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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึง
พอใจในคุ ณภาพการบริ การและความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การกับความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป จานวน 261 คน
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เชิงเส้นตรง
ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 เป็ นจริ ง และยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 หมายความว่า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดพบว่า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมาก
ที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน 2 เป็ นจริ ง และยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 หมายความว่า
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ
วิเคราะห์รายละเอียดพบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มากที่สุด
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ร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชัชริ น โชคธนมณี นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด โครงการ Twin Program 6 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมบูรณ์ ศรี อนุรักษ์วงศ์ อาจารย์ประจาหลักสู ตร ฝ่ ายหลักสู ตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3
ประภัสสร วิเศษประภา อาจารย์ประจาหลักสู ตร ฝ่ ายหลักสู ตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1
2

2
ABSTRACT
The propose of this research are (1) To study of general conditions of marketing mix factors and
satisfaction of service quality on customer loyalty of I spa wellness club in Hatyai, Song Khla province and
(2) To study of the relationship between marketing mix factors and satisfaction of service quality on customer
loyalty of I spa wellness club in Hatyai, Song Khla province by applying quantitative research approach. The
samples of 261 I Spa’s customers who ever used I Spa more than 1 times. Descriptive statics used in
analyzing data were frequency, percentage, mean and standard deviation. And inferential statistics is multiple
liner regression.
Result of hypothesis testing 1 is true and has a statistic significant at the 0.01 level that means overall
marketing mix factors influence satisfaction of service quality especially marketing mix factors in promotion
has the most influence on satisfaction of service quality. Result of hypothesis testing 2 is true and has a
statistic significant at the 0.01 level that means overall satisfaction of service quality influence customer
loyalty of I spa wellness club in Hatyai, Song Khla province especially responsiveness has the most influence
on customer loyalty of I spa wellness club in Hatyai, Song Khla province.
Keywords : marketing mix factors, satisfaction of service quality, customer loyalty and I spa wellness club in
Hatyai, Song Khla province
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยถื อ เป็ นจุด หมายปลายทางของนักท่ อ งเที่ย วทั่วโลก ที่ ครั้ งหนึ่ งในชี วิต ต้อ งเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทาให้รายได้จากการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวมีมูลค่ามหาศาล ดังนั้นภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็ นส่วน
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2561 มีมูลค่ากว่า 3 ล้าน
ล้านบาท แบ่งออกเป็ นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 2 ล้านล้านบาท (เติบโตขึ้นร้อยละ 9.63 เมื่อเทียบ
กับปี 2560) และรายได้จากนักท่อ งเที่ยวไทยมี จานวน 1 ล้านล้านบาท โดยพบว่าจานวนนักท่อ งเที่ยวต่างชาติ
ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวจีนมีจานวน 10.53 ล้านคน (เติบโตร้อยละ 7.44 เมื่อเทียบกับปี 2560) มีการใช้จ่าย 5.8
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แสนล้านบาท (เติบโตร้อยละ 11.52 เมื่อเทียบกับปี 2560) ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 4 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งหมด นับว่าประเทศไทยถือเป็ นแบรนด์ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก (บีแอลทีแบงค์คอ็ ก, 2562)
จากที่ ก ล่ าวมา ประเทศไทยถื อ เป็ นจุด หมายปลายทางที่ ส าคัญ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากมี แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และวัฒนธรรมประเพณี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่งช้อปปิ้ งที่มีความ
หลากหลาย ซึ่ งล้วนเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิ ยมและอยูใ่ นความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคปั จจุบนั เช่นเดียวกับ
รู ปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ภาครัฐให้การสนับสนุ นคือ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ กล่าวคือ ในปั จจุบนั ภาวะ
ความตึ ง เครี ย ดจากการท างานและกระแสนิ ยมเรื่ อ งการดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพของคนในสัง คม ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพมากขึ้น ซึ่ งสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดู แลรักษาสุ ขภาพต้อ งพยายามปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่าว ทาให้ธุรกิ จท่อ งเที่ยว
ต้อ งสร้างจุด ขายใหม่ ๆ เพื่อ รองรับ กระแสความนิ ยมดังกล่ าว ซึ่ งการท่ อ งเที่ ยวเชิ งสุ ข ภาพเป็ นการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวรู ปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพือ่ สร้างความสมดุลทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ
โดยมีการผนวกกิจกรรมทางด้านสุ ขภาพเข้ามารวมอยูใ่ นการท่องเที่ยวนั้นด้วย เช่น การเล่นโยคะ การทาสปา
อาหารเพือ่ สุขภาพ และบริ การทางการแพทย์ เป็ นต้น จากที่กล่าวมาทาให้กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโต
อย่างรวดเร็ ว ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิ จโลกจะถดถอย แต่ธุรกิจนี้ กลับเติบโตขึ้น โดยพบว่าในปี 2560
ตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพทัว่ โลก มีมูลค่าประมาณ 124 ล้านล้านบาท ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่า GDP ของ
ประเทศไทยถึง 9,000 เท่าและมีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 10.6 ซึ่ งเติบโตกว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวของ
โลกถึง 2 เท่า และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับประเทศไทยนับเป็ นอีกหนึ่ งตลาดที่ มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก เนื่ องจากมีความได้เปรี ยบในเรื่ องของการให้บริ การด้านสุขภาพที่ดี มีค่าใช้จ่ายที่
ถู ก ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ น่าสนใจ และแหล่ งท่ อ งเที่ ยวทางธรรมชาติที่ มี ความสวยงาม ซึ่ งข้อ มู ลจาก Global
Wellness Institute (GWI) ระบุว่าในปี 2560 มูลค่าของตลาดการท่องเที่ยวเพื่อ สุ ขภาพของประเทศไทยมีขนาด
ใหญ่ เป็ นอัน ดับที่ 13 ของโลก และสามารถสร้างรายได้ไ ม่ ต่ ากว่า 100,000 ล้านบาท โดยมี ชาวต่ างชาติเดิ น
ทางเข้ามาใช้บริ การมากกว่า 9.7 ล้านครั้ง จากสถิ ติและแนวโน้มดังกล่ าวถือ เป็ นโอกาสทางธุรกิจท่อ งเที่ยวที่
สาคัญของผูป้ ระกอบการชาวไทยที่น่าสนใจและควรเร่ งพัฒ นาการท่อ งเที่ยวเชิ งสุ ขภาพเพื่อ รองรับกับความ
ต้องการของตลาดดังกล่าวอย่างแท้จริ ง และทาให้เกิดเงินหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในอนาคต (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2562)
ปั จจุบนั ภาพรวมของอุตสาหกรรมสปาและเวลเนสของประเทศไทย เป็ นอันดับที่ 16 ของโลกและเป็ น
อัน ดับ ที่ 5 ของภูมิ ภ าคเอเชี ย และมี แ นวโน้ม เพิ่ม สู งขึ้น อย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งคาดการณ์ ว่าในปี 2562 จะมี มู ลค่ า
มากกว่า 37,000 ล้านบาท จากมู ลค่ าตลาดโลก (เติบ โตร้อ ยละ 8 เที ยบกับปี 2561) ทาให้ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้อ งกับ
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สุขภาพในประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทัว่ โลกอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะ "ธุรกิจสปา" ซึ่งเป็ น
ธุรกิจเพือ่ สุขภาพและความงามที่ยงั คงได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดย
พบว่าธุรกิจสปาของประเทศไทยนั้นยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และมีความคาดหวังจะเป็ นที่ 1 ใน 10 ของ
โลกภายในระยะเวลา 3 ปี ตลอดจนเป็ นที่ 1 ใน 5 ของโลก ภายในระยะเวลา 5 ปี เนื่ องจากมีผปู ้ ระกอบการที่มี
ศักยภาพเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญ
อย่า งไรก็ ต ามธุ ร กิ จ สปา ธุ รกิ จเพื่อ สุ ข ภาพและความงามของประเทศไทยที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น จีน ฮ่องกง และไต้หวัน เป็ นต้น โดยพบว่าสปาไทยมีจุดแข็งทางด้าน
วัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ การให้บริ การที่ดี บุคลากรที่มีทกั ษะ และสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ
(แนวหน้าออนไลน์, 2562) จากที่กล่าวมาทาให้ธุรกิจสปาเกิดสภาพการแข่งขันที่สูงมาก ผูป้ ระกอบการจึงต้อง
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่างในสายตาของผูร้ ับบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ดีและ
คุ ณ ภาพการบริ การที่ มีคุ ณ ภาพ เพื่อ ทาให้ผูร้ ับ บริ ก ารเกิ ด ความพึงพอใจและความภักดี ม ากที่ สุด ดังนั้น จาก
การศึก ษาค้น คว้าข้อมู ลงานวิจยั และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งจะพบว่า การศึ กษาเรื่ อ งปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การร้านสปายังมีจานวนไม่
มากนักและที่มีอยูไ่ ด้ทาการศึกษามานานแล้ว และไม่มีประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษา ทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดความสนใจ
และทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้ บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพือ่ นาองค์ความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการให้บริ การสปา กาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน และเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ การของร้านไอสปา
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การและ
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริ การกับความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. ขอบเขตด้านเนื้ อ หา ประกอบด้วย ตัวแปรอิ ส ระคือ (1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ (2)
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ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ ได้แก่ สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองต่อลูกค้า การ
รับประกันและความเอาใจใส่ ลูกค้า และตัวแปรตามคือ ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ด้านการบอกต่อ ด้าน
การกลับมาใช้บริ การซ้ า ด้านความอ่อนไหวต่อราคา ด้านพฤติกรรมร้องเรี ยน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2562 ประมาณ 5 เดือน
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อ มูล พื้นฐานเพื่อ การศึกษาและ
พัฒนารู ปแบบงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การที่มีผล
ต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านสปา ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดหวังว่าจะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าว ตลอดจนเป็ นพื้นฐานสาหรับงานวิจยั ในครั้งต่อไป
2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ผบู ้ ริ หาร ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่สนใจในธุรกิจสปา
ได้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ ก ารร้านสปา เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางน าไปประยุก ต์กับ ธุ รกิ จของตนเอง เพื่อ เพิ่มยอดขายและส่ วนแบ่ ง
การตลาด ตลอดจนนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและการเติบโตที่ยงั่ ยืนของธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ชและคณะ (2545) และชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งต้องมีการผสมผสานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สาหรับธุรกิจบริ การจาเป็ นต้องมีการดาเนินกลยุทธ์
ทางการตลาด โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของลู กค้าให้เกิ ด
ความพึงพอใจ อาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ในที่น้ ี ประกอบด้วยสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งผลิตภัณฑ์
ต้องมีอรรถประโยชน์และมีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจึงสามารถขายได้
2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน เป็ นสิ่ งที่กาหนดรายได้ของกิจการ การตั้ง
ราคาสิ นค้าและบริ การนั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบริ การของผูร้ ับบริ การ เนื่ องจากผูร้ ับบริ การมักเปรี ยบเทียบ
ราคากับคุณค่าที่คิดว่าจะได้รับ หากคุณค่าที่ได้รับสูงกว่าราคาย่อมเกิดการตัดสินใจซื้อซ้ าตามมา อีกทั้งสินค้าและ
บริ การนั้นต้องมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
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3. สถานที่ (place) หมายถึง ช่องทางที่ใช้โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจาก
ธุรกิจไปให้ถึงมื อลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ ปั จจุบนั มีช่อ งทางการจัดจาหน่ ายที่หลากหลายทั้งการติดต่อผ่านทาง
หน้าร้าน จัดส่ งสิ นค้าและบริ การถึงบ้านโดยใช้สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ลู กค้าสามารถเข้าถึ ง
สินค้าและบริ การได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
4. การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) หมายถึ ง กิ จกรรมการติดต่อ สื่ อ สาร นาข้อ มู ล ที่เกี่ ยวข้อ งกับ
สินค้าและบริ การที่ธุรกิจมีไปสู่ลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู ้ ทัศนคติ มุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อหลังจากทราบ
ข้อมูล ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ การจะเลือกใช้เครื่ องมือกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาจใช้หนึ่งเครื่ องมือหรื อ
หลายเครื่ องมือ ผสมกันก็ได้ ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสมของกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2541; อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ, 2546)
5. บุคคล (people) หมายถึง บุคคลหรื อ พนักงานทุกคนในองค์กรที่มีหน้าที่ส่งมอบสิ นค้าและบริ การ
ให้แก่ลูกค้า ซึ่ งถือ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ลูกค้ารับรู ้ถึงคุณภาพในการบริ การ ดังนั้นธุรกิจต้องให้ความสาคัญกับ
กระบวนการเกี่ยวกับคนหรื อบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา ฝึ กอบรมการพูดและการบริ การ เพื่อให้พนักงานทุกคน
มีแนวทางการดาเนินงานและมีเป้าหมายเดียวกัน
6. กระบวนการให้ บริการ (process) หมายถึง กระบวนการตั้งแต่ตน้ ที่ผรู ้ ับบริ การเข้ามาในร้านจนจบคือ
ส่งผูร้ ับบริ การออกจากร้าน เป็ นการส่งมอบสิ นค้าและบริ การไปยังผูร้ ับบริ การ โดยมีผใู ้ ห้บริ การเป็ นตัวกลางใน
การทาหน้าที่น้ นั ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ตอ้ งมีการออกแบบและจัดการในเชิงปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
และมีประสิ ทธิภาพ ผูใ้ ห้บริ การทุกคนสามารถปฏิบตั ิได้และมีแบบแผนเดียวกันเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึง
พอใจในสินค้าและบริ การในที่สุด
7. สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (physical environment) หมายถึ ง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ ยวข้อ งกับการ
บริ การที่ผรู ้ ับบริ การสามารถมองเห็ นหรื อสัมผัสได้ ซึ่ งสะท้อ นถึ งรู ปแบบ ภาพลักษณ์ และคุณภาพของธุ รกิ จ
ผูร้ ับบริ การมักใช้เป็ นเกณฑ์ห นึ่ งในการพิจารณาและตัดสิ น ใจใช้บริ การ ซึ่ งสภาพแวดล้อ มทางกายภาพยิ่งดู
หรู หรา บริ การก็มีแนวโน้มว่าจะมีคุณภาพตามด้วย (อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ, 2546; ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ทาให้งานประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานที่
เกี่ยวกับการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่เกิดจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง แล้วเกิดทัศนคติ
ด้านบวกขึ้นแสดงให้เห็นเป็ นความพึงพอใจในสิ่ งนั้น ๆ โดยส่ วนมากเกิดจากการเปรี ยบเทียบสิ นค้าหรื อการ
บริ การที่ได้รับกับความคาดหวังหรื อประสิ ทธิภาพของสิ นค้าหรื อการบริ การหลังการใช้งานหรื อได้รับบริ การ
ความพึงพอใจนามาซึ่งการใช้บริ การซ้ า ความจงรักภักดีและนามาซึ่งการบอกต่อผูอ้ ื่น (Kotler & Keller, 2011)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริ การ หมายถึง การเสนอบริ การที่ดีที่สุดด้วยความตั้งใจ เพือ่ ทาให้ได้ผรู ้ ับบริ การเกิดความ
พึงพอใจสู งสุด ซึ่งผูร้ ับบริ การมักเปรี ยบเทียบการบริ การที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังก่อนรับการบริ การ ซึ่ งหากสิ่งที่
ได้รับนั้นสูงกว่าที่คาดหวังย่อมทาให้เกิดความพึงพอใจ ความประทับใจสู งสุด ความรู ้สึกคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
ส่ งผลทาให้เกิ ดการบอกต่อ ไปยังคนใกล้ชิด (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1988; Parasuraman & Grewal,
2000) ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพการบริ การ ได้แก่
1. สิ่ งที่สามารถจับต้ องได้ (tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่เป็ นรู ปธรรม สามารถปรากฏให้
เห็นอย่างชัดเจนทางกายภาพและจับต้องได้ ได้แก่ สถานที่ในการให้บริ การ การจัดและตกแต่งสถานบริ การ สิ่ ง
อานวยความสะดวกในสถานบริ การ บุคลากร เครื่ องแบบพนักงาน เสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่งกาย เครื่ อ งมือ เครื่ องใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่ องมือสื่อสาร
2. ความน่ าเชื่ อถือ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การที่ตรงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
องค์กรและสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ ซึ่งต้องมีความถูกต้อง แม่นยา สม่าเสมอในทุกครั้งที่ให้บริ การ และเกิด
กับผูร้ ับบริ การทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจทุกครั้งที่มาใช้บริ การและเกิดความ
ไว้วางใจตามมา (Parasuraman & Grewal, 2000; Zeithaml et al., 2002)
3. การตอบสนองต่ อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การด้วยความพร้อมและความเต็มใจ คลอดจนการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ทนั ท่วงที
ซึ่งผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริ การ รวมทั้งต้องกระจายการ
บริ การไปอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว เพือ่ ทาให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด
4. การรั บประกัน (assurance) หมายถึง ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ความสุภาพ อ่อนน้อมหรื อมีมารยาทใน
การให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกับ ผู ้รั บ บริ ก าร ซึ่ งต้อ งมี ท ัก ษะในการให้ บ ริ ก ารเป็ นเลิ ศ และมี
ความสามารถที่ดี ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะได้รับการบริ การที่ดีที่สุด (Parasuraman & Grewal, 2000)
5. การเอาใจใส่ ลูกค้ า (empathy) หมายถึง ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การในการเข้าใจความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การและสามารถให้บริ การที่มีความเหมาะสมเฉพาะบุคคลได้โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่
เอื้ออาทร ห่วงใยและเข้าใจความรู ้สึกหรื อความต้องการของผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างดี (Zeithaml et al., 2002)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
เนื่ องจากงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ ซึ่ งประกอบด้วย 2 แนวคิดและ
ทฤษฎีคือ ความพึงพอใจและคุณภาพการบริ การ ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องให้คานิ ยามของความพึงพอใจในคุณภาพการ
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บริ การ หมายถึง การนาเสนอบริ การที่ดีที่สุดด้วยความตั้งใจ เพือ่ ทาให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจสูงสุ ด ซึ่ ง
ผูร้ ับบริ การมักทาการเปรี ยบเทียบการบริ การที่ได้รับกับสิ่ งที่คาดหวังก่อ นรับบริ การ กล่าวคือ หากสิ่ งที่ได้รับ
บริ การนั้นสู งกว่าที่คาดหวังย่อมเกิดทัศนคติด้านบวกขึ้น เพื่อ แสดงความพึงพอใจในสิ่ งนั้น ๆ และทาให้เกิ ด
ความประทับใจสูงสุด มีความรู ้สึกคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไปและส่งผลให้เกิดการบอกต่อไปยังคนใกล้ชิด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวความภักดี
ความภักดี ของลู กค้า หมายถึ ง พฤติกรรมของผูร้ ับบริ การที่ผูกพันกับการซื้ อ ผลิตภัณ ฑ์หรื อ บริ การที่
ตนเองมี ความพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอ โดยความภักดีของผูร้ ับบริ การนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้ อ
และทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ รวมถึงผูใ้ ห้บริ การและองค์กร กล่าวคือ เมื่อผูร้ ับบริ การเกิดทัศนคติและ
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวแล้วย่อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ าอย่างสม่าเสมอแม้มีราคาสู งขึ้น ตลอดจน
มีการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นและมีส่วนร่ วมในการปกป้องสินค้า บริ การและองค์กรที่ตนเองพึงพอใจ นอกจากนี้
ความภักดี ยงั สามารถเพิ่มยอดขายจากการซื้ อ ซ้ า ช่วยลดต้นทุนในการหาผูร้ ับบริ การรายใหม่ และเป็ นกาแพง
ป้ อ งกัน อย่างดี เยี่ยมสาหรับการเข้ามาของคู่แข่งในตลาดอี กด้วย (Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999; Giddens,
2002) ซึ่งองค์ประกอบของความภักดี ได้แก่
(1) การบอกต่อ หมายถึง การพูดถึงสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การและการบริ การ รวมถึงการแนะนาและ
กระตุน้ ให้บุคคลอื่นสนใจที่จะใช้การบริ การ
(2) ความตั้งใจซื้อซ้ า หมายถึง การเลือกใช้บริ การจากสถานที่/ ผูใ้ ห้บริ การรายเดิมเป็ นอันดับแรกในการ
ใช้บริ การครั้งต่อไป
(3) ความอ่อนไหวต่อราคา หมายถึง การที่ผรู ้ ับบริ การไม่มีปัญหาในการที่ผใู ้ ห้บริ การขึ้นราคาและยอม
จ่ายมากกว่าที่อื่น ๆ หากการบริ การที่ได้รับนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้
(4) พฤติกรรมการร้องเรี ยน หมายถึง การร้อ งเรี ยนเมื่อ เกิ ดปั ญหา โดยอาจจะร้องเรี ยนกับผูใ้ ห้บริ การ
บอกต่อบุคคลอื่น หรื อ ร้องเรี ยนผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
เพ็ญศรี วรรณสุข (2556) ศึกษาเรื่ องคุณภาพบริ การและกลยุทธ์การตลาดบริ การสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการ
กลับมาใช้บริ การของผูร้ ับบริ การธุรกิจสปาในประเทศไทย พบว่า ตัวแปรต้น ตัวแปรแทรก และตัวแปรตาม ทุก
สมมติฐาน มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ เนื่ องจากค่าที่ได้จากการทดสอบเข้าใกล้ 1 ทุกตัว
แปร โดยกลยุทธ์การตลาดบริ การของผูร้ ับบริ การธุรกิจสปาด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อความ
ตั้งใจกลับมาใช้บริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและคุณภาพบริ การที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ อีกทั้งคุณภาพบริ การ
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ทีผ่ รู ้ ับบริ การรับรู ้และความพึงพอใจก็ส่งผลต่อความตั้งกลับมาใช้บริ การของผูร้ ับบริ การธุรกิจสปาในประเทศ
ไทยอีกด้วย
หลิ งหลิ ง เหลี ยง (Lingling Liang, 2559) ศึก ษาเรื่ อ งปั จจัยคุ ณ ภาพการบริ การและการรับรู ้ คุณ ค่ าที่ มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ ความไว้วางใจและความภักดีต่อร้านสปาของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร พบว่า (1)
คุณภาพการบริ การด้านความเชื่อมัน่ ได้ ด้านความเข้าอกเข้าใจ การรับรู ้คุณค่าด้านคุณค่าเชิงหน้าที่ เชิงสังคมและ
เชิงอารมณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (2) คุณภาพการบริ การด้านสิ่งที่มองเห็นได้ ด้านความเชื่อมัน่ ได้
การรับรู ้คุณค่าด้านคุณค่าเชิงหน้าที่ เชิงทางสังคมและเชิ งอารมณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจ และ (3)
ความพึงพอใจและความไว้วางใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดี
ศิวาพร พยัคฆนันท์และคณะ (2554) ศึกษาเรื่ อ งศักยภาพการบริ การต่อ ความจงรักภักดีของลู กค้าใน
ธุรกิ จสปาและนวดแผนไทยจังหวัดสุ รินทร์ พบว่า ปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ ความจงรักภักดีต่อการให้บริ การของ
ลูกค้าในธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ได้แก่ ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านส่ วนบุคคล ด้านจิตวิทยา
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล สิ่ ง
นาเสนอทางกายภาพและด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีอยูใ่ นระดับมาก
วาสนา อินทะแสง (2559) ศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจคลินิกเสริ มความงามที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
คลินิกเสริ มความงามที่มีผลต่อความภักดีในการให้บริ การของคลินิกเสริ มความงาม จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 7 ปั จจัย มีจานวน 6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการให้บริ การของคลินิกเสริ ม
ความงามของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความเหมาะสมของคุณค่าที่ได้รับ
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ คคลหรื อ พนักงาน ด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพและกระบวนการ โดย
พบว่าปั จจัยด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริ การคลินิกเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภค
นัทธมน นักพาณิ ชย์ (2560) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้คุณค่าด้านราคาและคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจและความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามด้านผิวพรรณของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า (1)
การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ด้านราคามี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ คลิ นิ ก เสริ ม ความงามด้านผิว พรรณของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) คุ ณภาพการบริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจต่อคลินิกเสริ ม
ความงามด้านผิวพรรณของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (3) ความพึงพอใจลูกค้ามีอิทธิพลทางบวก
ต่อความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงามด้านผิวพรรณของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิด
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ

ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการ
1. สิ่งที่สามารถจับต้องได้
2. ความน่าเชื่อถือ
3. การตอบสนองต่อลูกค้า
4. การรับประกัน
5. ความเอาใจใส่ลูกค้า

ความภักดีของผู้ใช้ บริการ
ร้ านไอสปา อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
1. ด้านการบอกต่อ
2. ด้านการกลับมาใช้บริ การซ้ า
3. ด้านความอ่อนไหวต่อราคา
4. ด้านพฤติกรรมร้องเรี ยน

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของร้านไอสปา
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ ผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มากกว่า
1 ครั้งขึ้นไป โดยทาการพิจารณากลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตารางของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973) มีความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 5 ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 233 คน แต่ทางผูว้ จิ ยั ทาการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 250
คน เพื่อป้ องกันความผิดพลาด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่ าจะเป็ นและแบบมีระบบจากทะเบียน
ประวัติของผูร้ ับบริ การร้านไอสปา จานวน 500 คน กล่าวคือ ผูว้ ิจยั นารายชื่อทั้งหมดมาเรี ยงต่อกันแล้วทาการ
เลื อ กเก็ บ แบบสอบถามจากผูร้ ั บ บริ การที่ มี รหัส เป็ นเลขคู่ โดยสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล คือ สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มานเพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เชิงเส้นตรง
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 1 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริ การอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 โดยเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการให้บ ริ ก ารและด้า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมี อิ ทธิ พลต่อ คุ ณภาพการบริ การอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม การตลาดมี อิ ทธิ พ ลต่อ ความพึงพอใจในคุ ณ ภาพการบริ การมากที่สุ ด
สาหรับผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 2 พบว่า ความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อร้าน
ไอสปา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมี นัยสาคัญที่ 0.01 โดยเมื่อ วิเคราะห์ รายละเอี ยดพบว่า ความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้อ งได้ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการรับประกันและด้านความเอาใจใส่ ลูกค้ามีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้าน
ไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมี
อิ ทธิ พลต่ อ ความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การ โดยเมื่ อ วิเคราะห์ รายละเอี ยดพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การและด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของคอทเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2011) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก
หลังการซื้ อหรื อใช้บริ การของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของผูใ้ ห้บริ การ หรื อ ประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้ากับ การให้บ ริ การ หรื อ ประสิ ทธิ ภาพของสิ น ค้าที่ผูร้ ับบริ การ
คาดหวัง ถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การตรงกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การจะทาให้เกิ ดความพึงพอใจ
และถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การสู งกว่าความคาดหวังที่ผรู ้ ับบริ การตั้งไว้ก็จะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความ
ประทับใจ (Kotler & Keller, 2011) และยังสอดคล้อ งกับ งานวิจยั เพ็ญ ศรี วรรณสุ ข (2556) วิจยั เรื่ อ งคุ ณ ภาพ
บริ การและกลยุทธ์การตลาดบริ การสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริ การของผูร้ ับบริ การธุรกิจสปาในประเทศ
ไทย พบว่า เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น ตัวแปรแทรก และตัวแปรตาม ทุกสมมติฐานมี ความสัมพันธ์
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กันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ เนื่ องจากค่าที่ได้จากการทดสอบเข้าใกล้ 1 ทุกตัวแปร โดยกลยุทธ์การตลาด
บริ การเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและคุ ณภาพการบริ การที่
ผูร้ ับบริ การรับรู ้ อีกทั้งคุณภาพบริ การที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้และความพึงพอใจก็ส่งผลต่อความตั้งกลับมาใช้บริ การ
ของผูร้ ับบริ การธุรกิจสปาในประเทศไทยอีกด้วย
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อความ
ภักดี ของผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นจริ ง ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 หมายความว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเมื่อวิเคราะห์รายละเอี ยดพบว่า ความพึงพอใจในคุ ณภาพการ
บริ การทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน
การรับประกันและด้านความเอาใจใส่ลูกค้ามีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญศรี วรรณสุข (2556) ศึกษาเรื่ อง
คุณภาพบริ การและกลยุทธ์การตลาดบริ การสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริ การของผูร้ ับบริ การธุรกิจสปาใน
ประเทศไทย พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและคุณภาพบริ การที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ส่งผลต่อความตั้งกลับมา
ใช้บริ การของผูร้ ับบริ การธุรกิจสปาในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับนัทธมน นักพาณิ ชย์ (2560) วิจยั เรื่ อ ง
การรับรู ้คุณค่าด้านราคาและคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อคลินิกเสริ มความงาม
ด้านผิวพรรณของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า (1) คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจต่อคลินิกเสริ มความงามด้านผิวพรรณของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ความพึงพอใจ
ลู ก ค้า มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ คลิ นิ ก เสริ ม ความงามด้ า นผิ ว พรรณของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริ การที่ ส่งผลต่อ ความภักดี ข องผูใ้ ช้บ ริ การร้านไอสปา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอสรุ ป
ข้อเสนอแนะต่อผูป้ ระกอบการร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูป้ ระกอบการธุรกิจสปาอื่น ๆ และ
บุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจในเรื่ องดังกล่าว เพือ่ นาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดที่
แตกต่างจากคู่แข่งขันและสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ เพื่อทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจและ
ความภักดีต่อธุรกิจสปา ดังนี้
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1. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านส่ งเสริ ม การตลาดมี อิ ทธิ พลต่อ ความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านสถานที่ ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านนี้
มากที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญมากที่สุดด้วย เพราะธุรกิจสปาเป็ นงานบริ การที่ตอ้ งอาศัย
บุคลากรเป็ นแกนหลักในการดาเนิ นธุรกิจ ผูป้ ระกอบการจึงต้อง ใส่ ใจตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหา การฝึ กอบรม
ทักษะการต้อนรับและการให้บริ การสปา ส่ วนด้านสถานที่ ถึงแม้ว่าจากการศึกษาจะไม่มีอิ ทธิพลต่อความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การ แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามก็ยงั ให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควร
มีการพัฒนาปั จจัยด้านนี้ ดว้ ย เพือ่ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจสูงขึ้น เช่น หาทาเลที่ต้งั ร้านสปาติดถนนใหญ่
สังเกตเห็นได้ง่าย ใกล้ยา่ นธุรกิจ เดินทางไปใช้บริ การได้สะดวก เป็ นต้น
2. จากการศึกษาพบว่าคุ ณภาพการบริ การด้านการตอบสนองต่อ ลู กค้า มี อิ ทธิ พลต่อ ความภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านไอสปา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเอาใจใส่ลูกค้า ด้านสิ่งที่
สามารถจับต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือและด้านการรับประกัน ตามลาดับ
2.1 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผูป้ ระกอบการควรฝึ กอบรมพนักงานให้สามารถตอบสนอง
ความต้อ งการของผูใ้ ช้บริ การได้ตรงจุด มี ความเต็มใจช่วยเหลือ มี การแจ้งผูร้ ับบริ การอย่างชัดเจนว่าจะได้รับ
บริ การเมื่ อไรและมี ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ หรื อข้อ ร้อ งเรี ยนในการให้บริ การและมี การแก้ปัญหาอย่าง
ทัน ท่ วงที เพื่อ จะได้น าข้อ ร้ อ งเรี ยนหรื อ ข้อ เสนอแนะมาปรับ ปรุ งธุ ร กิ จสปาให้ ต รงกับ ความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด จะทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าเป็ นคนสาคัญ สามารถก่อให้เกิดความภักดีต่อธุรกิจได้
2.2 ด้านความเอาใจใส่ ลูกค้า ผูป้ ระกอบการควรฝึ กอบรมพนักงานให้พนักงานสามารถรับฟั ง
ปั ญหา ข้อซักถามของผูร้ ับบริ การอย่างตั้งใจ คอยดูแลเอาใจใส่โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ
2.3 ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับทาเล ที่ต้ งั ร้านสปาที่หา
ง่าย เดินทางได้สะดวก การจัดสถานที่ภายในร้าน สปาเป็ นระบบทาให้เกิดความสะดวกในการเข้าใช้บริ การ วัสดุ
อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ในการตกแต่งร้านมี ค วามโดดเด่ น ทันสมัยและการแต่งกายของพนัก งานสุ ภาพเรี ยบร้อ ยและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน
2.4 ด้านความน่าเชื่อถือ ผูป้ ระกอบการต้องทาให้ร้านสปาภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ โดย
นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่มี มาตรฐานและผ่านการรับรองจากอย. อบรมพนักงานความเชี่ ยวชาญ เป็ นมื อ อาชี พ ส่ งไป
ฝึ กอบรมคอร์สการให้บริ การสปาต่าง ๆ สามารถให้บริ การอย่างถูกต้อง ตรงตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้
2.5 ด้านการรับประกัน ผูป้ ระกอบการควรฝึ กให้พนักงานมี ความรู ้เกี่ ยวกับประโยชน์ของ
บริ การแต่ละชนิ ดเป็ นอย่างดี สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน มีความสุ ภาพ อ่อนน้อม มีมารยาทใน
การให้บริ การจนมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
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ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากข้อ จากัดในการวิจยั ข้างต้น ทาให้เกิ ดข้อ เสนอแนะว่า ในการวิจยั ครั้งต่อ ไปควรมี การศึกษาที่
ครอบคลุมไปถึ งร้านสปาอื่ น ๆ ในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วย เพื่อ จะได้ทราบถึ งภาพรวมของ
ผูใ้ ช้บริ การสปาในพื้นที่มากยิง่ ขึ้น ประกอบกับเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น จะทาให้ทราบถึงแง่มุมอื่น ๆ ที่
เป็ นบริ บทของร้านสปาอื่น ๆ ที่ผใู ้ ช้บริ การให้ความสาคัญเพิม่ เติมจากที่มีอยู่
2. การใช้วธิ ีการศึกษาเชิงคุณภาพเข้ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูร้ ับบริ การ
รายคนหรื อเป็ นแบบกลุ่มย่อย จะทาให้ทราบข้อมูลเชิงลึกที่อาจเป็ นประโยชน์กบั การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน
ของธุรกิจสปาได้ดีมากยิง่ ขึ้น หรื อมีการเพิม่ เติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรื อวิถีชีวติ ของผูใ้ ช้บริ การสปา
เพื่อ นามาสร้างเป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดหรื อ กลยุทธ์การแข่งขันที่เกี่ยวข้อ ง จาเพาะและเจาะจงกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิง่ ขึ้น
3. ในอนาคตหากมี ก ารเปลี่ ยนแนวความคิดและทฤษฎี ที่ ใช้ในการศึก ษาอาจท าให้ผลลัพ ธ์ที่ศึ กษา
แตกต่างออกไปอีกด้วย
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