมีมาตรฐาน ถึง

ไม่มีโปรโมชัน่ท่ีจูงใจก็จะตดัสินใจใชบ้ริการหากเป็นบริการท่ีดี แต่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย

จะสนใจในเร่ืองของการส่งเสริมการขาย และส่วนใหญ่เลือกท่ีจะใช้บริการสปา

ในช่วงท่ีมีโปรโมชัน่ลดราคา 

  จากการศึกษาในด้านของความคาดหวงัในด้าน 7 Ps กับพฤติกรรมการ

เลือกใช้สปาในเร่ืองของแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการปรึกษาเพื่อทาํการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปานั้น พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps มีอยู ่3 ดา้นดว้ยกนัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นกายภาพซ่ึงจะส่งผลในทางบวก กล่าว คือ 

หากมีการกระตุน้ผูบ้ริโภคดว้ยการนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีดีและประกอบกนั

มีสภาพแวดล้อมในการอาํนวยความสะดวกท่ีดีจะส่งผลให้มีผูม้าใช้บริการเพิ่มข้ึน 

ในขณะท่ีตวัแปรอีกหน่ึงด้านก็คือด้านการส่งเสริมการตลาดจะมีผลทางลบกบัการ

ตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากพบว่า บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบั

การส่งเสริมการตลาดมากเท่าท่ีควรแต่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีเพื่อใช้

ประกอบเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรึกษาเพื่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา 
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จากการอธิบายผลเบ้ืองตน้สามารถสรุปผลเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย  

  1) การท่ีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชส้ปา

ของบุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาควรมีการสร้าง     

กลยทุธ์ท่ีใหเ้กิดความแตกต่างในเชิงธุรกิจ ทั้งผลิตภณัฑ ์รูปแบบ ราคา ช่องทางการจดั

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   

- อาย ุ  

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

คาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 

7Ps ต่อการใช้บริการใน สปาของผู้ทีอ่ยู่ใน

วยักลางคนขึน้ไป 

ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ราคา (Price) 

สถานท่ี (Place) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กระบวนการ (Process) 

พนกังาน (People) 

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้สปาของผู้ทีอ่ยู่ในวยั

กลางคนขึน้ไป 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรึกษาเพ่ือการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการรับฟังข่าวสาร 

ประเภทของสปาท่ีชอบใชบ้ริการ 

ชนิดของสปาท่ีชอบใชบ้ริการ 

วตัถุประสงคข์องการมาใชบ้ริการสปา 
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จาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูม้าใชบ้ริการท่ีมีความแตกต่าง

กนัทั้งในดา้น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เพื่อให้ผูม้าใช้บริการมีมากข้ึน

และสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาดต่อไป  

  2) นาํเอาแนวคิดของไทยสัปปายะมาประยุกตใ์ชใ้นการให้บริการ เพื่อส่ือถึง

ความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดดี้ไม่เกิดการเลียนแบบรูปแบบ

การบริการจากต่างประเทศ ในขณะท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

ท่ีกําลังแสวงหาความเป็นไทย เพราะไทยสัปปายะมีความน่าสนใจในด้านของ

วฒันธรรมประเพณีแบบไทยๆ และมีความหลากหลาย มีรูปแบบบริการท่ีเป็นพิเศษ 

เช่น การบริการประกอบดว้ยการตรวจร่างกายแบบไทย การรักษา และการส่งเสริม

สุขภาพ 

  3) ผูป้ระกอบการควรทาํการควบคุมคุณภาพงานบริการของพนกังานข้ึนเพื่อ

ดูแลเก่ียวกบัเร่ืองการบริการทั้งก่อนและหลงัเขา้รับบริการ และจดัประเมินผลดา้นการ

บริการของพนกังานทุก ๆ 1 เดือน เพื่อให้พนกังานมีการต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงตนเอง

ตลอดเวลา 

   4) ผูป้ระกอบการ ควรมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดความแตกต่าง

ในเชิงธุรกิจ ทั้งผลิตภณัฑ์ รูปแบบการบริการ ทั้งพนกังานตอ้นรับ และพนกังานนวด 

รวมทั้งการปรับปรุงสถานท่ีใหบ้ริการใหแ้ตกต่าง ดึงดูด และการส่งเสริมการตลาดให้

เหมาะสมกบัผูม้าใชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้พื่อเพิ่มจาํนวนผูใ้ช้บริการให้มากข้ึนและสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการตลาดต่อไป 

   5) ในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ต่อการให้บริการ ควรจดัทาํอยา่งนอ้ย

เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจสปา ต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ควรทาํการศึกษาแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการ และกลยุทธ์ต่างๆใน

การทําธุรกิจสปา เพื่อให้ทราบข้อมูลท่ีสําคัญในการนําไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาต่อไป   
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  2) ควรทาํการศึกษากระบวนการจดัการท่ีมีต่อความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจในด้านอ่ืนๆด้วย นอกเหนือจากด้านท่ีทาํการศึกษามาแล้วเพิ่มเติมในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อนาํมาเปรียบเทียบและเป็นประโยชน์ต่อความสําเร็จในการ

ประกอบการธุรกิจสปามากยิง่ข้ึน  

  3) ควรจะมีการศึกษาดา้นการวิจยัสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใน

คุณภาพสมุนไพรไทยท่ีจะสามารถนํามาใช้เป็นผลิตภณัฑ์ในสปา เพราะมีสถาน

ประกอบการสปาหลายแห่งพยายามท่ีจะใช้สมุนไพรไทยมาใช้ในการทําเป็น

ผลิตภณัฑส์ปาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากสมุนไพรจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีชาวต่างชาติช่ืน

ชอบ โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการสปาท่ีเป็นชาวยุโรปและมีกาํลงัซ้ือสูง แต่จากการบอกเล่า

ของผูป้ระกอบการ พบว่า สมุนไพรไทยท่ีใช้ในปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่จะเป็นนํ้ าผึ้ ง 

มะขาม หรืออาจจะเป็นผลไมบ้างประเภท ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยชนิดมากทั้งท่ีสมุนไพรมี

มากมายใหเ้ลือกใช ้เน่ืองจากสมุนไพรไทยยงัไม่มีขอ้ศึกษายืนยนัคุณภาพจากงานวิจยั

รับรอง ทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่มัน่ใจท่ีจะนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อใชใ้น

การทาํสปา 
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