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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนธุรกิจการให้บริการนวด

แผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีอายุเฉล่ีย

ระหวา่ง 30-39ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อาชีพพนกังานบริษทั/โรงงาน จ านวน 290 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.5 ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 โดยระยะเวลาในการใชบ้ริการนวดแผน

ไทยส่วนใหญ่อยู่ท่ี 2 ชัว่โมง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการนวดแผนไทย

ส่วนใหญ่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 200-500 บาท/คร้ัง จ  านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 และ ความถ่ีในการใช้

บริการอยู่ระหว่าง 1-2 คร้ัง/เดือน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการมากท่ีสุดในแต่ละด้านประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการคือ มีการเปล่ียน ผา้ปูท่ีนอน 

ปลอกหมอน ผา้ขนหนู และชุดส าหรับผูใ้ช้บริการ เพื่อให้บริการคร้ังต่อไป ดา้นราคาคือ มีป้ายแจง้ราคา

ค่าบริการ ชดัเจน ถูกตอ้ง ดา้นสถานท่ีคือ สถานท่ีมีความสะอาดต่อการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด

คือ ให้ส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก เช่น ลด 10% ทุกคร้ังท่ีใช้บริการ ด้านบุคคลคือ พนักงานมีความ

เช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพคือ หอ้งน ้า และ หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้มี

ความสะอาด ดา้นกระบวนการคือ มีการเตรียมส่วนผสม ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ลกัษณะประชากรศาสตร์อายุกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกบั 
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 5 ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (Sig = 
.001) ด้านราคา (Sig = .013) ด้านสถานท่ี (Sig= .047) ด้านบุคลากร (Sig = .007) และ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Sig = .007) เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์อาชีพกบั ปัจจยัส่วนผสมทาง
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การตลาดทั้ง 7 ดา้น พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 1 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ .05 ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig = .029) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ระดับการศึกษา กับ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลกับ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Sig < .001) ดา้นราคา (Sig = .001) ดา้นสถานท่ี (Sig < .001)ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Sig = .022) ดา้นบุคลากร (Sig < .001) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig < .001) ดา้นกระบวนการ (Sig < .001) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์รายได้เฉล่ียต่อเดือน กับ ปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้น พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบั ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7 ดา้น อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (Sig = .001) ดา้นราคา (Sig < .001) ดา้นสถานท่ี 
(Sig < .001) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig < .013) ด้านบุคลากร (Sig < .001) ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
(Sig = .001) ดา้นกระบวนการ (Sig < .001) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน กับพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Pearson Correlation) ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวด

แผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001) ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p < .001) และ ความถ่ี (p = .014) ในการใชบ้ริการ

นวดแผนไทยในจังหวดักรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ด้านราคา มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001) ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p =.003) และ ความถ่ี (p 

= .028) ในการใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ดา้นสถานท่ี 

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001)  และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 

(p = .008) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001) และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p < .001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

.05 ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001) และ

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง (p < .001) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001) และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p = .001) อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ .05 ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในดา้น

ระยะเวลา (p < .001)  และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p < .001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

 

 

 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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บทน า 

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมกรรมการใชชี้วิตของผูค้นเปล่ียนไป  การด าเนินชีวติประจ าวนัของคน

ในวยัเรียนใชเ้วลาในการเรียน เฉล่ีย 7-8 ชัว่โมง/วนั (สสวท, 2562)  และวยัท างานใชเ้วลาในการท างานเฉล่ีย 

8 ชัว่โมง/วนั (Suwannatat P, 2563) จึงมกัพบอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนกบัวยั

เรียน ในช่วงตั้งแต่มธัยมปลายไปจนถึงวยัท างานตอนตน้ เป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการขยบัเคล่ือนไหวร่างกายในยคุท่ีมี 4G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์

ส่ือสารท่ีทนัสมยัมากข้ึน ท าให้พฤติกรรมการใชชี้วิตค่อนขา้งเปล่ียนตั้งแต่ในวยัเด็ก ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีพบจาก

การพูดคุยกบัคนไขซ่ึ้งเป็นวยัเรียนและปวดหลงัคือมาจากพฤติกรรมเป็นหลกั ตั้งแต่ในวยัเรียน น าไปสู่การ

พฒันาทางโครงสร้างท่ีไม่แข็งแรง ไม่พร้อมใช้งานเม่ือถูกใช้งานอย่างหนกัในวยัเรียนก็จะกระตุน้ให้เกิด

อาการไดเ้ร็วกวา่คนท่ีอายุเยอะ ผลเสียต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาววา่ อนัดบัแรกคือ เกิดความร าคาญ 

ไม่สบายตวัเม่ือท ากิจวตัรประจ าวนั ใช้ชีวิตล าบาก เพราะกระดูกสันหลงัเป็นโครงสร้างแกนกลางของ

ร่างกาย ฉะนั้น ไม่วา่จะเคล่ือนไหวอยา่งไรก็ตาม กิจวตัรประจ าวนัก็จะเปล่ียนไปเม่ือมีความเจ็บปวด หรือมี

อาการบาดเจ็บ ในระยะยาว ถา้ปวดหลงัเป็นเวลานาน ร่างกายก็จะขยบัน้อยลง ไม่เคล่ือนท่ีเพราะเจ็บปวด 

แลว้กลา้มเน้ือท่ีเราควรจะเคล่ือนไหวทุกวนัจะอ่อนแรงลง เกิดการฝ่อลีบในบางส่วนท่ีไม่เคล่ือนไหวเลย 

ส่วนทางออ้มการเคล่ือนไหวน้อยลงท่ีน าไปสู่โรคต่าง ๆ อย่างโรคอว้น เบาหวาน หรือมีปัญหากบัการเผา

ผลาญพลงังาน ส่งผลต่อระดบัจิตใจอย่างความเครียด ซ่ึงในวยัเด็กก็เกิดข้ึนได ้(สันทณี เครือขอน, 2564) 

นอกจากการพบแพทยแ์ผนปัจจุบนัแลว้ หลายคนยงันิยมบ าบดัดว้ยการแพทยแ์ผนโบราณประกอบ โดยการ

ใช้บริการนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือผ่อนคลายร่างกายให้หายจากความเม่ือยลา้ และความเครียด 

จนกล่าวไดว้า่ประเทศไทยสามารถข้ึนทะเบียนเป็นมรดกวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโกในปี 2561 (ไทยรัฐ

ออนไลน,์ 2564) 

ปัจจุบนัอตัราการเติบโตของธุรกิจประเภท ร้านนวดแผนไทย มีมูลค่าตลาดราว 3.5 หม่ืนลา้นบาท  

ธุรกิจนวดแผนไทย ประเทศไทยติดอนัดบั 16 ของโลก และติดอนัดบั 5 ในภูมิภาคเอเชีย อตัราการเติบโต

เฉล่ีย 8% ต่อปีและมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วข้ึน ในปี 2562 มีผูป้ระกอบการท่ีข้ึนทะเบียนฯ กบั

กระทรวงสาธารณสุขประมาณ 3,500 แห่ง ขณะท่ีประเทศไทยมีผูป้ระกอบการทั้งหมดมากกวา่ 40,000 แห่ง 

(จารุกิจ มาร์เก็ตเทียร์, 2563) การแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งรุนแรง แต่อตัราการเติบโตก็เพิ่มสูงเช่นกนั ดงันั้น

การท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทย สามารถด ารงค์ธุรกิจอยู่ต่อไปได้นั้น ผูป้ระกอบการตอ้ง

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สูงสุด เพื่อท่ีจะครองใจลูกคา้ไวไ้ด ้
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ดงันั้น ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

นวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” โดยคาดว่าจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถทราบถึงปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร และสามารถน าผลของการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ ในส่วนของการปรับพฒันาแผน

ธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด ก าหนดท าเลท่ีตั้ง และ เลือกกลุ่มเป้าหมาย ของธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน เป็นการ

พฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพของธุรกิจร้านนวดแผนไทย เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจแก่มาผูใ้ชบ้ริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคตสืบต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดของงานวจัิย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผน

ไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร   

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวจิยั 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของงานวจิยั 

 

วธีิด าเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population)  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample size)  

กลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ช้บริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากตาราง

ของคอแครนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน .01 ใชว้ธีิเลือกตวัอยา่งโดยใช้

ความสมคัรใจหรืออาสาสมคัร (Voluntary response sample)  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยมี

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  

 1.ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการสร้างเคร่ืองมือ 

 2.น าขอ้มูลท่ีศึกษาต่าง ๆ ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ เพื่อด าเนินการก าหนดขอบเขต

การศึกษา กรอบแนวคิด วตัถุประสงค ์ตวัแปรต่าง ๆ เพื่อใหค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 
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 3.สร้างเคร่ืองแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคดักรอง (Scanning) เป็นการคดักรองผูต้อบแบบสอบถามวา่มีความเก่ียวขอ้ง

กบัการวจิยัหรือไม่ กรณีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัแบบสอบถามจะส้ินสุดทนัที แต่กรณีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

วจิยัแบบสอบถามจะด าเนินต่อไปในส่วนถดัไป 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะก าหนดค าถาม โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบ (Check-list)  

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะ

ก าหนดค าถาม โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบ (Check-list) เพียง 1 ขอ้ค าตอบท่ีตรงกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวด

แผนไทยของตนเอง 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการนวดแผนไทยใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 29 ขอ้ โดยแบ่งตามปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้งส้ิน 7 ด้าน ได้แก่ 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ลกัษณะก าหนดค าถาม โดยให้ผูต้อบเลือกตอบ (Likert Scale) เพียง 1 ขอ้ค าตอบท่ี

ตรงกบัความคิดเห็นของตนเอง โดยมีเกรณฑก์ารใหค้ะแนนของ  

 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดย

ค าถามเป็นปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 1 ขอ้ 

น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try-Out) จ านวน 50 รายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามา

หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใช้สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient alpha) ของ Cronbach ซ่ึงใช้เกณฑ์

การยอมรับท่ีค่าแอลฟ่า (α) มากกวา่ 0.75  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เม่ือรวบรวมครบ 400 ชุด น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของค าตอบ  

 3. น าขอ้มูลท่ีตรวจสอบเรียบร้อบ ไปวเิคราะห์ 
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การวเิคราะห์และการประมวลผลข้อมูล 

1.เม่ือขอ้มูลถูกตรงเรียบร้อย น าขอ้มูลมาแปลงค่าตามรหัสท่ีก าหนดลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ SPSS 

 2.สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ส่วนบุคคล ข้อมูลเป็น Nominal มีลักษณะค าถามให้

เลือกตอบ (Check-list) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานครมีลกัษณะ

ค าถามให้เลือกตอบ (Check-list) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

2.3 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 

ระดบั (Likert Scale) วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ กบั ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด วเิคราะห์โดยใช้

การวเิคระห์ความแปรปรวน (Anova Test) 

2.5 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด กบั พฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในจังหวดักรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) 

2.6 การวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครเป็น

ค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยสรุปเน้ือหาค าตอบของแต่ละคน และแบ่งหมวดหมู่ขอ้ค าตอบท่ีได้

เป็นหมวดหมู่เพื่อแยกประเด็นของปัญหาของผูต้อบแบบสอบถามไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ผลการศึกษา 

1.ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้  าการศึกษาจ านวน 400 คน เป็นเพศชายจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 เพศ
หญิงจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2  

อายสุ่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 30–39 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีอาย ุ20–
29 ปี จ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 อายุเฉล่ียระหวา่ง 40-49ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 อายุ
เฉล่ียระหว่าง 50-59 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.8 และ อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 

อาชีพส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานบริษทั/โรงงาน จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.5 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 27 
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คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 แม่บา้น จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2 และ อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบระดบัปริญญาตรี จ  านวน 255 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.7 ศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 จบชั้นมธัยมศึกษา/ปวช. 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 จบระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ จบ
มธัยมตอนตน้ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั  

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,000-25,000 บาท/เดือน 
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาทข้ึนไป จ านวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.8 รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 25,001-35,000 บาท/เดือน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รายไดเ้ฉล่ีย
ระหว่าง 35,001-45,000 บาท/เดือน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ รายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่า 15,000 บาท/
เดือน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 

2.ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้านระยะเวลาในการใช้บริการสถานประกอบการนวดแผนไทยต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่ใช้บริการ

จ านวน สองชัว่โมง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา หน่ึงชัว่โมง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อย

ละ 35 หน่ึงชัว่โมงคร่ึง จ  านวน 54 คิดเป็นร้อยละ 13.5 คร่ึงชัว่โมง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และ 

มากกวา่ สองชัว่โมง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

ด้านค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการสถานประกอบการนวดแผนไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่

ระหวา่ง 200-500บาท/คร้ัง จ  านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมา 501-1,000 บาท/คร้ัง จ  านวน 113 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ต ่ากวา่ 200 บาท/คร้ัง จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และ มากกวา่ 1,000 บาท/คร้ัง 

จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการสถานประกอบการนวดแผนไทย ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเดือนละ 1-2 คร้ัง 

จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมานานๆคร้ัง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ปีละ 1-2 คร้ัง 

จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และ สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั 

3.ผลการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัดา้นกายภาพมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ (4.32 

S.D. = .78) รองลงมาดา้นสถานท่ี ค่าเฉล่ีย 4.30 (S.D. = .80) ดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ีย 4.29 (S.D. = .78) ดา้น

ราคา ค่าเฉล่ีย 4.26 (S.D. = .80) ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.26 (S.D. = .88) ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ค่าเฉล่ีย 

3.39 (S.D. = .84) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.79 (S.D. = .91) ตามล าดบั 
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ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอนปลอกหมอน 

ผา้ขนหนูและชุดส าหรับผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหบ้ริการคร้ังต่อไป มีค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมา รูปแบบของผลิตภณัฑ์

ท่ีน ามาใช ้ควรจะเป็นสมุนไพรลว้นๆ ซ่ึงท าให้ไดก้ล่ินหอมของธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง มีค่าเฉล่ีย 3.93 และ 

วตัถุดิบท่ีใชมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั 

ดา้นราคา ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีป้ายแจง้ราคาค่าบริการ ชดัเจน ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 4.36 

รองลงมาค่าบริการเหมาะสม เม่ือเทียบกบัคุณภาพการนวดแผนไทยท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.23 และ มีการแจง้

ราคาอีกคร้ังก่อนใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบั 

ดา้นสถานท่ี ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด สถานท่ีมีความสะอาดต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.39 

รองลงมา สถานท่ีมีความสะดวกต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.31 ภายในร้านนวดแผนไทย มีการแบ่งพื้นท่ี

บริการอยา่งเป็นสัดส่วน มีค่าเฉล่ีย 4.29 มีเตียงนวดแผนไทยเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.27 และ มี

ท่ีจอดรถเพียงพอ และ รถสาธารณะวิง่ผา่น มีค่าเฉล่ีย 4.19 ตามล าดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ใหส่้วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก เช่น ลด 

10% ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมา มีบตัรสะสมแตม้ เพื่อแลกรับบริการนวดแผนไทยฟรี มี

ค่าเฉล่ีย 3.91 ใหส่้วนลดเม่ือซ้ือคอร์สนวดแผนไทยแบบเหมารายปี มีค่าเฉล่ีย 3.78 มีการแถมน ้าชา หลงันวด

แผนไทยเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ร้านนวดในหลากหลายช่องทาง เช่น 

FB,IG,LINE@ ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 3.56 และ มีเอกสาร/คู่มือ แนะน าเก่ียวกบัประโยชน์การนวดแผนไทย มี

ค่าเฉล่ีย 3.48 ตามล าดบั 

ดา้นบุคลากร ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด พนกังานมีความเช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมา พนกังานตอ้นรับดี และ มีความเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.29 

พนกังานมีความตรงต่อเวลาในการนวดทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.28 พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีชุดฟอร์ม 

มีค่าเฉล่ีย 4.19 และ พนกังานมีการอธิบายให้ความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของการเขา้รับบริการนวดแผน

ไทยอยา่งชดัเจนถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.01 ตามล าดบั 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด หอ้งน ้า และ ห้องเปล่ียนเส้ือผา้มีความ

สะอาด มีค่าเฉล่ีย 4.40 รองลงมา บริเวณพื้นท่ีใหบ้ริการตกแต่ง ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย มีค่าเฉล่ีย 4.26 หอ้ง

รับรองและหอ้งรอใชบ้ริการ สะอาด ตกแต่งสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 4.23 และ โลโกร้้านนวดแผนไทยเห็นชดัเจน 

จดจ าง่าย สะดุดตา มีค่าเฉล่ีย 3.98 ตามล าดบั 

 ดา้นกระบวนการ ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีการเตรียมส่วนผสม ท่ีใชใ้นการให้บริการอยา่ง

รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมา มีการใหบ้ริการรวดเร็ว มีแผนกตอ้นรับ และ รันคิวใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ มี



10 
 

ค่าเฉล่ีย 4.24 มีบริการใหค้  าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบัสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.18 และ มีขั้นตอนในการใหบ้ริการ 

เช่น การรับลูกคา้ พาไปส่งยงัหอ้งนวดแผนไทย ล าดบัวธีิการนวดถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 4.18 ตามล าดบั 

4.ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทยในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า 

เพศกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการไม่แตกต่างกนั (p = .08) 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาไม่แตกต่างกนั (p = .28) 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีไม่แตกต่างกนั (p = .24) 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั (p = .61) 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรไม่แตกต่างกนั (p = .95) 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั (p = .83) 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นกระบวนการไม่แตกต่างกนั (p = .62) 

อายุกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการแตกต่างกนั (p = .001) 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นราคาแตกต่างกนั (p = .013) 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีแตกต่างกนั (p = .047) 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั (p = .093) 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรแตกต่างกนั (p = .007) 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั (p = .007) 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นกระบวนการไม่แตกต่างกนั (p = .145) 

อาชีพกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการไม่แตกต่างกนั(p = .345) 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาไม่แตกต่างกนั (p = .494) 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีไม่แตกต่างกนั (p = .179) 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั (p = .029) 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรไม่แตกต่างกนั (p = .078) 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั (p = .074) 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการไม่แตกต่างกนั (p = .600) 
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ระดับการศึกษากบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการแตกต่างกนั  

(p < .001) 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนั (p = .001) 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีแตกต่างกนั (p < .001) 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั  

(p = .022) 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรแตกต่างกนั (p < .001) 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั  

(p < .001) 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นกระบวนการแตกต่างกนั (p < .001) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือนกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการแตกต่าง

กนั (p = .001) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนั (p < .001) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีแตกต่างกนั (p < .001) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่าง

กนั (p = .013) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรแตกต่างกนั (p < .001) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 

(p = .001) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นกระบวนการแตกต่างกนั (p < 

.001) 

5.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P กบั ระยะเวลาในการใช้บริการนวดแผนไทย 

พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s กบัพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผน

ไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p < .001) 
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P กบั ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการนวดแผนไทย 

พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ,ดา้นการส่งเสริม

การขาย ,ด้านบุคลากร และ ด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในจังหวัด

กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p < .001) 

พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคากบัพฤติกรรมการใช้บริการนวด

แผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = .003) 

พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวด

แผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = .008) 

พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = 

.001) 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P กบั ความถี่ในการใช้บริการนวดแผนไทย 

พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์บริการกับพฤติกรรมการ

ความถ่ีในการใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (p = .014) 

พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคากบัพฤติกรรมการความถ่ีในการใช้

บริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (p = .028) 

พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นกระบวนการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

นวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = .041) 

ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

นวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = .058) 

ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายกบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = .472) 

ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

นวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = .146) 

ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัพฤติกรรม

การใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการนวดแผนไทย (p = .098) 
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แนวทางในการประกอบธุรกจินวดแผนไทย 

 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั ลกัษณะทางกายภาพ ห้องน ้ า และ ห้องเปล่ียนเส้ือผา้มีความ

สะอาด ดา้นสถานท่ีมีความสะอาดพร้อมต่อการให้บริการ ดา้นกระบวนการมีการเตรียมส่วนผสม ท่ีใชใ้น

การให้บริการอย่างรวดเร็ว ดา้นราคามีป้ายแจง้ราคาค่าบริการ ชดัเจน ถูกตอ้ง ดา้นบุคคลพนกังานมีความ

เช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพในการให้บริการด้านผลิตภณัฑ์และบริการ มีการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอนปลอก

หมอน ผา้ขนหนูและชุดส าหรับผูใ้ช้บริการ เพื่อให้บริการคร้ังต่อไป ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีส่วนลด

พิเศษส าหรับสมาชิก เช่น ลด 10% ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้มาใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในร้านมากท่ีสุด  

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ เฉล่ียระหว่าง 30-39ปี อาชีพ

พนกังานบริษทั/โรงงาน ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 

บาท สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของนภาพร จึงตระกูล (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 30-39 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 พฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทย ดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง 2 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 

200 – 500 บาท และ ความถ่ึในการใช้บริการ 1-2 คร้ัง/เดือน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภาพร จึงตระกูล 

(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ี 201-500 บาท/คร้ัง เวลาท่ีใช้

บริการนวดแผนไทยเฉล่ีย 1-2 ชัว่โมง ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง/เดือน 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ร้านนวดแผนไทยมีการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอนปลอก

หมอน ผา้ขนหนูและชุดส าหรับผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหบ้ริการคร้ังต่อไป รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์น ามาใช ้ควรจะ

เป็นสมุนไพรลว้นๆ ซ่ึงท าใหไ้ดก้ล่ินหอมของธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง และ วตัถุดิบท่ีใชมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรัชญา หทยัหิมากุล (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การใช้บริการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชลบุรี พบว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชลบุรี ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้านนวดแผนไทยมีป้ายแจง้ราคาค่าบริการ ชดัเจน ถูกตอ้ง 

ค่าบริการเหมาะสม เม่ือเทียบกบัคุณภาพการนวดแผนไทยท่ีไดรั้บ และ มีการแจง้ราคาอีกคร้ังก่อนใชบ้ริการ  
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ดา้นสถานท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้านนวดแผนไทยสถานท่ีมีความสะอาดต่อการใหบ้ริการ 

สถานท่ีมีความสะดวกต่อการให้บริการ ภายในร้านนวดแผนไทย มีการแบ่งพื้นท่ีบริการอยา่งเป็นสัดส่วน มี

เตียงนวดแผนไทยเพียงพอต่อการใหบ้ริการ และ มีท่ีจอดรถเพียงพอ/รถสาธารณะวิง่ผา่น  

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ร้านนวดแผนไทยมีการใหส่้วนลดพิเศษส าหรับ

สมาชิก เช่น ลด 10% ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ มีบตัรสะสมแตม้ เพื่อแลกรับบริการนวดแผนไทยฟรี  ให้ส่วนลด

เม่ือซ้ือคอร์สนวดแผนไทยแบบเหมารายปี มีการแถมน ้ าชา หลังนวดแผนไทยเรียบร้อย มีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ ร้านนวดในหลากหลายช่องทาง เช่น FB,IG,LINE@ ฯลฯ และ มีเอกสาร/คู่มือ แนะน า

เก่ียวกบัประโยชน์การนวดแผนไทย  

ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้านนวดแผนไทยพนักงานมีความเช่ียวชาญและมี

ประสิทธิภาพในการให้บริการ พนกังานตอ้นรับดี/มีความเต็มใจในการให้บริการ พนกังานมีความตรงต่อ

เวลาในการนวดทุกคร้ัง พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีชุดฟอร์ม และ พนกังานมีการอธิบายให้ความรู้

เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของการเขา้รับบริการนวดแผนไทยอยา่งชดัเจนถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ  

 ด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้านนวดแผนไทยมีห้องน ้ า/ห้องเปล่ียน

เส้ือผา้มีความสะอาด บริเวณพื้นท่ีให้บริการตกแต่ง ให้ความรู้สึกผอ่นคลาย มีห้องรับรอง/ห้องรอใช้บริการ 

สะอาด ตกแต่งสวยงาม และ โลโกร้้านนวดแผนไทยเห็นชดัเจน จดจ าง่าย สะดุดตา  

ดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้านนวดแผนไทยมีการเตรียมส่วนผสม ท่ีใชใ้นการ

ให้บริการอย่างรวดเร็ว มีการให้บริการรวดเร็ว มีแผนกตอ้นรับ/รันคิวให้กบัผูม้าใช้บริการ มีบริการให้

ค  าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบัสุขภาพ และ มีขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การรับลูกคา้ พาไปส่งยงัห้องนวด

แผนไทย ล าดบัวธีิการนวดถูกตอ้ง  

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการสอดคล้องกบังานวิจยัของนภาพร จึงตระกูล 

(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนผสมการทางการตลาดดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีการแจง้อตัราค่าบริการท่ีชดัเจน ดา้นสถานท่ีอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ร้านนวด

แผนไทยมีการส่งเสริมการตลาด เช่น ให้ส่วนลด โปรโมชั่นพิเศษ ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

พนกังานมีความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พนกังานผูจ้า

อ่อนโยน สุภาพ และ ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้านนวดแผนไทยมีความสะดวกรวดเร็วของ

การบริการ  
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ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ผูใ้ชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายพุบวา่ ผูใ้ชบ้ริการร้านนวด

แผนไทยในจงัหวดักรุงเทพ มีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 5 ด้านแตกต่างกนั 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (p = .001) , ดา้นราคา (p = .013), ดา้นสถานท่ี (p = .047), ดา้นบุคลากร (p = 

.007), ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (p = .007) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

ผูใ้ช้บริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพพบว่า ผูใ้ช้บริการร้าน

นวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพ มีอาชีพแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด (p = .029) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผูใ้ช้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพ มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (p <.001), ดา้นราคา (p = .001), ดา้นสถานท่ี (p < .001), ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (p = .022), ดา้นบุคลากร (p < .001), ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (p < .001), ดา้นกระบวนการ (p < 

.001) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผูใ้ชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดพ้บวา่ ผูใ้ชบ้ริการร้าน

นวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพ มีรายไดแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการ (p = .001), ดา้นราคา (p < .001), ดา้นสถานท่ี (p < .001), ดา้นการส่งเสริมการตลาด (p = .013), 

ดา้นบุคลากร (p < .001), ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (p = .001), ดา้นกระบวนการ (p < .001) แตกต่างกนัอย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทย

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในด้าน

ระยะเวลา (p < .001) ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p < .001) และ ความถ่ี (p = .014) ในการใชบ้ริการนวดแผนไทยใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 สอดคลอ้งกบั ปรัชญา หทยัหิมากุล (2559) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชลบุรี พบว่า ด้าน

ผลิตภณัฑ์และบริการมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนการใชบ้ริการนวดแผนไทยต่อเดือน (ความถ่ี) และเวลาใน

การใชบ้ริการนวดแผนไทยต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในด้านระยะเวลา (p < .001) 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p =.003) และ ความถ่ี (p = .028) ในการใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 สอดคลอ้งกบั ปรัชญา หทยัหิมากุล (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชลบุรี พบว่า ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบั

ความถ่ีในการใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

ดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001)  

และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p = .008) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 สอดคลอ้งกบั สมพิศ กององักาบ (2559) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในวดัพระเชตุพนวิมลมงั

คลาราม ราชวรมหาวิหาร พบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อระยะเวลาและค่าใชจ่้ายต่อ

คร้ังอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในด้าน

ระยะเวลา (p < .001) และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p < .001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 สอดคลอ้งกบั สมพิศ กอง

องักาบ (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในวดั

พระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร พบวา่ ดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อระยะเวลาและ

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < .001) 

และค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง (p < .001) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 สอดคลอ้งกบั ปรัชญา หทยัหิมากุล (2559) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชลบุรี พบวา่ 

ดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัเวลาในการใชบ้ริการนวดแผนไทยต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา 

(p < .001) และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p = .001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 สอดคลอ้งกบั ปรัชญา หทยัหิมากุล 

(2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของโรงพยาบาล

ชลบุรี พบวา่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์ต่อระยะเวลาและค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ .05 

ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นระยะเวลา (p < 

.001)  และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง (p < .001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ข้อเสนอแนะงานวจัิยต่อเน่ือง 

จากการวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1.ผูป้ระกอบกิจการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถน าขอ้มูลจากการศึกษา

คร้ังน้ีมาปรับสร้างกลยทุธ์แผนการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มได ้เพื่อใหเ้กิด

ความได้เปรียบในทางธุรกิจสูงสุด เพราะ ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ถ้า

ผูป้ระกอบการสามารถวางกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน จะช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดต้รงจุด  

 2.ผูป้ระกอบกิจการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคญักบัปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาด  

 ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ร้านนวดแผนไทยควรมีการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผา้ขนหนู

และชุดส าหรับผูใ้ชบ้ริการทุกคร้ัง  

ด้านราคา ร้านนวดแผนไทยควรมี ป้ายแจง้ราคาค่าบริการ ชัดเจน ถูกตอ้ง และ ราคาท่ีเขา้ไปใช้

บริการตอ้งตรงกบัป้ายท่ีแจง้ไว ้ 

ด้านสถานท่ี ร้านนวดแผนไทย ควรมีสถานท่ีมีความสะอาดต่อการให้บริการ มีการเตรียมความ

พร้อมของพื้นท่ีใหดู้แลว้รู้สึกน่าใชบ้ริการ  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้านนวดแผนไทยควรมีการใหส่้วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก เช่น ลด 10% 

ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เก่าให้เขา้มาใชบ้ริการเร่ือยๆ และ เพื่อกระตุน้การใชบ้ริการ

ของลูกคา้ใหม ่

ดา้นบุคลากร ร้านนวดแผนไทยควรมีการอบรมพนกังานใหมี้ความเช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพใน

การให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ รักษาให้ลูกคา้ใช้บริการร้านนวดแผนไทยไป

นานๆ 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้านนวดแผนไทยความีหอ้งน ้า และ หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้มีความสะอาด  

 ดา้นกระบวนการ ร้านนวดแผนไทยควร มีการเตรียมส่วนผสมท่ีใชใ้นการให้บริการอย่างรวดเร็ว 

เช่น นวดมนันวดตวั มีการเตรียมไวก่้อนใหบ้ริการนวด  

 3.ขอ้เสนอแนะในวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

 ควรมีการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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