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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาเพือ่ ศึกษาถึงลักษณะส่ วนบุคคล และและความคิด
เห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร โดย
เลื อ กสถานที่ ที่ใ ห้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร เฉพาะเขตที่มีพ้ืนที่ ติด กับ จัง หวัด
นนทบุรี ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ จานวน 400 ชุด ใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One –
Way Analysis of Variance (one – Way ANOVA) โดยกาหนดค่า นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั สรุ ปว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุช่วงระหว่าง 20-35 ปี มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด ปั จจัยทาง
การตลาดที่มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การนวดแผนไทย ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญต่อการมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย อยูใ่ นระดับมาก
ด้านราคา ให้ความสาคัญต่อการมีราคาสูง อยูใ่ นระดับมาก ด้านสถานที่ ให้ความสาคัญต่อการตั้งอยู่
ใกล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน อยูใ่ นระดับมาก ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ให้ความสาคัญต่อการมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง อยูใ่ นระดับมาก ด้าน
พนักงาน ให้ความสาคัญต่อการมีพนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุ ษย์สัมพันธ์ อยูใ่ น
ระดับมาก ด้านกายภาพ ให้ความสาคัญต่อ การมีบรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก
และ. มี ห้องให้บริ การเพียงพอ สะดวก อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ให้ความสาคัญ ต่ อ
พนักงานที่มี ก ารแนะนาประเภทการให้บริ การอย่างละเอี ย ด อยู่ในระดับ มาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การนวดแผน
ไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อ เสนอแนะจากการวิจยั ในครั้งต่ อ ไปควรทาการวิจยั ที่ เจาะลึ กลงไปถึ งทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคมีต่อการให้บริ การนวดแผนไทย

ข

Abstract
Research Title :
Researcher :

Comments of Consumer Towards Marketing Factor
uses Service Thai Massage In Bangkok.
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Abstract
This research is aimed to study Personal Factors And Comments of Consumer Towards
Marketing Factor uses Service Thai Massage In Bangkok. Sample selection. Questionnaires were
distributed to 400 samples. Statistic used frequency, percentage, mean, standard of deviation,
t-test, the analysis of variance (one-way ANOVA) with level of statistics significance at 0.05.
Concluded that most of samples were male, younger than 20-35 years, bachelor degree
level of education, average income below of 10,000 baht per month, single status.
The findings were as follows; Products to focus on a variety of services at a high level.
Prices to focus on high prices at a high level. Places to focus on Located near the workplace at a
high level. Promotions to focus on Public relations Continuously at a high level. Personal to
focus on Good service and service mind at a high level. Physical to focus on atmosphere is great,
Clean, Extensive, Convenient parking and a lot of room service at a high level. Process to focus
on the types of services detailed instructions at a high level. Test results hypothesis Found
Personal Factors are different Influence the decision to use different massage Thailand at level of
statistics significance at 0.05. Recommendation for the next research Should study the
penetration depth Attitudes and behavior of consumers using the service Thai Massage.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดี วิทยาลัยราชพฤกษ์ และ อาจารย์
สันธยา ดารารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้ให้โอกาสและทุนสนับสนุ น
การท าวิจ ัยครั้ง นี้ ขอขอบพระคุ ณ ดร.รณกฤต น้อ ยพันธ์ ที่ กรุ ณาสละเวลาให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นอันมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการวิจยั รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ในงานวิจยั ครั้งนี้ ดว้ ย
ความเมตตามาโดยตลอด
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้บ ริ หาร และพนั ก งาน ของสถานบริ การนวดแผนไทย ใน
กรุ งเทพมหานคร ที่อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล และขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน
ที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และสุดท้ายขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ เพือ่ นร่ วมงาน และผูท้ ี่มิได้กล่าวนาม
ที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือและให้กาลังใจ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมี
จากงานวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบเป็ นกตัญญูกตเวที แด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
ธุรกิจบริ การนวดแผนไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านจานวนผูม้ าใช้บริ การและ
สถานที่ที่ให้บริ การ บริ การที่เป็ นเอกลักษณ์ของนวดแผนไทยในปั จจุบนั อาทิ การนวดตัว การนวด
ฝ่ าเท้า การนวดประคบ การนวดแก้อาการ ทั้งเพื่อการรักษา การผ่อนคลาย และความสวยงาม โดย
การใช้สมุนไพรไทย มีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริ การ ทาให้ธุรกิจบริ การนวด
แผนไทย มีอตั ราการเติบโตค่อนข้างสูง กรมเจรจาการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ (2554) ให้ขอ้ มูลว่า
ไทยมี รายได้จากการใช้บริ การนวดแผนไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อ ง นับตั้งแต่ปี 2546 ที่มีรายได้
ประมาณ 4,000 ล้านบาท และร้อยละ 80 ของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทย เป็ นชาวต่างชาติ ทั้งที่อาศัย
อยูใ่ นประเทศไทย และเป็ นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ สร้างรายได้รวมมากกว่า 14,000 ล้านบาท
และสร้างงานให้กบั คนไทยมากกว่า 5,000 คน ในปี 2554 การนวดที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดและ
เป็ นรายได้หลัก คือการนวดประเภท Hotel & Resort Spa ซึ่ งมีกลุ่มตลาดหลักเป็ นชาวต่างชาติที่มี
กาลังซื้ อสู ง และ DaySpa ซึ่ งกลุ่มลูกค้าคนไทยได้ให้ความนิ ยมใช้บริ การมากขึ้น ทาให้รายได้ใน
ภาพรวมของภาคธุรกิจนี้น่าจะเติบโตขึ้น เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การชาวไทยหันมาให้ความใส่ ใจกับเรื่ อง
การดู แลสุ ขภาพและความงามของตนเองและคนใกล้ชิดมากขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า
16,000 ล้านบาท ในปี 2556 ในปั จจุบนั ธุรกิจนวดแผนไทย มีการแข่งขันกันสู งมาก เพื่อ “การแย่ง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด” เหตุผลที่ตอ้ งมีการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด เนื่ องจากปั จจุบนั ธุรกิจ
นวดแผนไทย มี บริ การที่มีลักษณะคล้ายคลึ งกัน จนทาให้กลุ่ มลูกค้าไม่ สามารถแยกออกได้ว่า
บริ การของใครดีกว่ากัน ธุรกิจนวดแผนไทย จึงเริ่ มหันมาให้ความสาคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดเพือ่ ใช้แข่งขันกันมากขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดใน
การใช้บริ การนวดแผนไทย ว่ามีวธิ ีการใด ที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาใช้บริ การ โดยผูว้ ิจยั จะนา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิจ ัย เผยแพร่ ใ ห้กับ สถานประกอบการหรื อ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งในการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคต่อไป
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คาถามการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การนวดแผนไทย มีลกั ษณะส่วนบุคคลเป็ นอย่างไร
2. ผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ การนวดแผนไทย ใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การ
นวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
ลัก ษณะส่ วนบุ คคลที่ แตกต่ า งกันมี ระดับความคิ ดเห็ นต่ อ ปั จจัย ทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การนวดแผนไทย โดยมี
ตัวแปรต้น คือ ลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรตาม คือ ปั จจัยทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
ขอบเขตด้ านประชากร
ลูกค้าทีม่ าใช้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทาการศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556
ขอบเขตด้ านสถานที่
ทาการแจกแบบสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การสถานบริ การนวดแผนไทย ในเขตที่มีพ้นื ที่
ติดจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตบางซื่อ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตบางพลัด โดย
แบ่งเท่ากันทุกเขต ๆ ละ 80 ชุด รวม 5 เขต เป็ นจานวน 400 ชุด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สถานบริ การนวดแผนไทย หมายถึง สถานที่ที่ให้บริ การเกี่ยวกับนวดแผนไทยแบบ
ครบวงจร เช่น การนวดตัว นวดน้ ามัน นวดฝ่ าเท้า นวดกดจุด นวดประคบ เป็ นต้น มีลกั ษณะของ
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สถานที่เป็ นเอกเทศไม่ ได้ต้ งั อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า (Stand Alone) มี พ้นื ที่กว้างขวางโดยตั้งอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะส่ วนบุคคล หมายถึง อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส ของผู ้
มาใช้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด
ที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคาสถานที่ การส่งเสริ มการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการ ที่ทางสถานบริ การนวดแผนไทย ได้วางแผนไว้สาหรับบริ การผูบ้ ริ โภค
การตัดสิ นใจใช้ บริการ หมายถึง การเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยที่ใดที่หนึ่ งหลังจากที่
ได้ประเมินจากปั จจัยทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากงานวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การนวดแผนไทย ใน
กรุ งเทพมหานคร และนามาใช้เป็ นแนวทางของผูป้ ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทยในการกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด
3. ทาให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยของในกรุ งเทพมหานคร และนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปเผยแพร่ ให้กบั
ผูป้ ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทย นาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะได้ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้
เสนอแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจนวดแผนไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
3. แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการบริ การ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของธุรกิจนวดแผนไทย
อวย เกตุสิงห์ (2555) กล่าวไว้ในบทความ เรื่ อง ความเป็ นมาของการนวดแผนโบราณ ไว้ว่า
การนวดไทยนับเป็ นภูมิปัญญาอันล้ าค่าของคนไทย ที่มีประวัติและเรื่ องราวการสื บทอดกันมาช้า
นาน มีบทบาทสาคัญในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีจุดเริ่ มต้นจากการช่วยเหลือกันเอง
ภายในครอบครัว เช่ น สามี นวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สามี ลูกหลานนวดให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
เป็ นต้น มี การใช้อ วัยวะต่าง ๆ เช่ น ศอก เข่า และเท้า ในการนวด จากการนวดช่ วยเหลื อ กันเอง
ภายในครอบครัว ก็เริ่ มมีการนวดช่วยเหลือความเจ็บป่ วยของเพื่อนบ้าน จนทาให้เกิดเป็ นอาชีพใน
ที่สุด หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการนวดที่เก่าแก่ที่สุด คือ ศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยที่ขุดพบมี
รอยจารึ กรู ปการรักษาโดยการนวด มาถึ งสมัยกรุ งศรี อ ยุธยารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
การแพทย์แผนไทยรุ่ งเรื องมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนวดไทย มีการแบ่งกรมหมอนวดเป็ นฝ่ ายขวา
ซ้าย เป็ นกรมที่ใหญ่รับผิดชอบมากและต้องใช้นายแพทย์มากกว่ากรมอื่น ๆ ในสมัยพระบรมไตร
โลกนาถ ในกฎหมายตราสามดวง กล่าวถึงการแบ่งส่ วนราชการด้านการแพทย์ให้กรมหมอนวด
จาแนกตาแหน่ งเป็ น หลวง ขุน หมื่ น พัน และมี ศกั ดิ นาเช่ นเดี ยวกับเหล่ าข้าราชการในสมัยนั้น
ต่อมาในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การแพทย์แผนไทยสื บทอดในรู ปแบบต่อจากสมัยอยุธยา แต่เอกสาร
และวิชาความรู ้บางส่วนคงสู ญหายไปจากภาวะสงคราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
ทรงโปรดฯให้ป้ ั นรู ปฤาษีดดั ตน จนครบ 80 ท่า และจารึ กสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหิ นอ่อน
60 ภาพ แสดงจุ ดนวดอย่า งละเอี ย ดประดับ บนผนัง ศาลารายและบนเสาในวัด โพธิ์ รั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังคงมีกรมหมอนวดเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา และทรงโปรด
ให้หมอยา หมอนวด ถวายการรักษาความเจ็บป่ วยยามทรงประชวร แม้เสด็จประพาสแห่ งใดจะต้อง
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มีหมอนวดถวายงานนวดทุกครั้ง และโปรดให้ เรี ยกแพทย์หลวงหรื อแพทย์ในพระราชสานัก ครั้น
เมื่ อ ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว การแพทย์แ ผนตะวัน ตกได้เ ข้า มาสู่
สังคมไทย การนวดจึงเริ่ มหมดบทบาทในพระราชสานัก ส่ วนหมอนวดแบบชาวบ้านยังคงใช้การ
นวดแบบดั้งเดิมที่ได้รับการเรี ยนรู ้สืบทอดจากบรรพบุรุษ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง กาหนดสถานที่เพื่อ สุ ขภาพหรื อเพื่อ เสริ ม สวย ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ. 2509 ฉบับแก้ไข ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แบ่งสถานที่เพื่อ
สุขภาพและเพือ่ เสริ มสวย ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
2.1.1 กิจการสปาเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริ มสร้าง
สุขภาพ โดยมีบริ การหลัก คือ การนวดเพือ่ สุขภาพและการใช้น้ าเพือ่ สุ ขภาพ และอาจมีบริ การเสริ ม
ประเภทต่าง ๆ อาทิ การทาสมาธิ และโยคะ การอบเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร การใช้สมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ตลอดจนการแพทย์
ทางเลือกอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขข้างต้น ได้กาหนดเพิ่มเติมไว้ว่า
กิจการสปาเพือ่ สุขภาพต้องมีบริ การหลัก และให้มีบริ การเสริ มอื่นอีกอย่างน้อย 3 รายการ อาทิ การ
พอกโคลน การเสริ มสวยโยคะ ฯลฯ เป็ นต้น
2.1.2 กิจการนวดเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง การนวดเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ ความเมื่อยล้า
เช่น การนวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค) และการนวดฝ่ าเท้า เป็ นต้น
2.1.3 กิจการนวดเพื่อเสริ มสวย หมายถึง การนวดที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มความงาม เช่น
การนวดในร้านทาผม / เสริ มสวย
ทั้งนี้กิจการทั้ง 3 ประเภทนี้ ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ขและประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ตามพระราชบัญญัติสถานบริ การ นอกจากนั้น ใน
การประกอบกิจการยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็ นต้น
2. ทฤษฎีและแนวคิดด้ านการส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Service Marketing Mix)
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของคาว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ไว้หลายท่านซึ่ งจากการค้นคว้า
ในเอกสารที่ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ (2547: 22) แปลหนังสื อ Marketing Management ของ
Philip Kotler ซึ่ งได้ให้ความหมายของส่ วนประสมการตลาด ว่า ส่ วนประสมการตลาดหมายถึ ง
เครื่ อ งมือ ทางการตลาดที่อ งค์กรธุ รกิจนาไปใช้กับกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทาง
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การตลาด เครื่ องมือดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย
และการส่งเสริ มการตลาด
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 23) ได้อ ธิ บาย ส่ ว นประสมการตลาด หมายถึ ง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้คือ
สิ่ งที่ผูข้ ายต้อ งมอบให้แก่ ลู กค้าและลู กค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั
ต้องไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่าย
ต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนาเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลู กค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของ
บริ การที่นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั (Location) และช่ องทางในการนาเสนอ
บริ การ (Channels)
4. ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ในการ
ติด ต่ อ สื่ อ สารให้ผูใ้ ช้บ ริ ก าร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ แจ้ง ข่า วสารหรื อ ชัก จู งให้เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลู กค้าได้แตกต่างเหนื อ คู่แข่งขันเป็ นความ
สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ขององค์ก ร เจ้า หน้า ที่ ต ้อ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
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6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็ นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิ
ในด้านการบริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทา
ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
3. ทฤษฎีและแนวคิดด้ านการบริ การ (Service)
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของคาว่า การบริ การ ไว้หลายท่านซึ่ งจากการค้นคว้าในเอกสารที่ให้
ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 607) ให้ความหมายตามคาจากัดความของพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ปฏิบตั ิรับใช้ให้ความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านนี้ บริ การลูกค้าดี การปฏิบตั ิ
รับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ เช่น ให้บริ การ ใช้บริ การ
สุมนา อยูโ่ พธิ์ (2544: 36) ให้ความหมายคาว่า บริ การ หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์หรื อ
ความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้ เช่ น โรงเรี ยน โรงภาพยนตร์
โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541: 310) อธิบายว่า บริ การ เป็ นกิจกรรมที่พิสูจน์ได้และมองไม่เห็นที่
เป็ นวัตถุหลักของรายการติดต่อซื้อขายออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2541: 334) กล่ า วว่ า บริ ก าร (Services) เป็ นกิ จ กรรม
ผลประโยชน์ ห รื อ ความพึ ง พอใจที่ ส นองความต้อ งการแก่ ลู ก ค้า ตัว อย่า งเช่ น โรงเรี ย น โรง
ภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ
กล่าวโดยสรุ ป คือ การบริ การเป็ นกิจกรรมที่ไม่สามารถสัมผัสหรื อจับต้องได้เป็ นตัวสิ นค้า
แต่เป็ นกิจกรรมประโยชน์หรื อความพอใจที่องค์กรได้เสนอขายหรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นรวมกับ
ขายสินค้าเพือ่ สนองความต้องการ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541: 310) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของการบริ การ ไว้ดงั นี้
1. เป็ นสิ่งที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangibility) เนื่องจากบริ การเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้จึงเป็ นไป
ไม่ได้ที่ผบู ้ ริ โภคจะทดลอง ตัวอย่างบริ การ ชิมรส รู ้สึก ก่อนได้ยนิ หรื อได้กลิ่น ก่อนที่จะซื้ อ ดังนั้น

8

โครงการส่งเสริ มการจาหน่ ายต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากบริ การไม่ใช่
เพียงแต่เน้นที่ตวั บริ การ
2. ไม่ สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) บริ การแยกไม่ ไ ด้จากผูผ้ ลิ ตกับผูข้ ายบริ การ
ส่ วนมากสร้าง แจกจ่ายและบริ โภคพร้อมกันในเวลาเดี ยวกัน เช่ น ทันตแพทย์ สร้างและแจกจ่าย
บริ การทั้งหมดในเวลาเดี ยวกัน และต้อ งการให้ผูบ้ ริ โภคมา “ปรากฏตัว” เพื่อ เข้า รับบริ การใน
ขณะเดี ยวกัน ด้วยบริ การเสริ มสวย และบริ ก ารสอนหนัง สื อ ก็เป็ นไปในทานองเดี ย วกัน การไม่
สามารถแบ่งแยกได้ หมายความว่า ผูจ้ ดั หาบริ การทาการผลิตและการตลาดพร้อมกัน
3. ผลผลิ ตแตกต่า งกัน (Heterogeneity) เป็ นไปไม่ ไ ด้ที่จ ะทาให้อุ ต สาหกรรมการขาย
บริ การทาการผลิตผลผลิตให้มีมาตรฐาน แต่ละหน่ วยที่ผลิตขึ้นมาจะแตกต่างไปจากหน่ วยอื่น ๆ ที่
มีการผลิ ตและการขายบริ การ เช่ น การบินไทย ไม่ ได้ผลิ ตบริ การที่มี คุณภาพเท่ากันทุกเที่ยวนั้น
นอกจากนั้นยังยากที่จะตัดสินว่าคุณภาพของบริ การคงเป็ นเช่นใด ดังนั้น จะต้องให้ความสนใจพิเศษ
กับขั้นตอนวางแผนผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตด้วย
4. ความเสื่อมสลายง่าย (Perishapility) เราไม่อาจกักเก็บบริ การไว้ได้ นอกจาก นั้นอุปสงค์
ของการบริ การผันแปรไปตามฤดูกาลตามวันและเวลาด้วย
5. ลูกค้าของบริ การ สาหรับธุรกิจมุ่งกาไร ตลาดคือลูกค้าในปั จจุบนั และผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ น
ลูกค้า มุ่งที่ตลาด 2 ตลาด คือตลาดบริ จาคให้เงินแรงงานและวัสดุต่างๆ อีกตลาดหนึ่งคือ ตลาดลูกค้า
รับเงินหรื อบริ การจากองค์กร
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541: 312) ได้อธิบายว่า การตลาดธุรกิจบริ การต้องใช้เครื่ องมือทั้ง
การตลาดภายใน (Internal marketing) และการตลาดภายนอก (External marketing) โดยการสื่ อสาร
กับลูกค้าและการตลาดที่สัมพันธ์กนั ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (Interactive marketing) มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การตลาดภายใน (Internal marketing) หมายถึง งานที่ถูกกระทาขึ้นโดยองค์กรที่มีการ
ฝึ กอบรม การจูงใจพนักงานขายบริ การ ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า รวมถึงพนักงานที่ให้
การสนับสนุนการให้บริ การโดยให้เกิดการทางานเป็ นทีม เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
2. การตลาดภายนอก (External marketing) เป็ นการใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการตลาด เพื่อ
ให้บริ การลูกค้าในกาจัดเตรี ยมการให้บริ การ การตั้งราคา การจัดจาหน่าย และส่งเสริ มการบริ การไป
ยังผูบ้ ริ โภค
3. การตลาดปฏิกิริยาโต้ตอบ (Interactive marketing) หมายถึง ทักษะในการบริ การลูกค้า
ของพนักงาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะลู กค้าไม่เพียงแต่ ตดั สิ นคุ ณภาพการบริ การเฉพาะแต่คุณภาพดีด้าน
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เทคนิค แต่ยงั รวมถึงคุณภาพด้านหน้าที่การทางานอีกด้วย ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจึงส่ง “ความรู ้สึกสัมผัส
เป็ นอย่างมาก” พอๆ กับ “เทคนิคระดับสูง” ให้กบั ผูบ้ ริ การด้วย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 342) ได้อธิ บายถึ ง การจัดการคุ ณภาพการบริ การ
(Managing service quality) การให้บริ การที่มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่ อง หลักสาคัญคือ การ
เข้าให้ถึงหรื อมากกว่าความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการคาดหวังของผูบ้ ริ โภคจะถูกสร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง คาพูดบอกเล่าจากปากต่อปากและการโฆษณา โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะ
เลือกผูใ้ ห้บริ การ หลังจากที่ได้รับการบริ การแล้ว โดยเปรี ยบเทียบการบริ การที่ได้รับกับการบริ การ
ที่คาดหวัง หากการบริ การที่ได้รับมีคุณภาพต่ากว่าการบริ การที่คาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะไม่สนใจในตัว
ผูใ้ ห้บริ การนั้น หากการบริ การที่ได้รับมีคุณภาพตรงหรื อมากกว่าการคาดหวังของผูบ้ ริ โภค พวกเขา
จะมีความโน้มเอียงให้ไปใช้ ผูใ้ ห้บริ การนั้นอีก
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 343) ได้อ ธิ บายถึงคุ ณภาพการบริ การ (Service
qauility) ว่าต้องมีลกั ษณะดังนี้
1. การเข้าถึ งลู กค้า (Access) บริ การที่ให้กับลูกค้าต้อ งอ านวยความสะดวกในด้าน
เวลา สถานที่แก่ลูกค้า คือไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ทาเลที่ต้ งั เหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถ
ของการเข้าถึงลูกค้า
2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่ลูกค้า
เข้าใจง่าย
3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริ การต้องมีความชานาญและมีความรู ้
ความสามารถในงาน
4. ความมี น้ าใจ (Courtesy) บุ คลากรต้อ งมี ม นุ ษยสัม พัน ธ์ มี ค วามเป็ นกัน เอง มี
วิจารณญาณ
5. ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) บริ ษทั และบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจในบริ การ โดยเสนอบริ การที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริ การที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม่าเสมอและถูกต้อง
7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริ การและแก้ปัญหา
แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
8. ความปลอดภัย (Security) บริ การที่ ให้ตอ้ งปราศจากอันตราย ความเสี่ ยง และ
ปั ญหาต่าง ๆ
9. การสร้างบริ การให้เป็ นที่รู้จกั (Tangible) บริ การที่ลูกค้าได้รับจะทาให้เขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพดังกล่าวได้

10

10. ความเข้า ใจและรู ้จ ักลู กค้า (Understanding/Knowing customer) พนักงานต้อ ง
พยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว
4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสิ นใจ
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของคาว่า กระบวนการตัดสิ นใจ ไว้หลายท่านซึ่ งจากการค้นคว้าใน
เอกสารที่ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552: 151) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการตัดสิ นใจ
เป็ นกระบวนการที่บุ คคลมี การเลื อ กสรร จัด ระเบี ย บ และตีความเกี่ ย วกับสิ่ งกระตุ ้น โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การได้เห็ น ได้กลิ่ น ได้ยิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก เพื่อ สร้างภาพที่มี
ความหมายออกมา
เสรี วงษ์มณฑา (2546: 17) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู ้จนถึงการตัดสิ นใจ เป็ น
กระบวนการที่มนุษย์ เลือกที่จะรับรู ้ ตีความหมายการรับรู ้สิ่งหนึ่ งสิ่ งใดที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพ
ในสมองให้ เป็ นภาพที่มีความหมาย และมีความกลมกลืน
โดยสรุ ป กระบวนการในการตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการที่มนุ ษย์ไ ด้รับรู ้ถึ งสิ่ ง
กระตุน้ จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว จนเกิดความสนใจและค้นหาข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาประเมินผลและ
ประมวลผลออกมาโดยใช้ประสบการณ์ ของตนร่ วมด้วย จนกระทัง่ ตัดสิ นใจที่จะเลื อ กซื้ อ หรื อ
เลือกใช้บริ การในที่สุด
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ (Buyer decision process) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การรับรู้
ปัญหา

การค้นหา
ข้อมูล

Problem
recognition

Information
search

การประเมินผล

Evaluation
of alternatives

การตัดสิ นใจ
ซื้อ

พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ

Purchase
decision

Postpurchase
behavior

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552: 157)
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ อธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
1. การรับรู ้ปัญหา (Problem recognition) การที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ปั ญหา ซึ่ งหมายถึง
ทราบความจาเป็ นและความต้องการในสินค้า งานของนักการตลาดในขั้นนี้ก็คือ จัดสิ่งกระตุน้ ความ
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ต้องการ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางจาหน่าย หรื อการส่งเสริ มการตลาด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
ต้องการในสินค้า
2. การค้นหาข้อมูล (Information search) เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ปัญหานั้น คือเกิดความ
ต้องการในขั้นที่ 1 แล้วก็จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน
คนรู ้จกั และแหล่ งการค้า ได้แ ก่ สื่ อ โฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่เกี่ ยวข้อ งกับ
กระบวนการในขั้นนี้ คือ พยายามจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้า และแหล่งบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูล
มาแล้วจากขั้นที่ สอง ผูบ้ ริ โ ภคจะเกิ ด ความเข้า ใจและประเมิ น ผลทางเลื อ กต่า ง ๆ หลักเกณฑ์ที่
พิจารณาคือ (1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น รู ปร่ าง ขนาด อายุการใช้งาน เหล่านี้ เป็ นต้น (2) การ
ให้น้ าหนักความสาคัญ สาหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาเหมาะสม คุณภาพสู ง (3) ความ
เชื่อถือในตราสินค้า หรื อภาพพจน์ จะมีอิทธิพลในการเลือก ตัดสิ นใจ (4) ทัศนคติในการเลือกตรา
สินค้า ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด และปฏิเสธที่จะไม่ซ้ื อสิ นค้าที่ตนเองไม่มี
ความพอใจที่จะซื้อ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้น ที่ 3
จะช่ ว ยให้ผูบ้ ริ โ ภคก าหนดความพอใจระหว่า งผลิ ต ภัณฑ์ต่ า ง ๆ ที่เ ป็ นทางเลื อ กโดยทั่ว ๆ ไป
ผูบ้ ริ โภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตนชอบที่สุด และปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผล
พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการ คือ หลังจากประเมินทางเลือกก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้ อ
และเกิดการตัดสินใจซื้อ จะต้องพิจารณา 3 ประการ คือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะมีผลทั้งด้านบวกและ
ด้านลบต่อการตัดสินใจซื้อ
4.2 ปั จจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ ผูบ้ ริ โภคจะคาดคะเนปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนของต้นทุนของผลิ ตภัณฑ์ และการคาดคะเน
ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
4.3 ปั จจัยสถานการณ์ ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคกาลังตัดสิ นใจซื้ อนั้น
ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ผูบ้ ริ โภค
ไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรื อผูบ้ ริ โภคเกิดอารมณ์เสี ยหรื อวิตกกังวลจากรายได้ นักการ
ตลาดเชื่อว่าปั จจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมาก การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการ
ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงได้ นักการตลาดต้องใช้ความพยายามเพื่อทาความเข้าใจต่อพฤติกรรม
การซื้ อ เพื่อลดภาระความเสี่ ยง โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
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จากผูใ้ กล้ชิดและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นักการตลาดจึงต้องพยายามจัดหาข้อมูลและเหตุผลสนับสนุ น
ต่าง ๆ เพือ่ ลดความเสี่ยงให้ผบู ้ ริ โภค
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post purchase behavior) เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่
พอใจหลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู ้สึกนี้ ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้า
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามคาดหวัง ก็จะเกิดผลในทางบวก คือ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจและมี
แนวโน้มที่จะซื้ อซ้ า และถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการหรื อต่ากว่าที่คาดหวังย่อ ม
เกิดผลในทางลบ นัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคไม่พอใจและมีแนวโน้มที่จะไม่ซ้ือซ้ าค่อนข้างสูง
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เกศสิรี ปั้ นธุระ (2552) ศึกษา เรื่ อง การสื่อสารทางการตลาดของเอกลักษณ์อาหารไทยชาว
วังสวนสุนนั ทา ซึ่งเป็ นแหล่งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารคนไทยในอดีต จึงเห็น
ความสาคัญของการค้นหาเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง “สวนสุ นันทา” ว่ามีการคงอยูแ่ ละควร
พัฒนาการสื่อสารตลาดด้วยบรรจุภณั ฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์อาหารไทยชาววัง นาไปสู่ การตลาดเชิง
พาณิ ชย์ และวิธีการสื่ อสารสู่ คนรุ่ นใหม่ ในพื้นที่ อันจะนาไปสู่ การบูรณาการการเรี ยนการสอน
สร้างองค์ความรู ้และเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง ดาเนิ นงานวิจยั โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมในงาน
ลูกพระนางคืนวัง ณ สวนอัมพรและการเข้าร่ วมงานลานวัฒนธรรม ณ อาคารสายสุ ทธานภดล จัด
สนทนากลุ่ ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูร้ ู ้หลากหลายอาชี พ ณ วังสวนสุ นันทา ที่ซ่ ึ งเป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาในปั จจุบนั จากนั้นให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา จานวน 65 คน ที่เป็ นเพศหญิงและชายใกล้เคียงกันให้ร่วมวิพากษ์รูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์พบมุ มมองสามมิ ติอาหารไทยชาววังเพื่อ สื่ อสารทางการตลาด ได้แก่ มิติด้านคุ ณลักษณะ
(attribute) มิติดา้ นคุณประโยชน์ (benefit) และมิติดา้ นคุณค่า (value) แล้วนามาออกแบบบรรจุภณั ฑ์
“ข้าวสาเร็จรู ป” และ บรรจุภณ
ั ฑ์ “ข้าวผัดน้ าพริ กลงเรื อ” สาหรับอาหารไทยชาววังที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ โดยมีลายไทย ชื่อตราสัญลักษณ์ ดอกแก้วเจ้าจอมสี ม่วง ปรากฏอยู่
จากผลดังกล่าวได้นาไปบูรณาการในการสอน เรื่ องการสื่อสารทางการตลาด ในกลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ทาให้เยาวชนรุ่ น ใหม่ ในพื้นที่ ไ ด้เรี ยนรู ้เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาด ทาให้
ตระหนักเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อาหารไทยชาววัง ผ่านการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
คณิ ตศร จันทนะเวส (2552) ศึ ก ษา เรื่ อ ง การสื่ อ สารทางการตลาดที่ มีต่ อ แนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริ การของธนาคารออมสินในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย
เพือ่ ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้ม พบว่า ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นเมื่ อเทียบกับ
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ภาพลักษณ์ธนาคารอื่นในเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมัน่ คงของธนาคารออมสิ น ความต่อเนื่ องใน
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ความน่ าเชื่อถือในการบริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม สร้างงาน
สร้างรายได้ แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคม เป็ นธนาคารของรัฐที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้ประชาชนรู ้จกั
การออม ความประทับใจในเอกลักษณ์ (โลโก้)ที่มีสีสนั สดใสมีความโดดเด่น ดูทนั สมัย บริ การด้าน
ต่างๆ ของธนาคารออมสินเมื่อเทียบกับบริ การด้านต่างๆ ของธนาคารอื่น ในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ ด้าน
เงินฝาก ATM ด้านสินเชื่อ ด้านรับชาระค่าบริ การ ด้านแลกเปลี่ยนเงินตรา ด้านสลากออมสิ น และ
ศึกษาถึง การการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้บริ การของธนาคาร
ออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุต่ากว่าหรื อมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าธนาคารส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และมี รายได้ต่อเดือน 5,001 –15,000 บาท ความคิดเห็นของลูกค้าธนาคาร ที่มีต่อภาพลักษณ์
ธนาคารออมสิน เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ลูกค้าธนาคารมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเหนือกว่าธนาคาร
อื่นในด้านของความมัน่ คงของธนาคารออมสิน ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ การด้านต่าง ๆ ของ
ธนาคารออมสิ นเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นในระดับใกล้เคียงกับธนาคารอื่น ลูกค้าธนาคารมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการของธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับที่มี
การรับรู ้ปานกลาง ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออมสิ น ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านระยะเวลาการเป็ นลู กค้า แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออมสิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใน
เรื่ องระยะเวลาในการใช้บริ การ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 อาชีพที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออมสิน ในเขตกรุ งเทพมหานครในเรื่ องระยะเวลาในการใช้
บริ การ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 รายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น ในเขตกรุ งเทพมหานครในเรื่ อ งระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านความต่อ เนื่ องในการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และความน่ าเชื่อถือในการบริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความถี่ ในการใช้บริ การ
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันในระดับต่า ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 บริ การด้าน
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ATM ในเรื่ องความปลอดภัยบริ เวณที่ต้งั บริ การ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การในเรื่ อง
ระยะเวลาในการเป็ นลู กค้าของธนาคาร โดยมี ความสัมพันธ์ไ ปในทิศทางเดี ยวกันในระดับต่าที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสื่อสารทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการ
เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ การของธนาคาร ผ่า นการจัด Event ต่า ง ๆ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออมสิ น ในเรื่ องความถี่ในการใช้บริ การ โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสื่ อสาร
ทางการตลาดด้านการโฆษณาในเรื่ องภาพยนตร์โฆษณาของธนาคารผ่านสื่ อโทรทัศน์ การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ และบริ การของธนาคารผ่านทางวิทยุ หนังสื อ พิมพ์ นิ ตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การในเรื่ องระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าโดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เชาว์ โรจนแสง (2553) ศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ รถยนต์ป ระหยัด พลัง งานมาตรฐานสากลของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ระดับของการสื่ อสาร
การตลาดต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้รถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลในเขตกรุ งเทพมหานคร 400 คน ที่ไ ด้จากการสุ่ ม ตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวมรวมข้อ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าความถี่
ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย ไค-สแควร์ ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 24 -29 ปี สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -25,000 บาท มีระยะ
การเดินทางเฉลี่ยต่อวันที่ใช้รถยนต์ อยูท่ ี่ 25 กิโลเมตร ผลของการสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เรี ยงตามค่าน้ าหนักจากมากไปน้อ ย
ได้แก่ ด้านการส่งเสริ มการขาย คือ เงินดาวน์ต่าและส่ วนลดดอกเบี้ยในการผ่อนชาระ ด้านการขาย
โดยใช้พนักงานด้วยการใช้พนักงานขายแนะนารายละเอียดสิ นค้า ด้านประชาสัมพันธ์ดว้ ยเว็บไซต์
ด้านการตลาดทางตรงด้วยการจัดมหกรรมแสดงรถยนต์ประจาปี และด้านการโฆษณาด้วยสื่ อ
โทรทัศน์ ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อรถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลเพราะมีอตั ราการใช้
น้ ามันไม่เกิน 5 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร คุณลักษณะทัว่ ไปของรถที่ตดั สิ นใจซื้ อ คือ สมรรถนะของ
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รถมีระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์อตั โนมัติ มีระยะเวลาตัดสิ นใจซื้ อ 0-3 เดือน ระดับราคา 450,001 500,000 บาท เลือกตัวแทนจาหน่ายที่ให้ขอ้ เสนอด้านราคาถูกที่สุด และซื้อรถเพือ่ นาไปใช้งาน
สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสปาใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริ การสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การ สปาในประเทศไทย โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7 P’s of marketing) เก็บ
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต จานวน 400 ราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป เพื่อหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพเป็ นลูกจ้าง พนักงาน
และข้าราชการ มี การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี พฤติกรรมในการเลื อ กใช้บริ การสปาของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริ การสปามาก่อนทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริ การสปาในโรงแรม ชอบการบริ การนวดตัว โดยมีเหตุจูงใจ คือ
ต้องการคลายเครี ยดจากการทางานเป็ นหลัก เลือกใช้บริ การสปาในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ เวลาที่
เหมาะสมในการทรี ตเม้นท์ในสปาคือไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสปาจะเลือ ก
ด้วยตนเอง จะจองการใช้บริ การสปาผ่านโทรศัพท์ ให้ความเชื่อถือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสปาจาก
การบอกต่อจากเพือ่ นหรื อคนรู ้จกั และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริ การสปาในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในอนาคตว่า แนวโน้มของความนิ ยมใช้บริ การสปาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น
มากกว่าในปั จจุ บนั ส่ วนปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อ การเลื อ กใช้บริ การสปาใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของสปามีความ
สาคัญระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความเงียบสงบของสปาเป็ นความต้อ งการที่มาเป็ นอับดับแรก
ต้องการใช้บริ การสปาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่เชื่อถือได้ ควรมีการแสดงราคาค่าบริ การของสปาไว้อย่าง
ชัดเจน มีระบบการชาระเงินค่าบริ การของสปาที่สะดวกและหลายช่องทาง ควรลดราคาค่าบริ การ
ช่วงโลว์ซีซนั่ บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อยและต้องมัน่ ใจในความปลอดภัย
การใช้บริ การสปา ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างอาชี พของนักท่อ งเที่ยวชาวจีนกับพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริ การสปาในประเทศไทย พบว่า อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การส
ปาที่ต่างกัน ทั้งในด้านสถานที่ ประเภทของการบริ การ เหตุจูงใจการเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของ
การบริ การ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริ การสปา วิธีการจองหรื อเลือกใช้บริ การสปา และ
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานบริ การสปาที่ต่างกันจากการวิจยั นามาสู่ ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจสปาในประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนี้ 1) นักท่องเที่ยว
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ชาวจีนได้ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง และสัมผัส 2)
มีการตกแต่งสปาแบบไทย 3) มีความร่ มรื่ นของสถานที่และการแบ่งสัดส่ วนการให้บริ การที่ชดั เจน
4) ควรมีเครื่ องดื่มต้อนรับที่มีเอกลักษณ์ของตนสปาต้องมีกลิ่นหอม สปาควรเงียบสงบ หรื อมีการใช้
เสี ยงเพลงที่สร้างเสริ มบรรยากาศในการผ่อนคลาย 5) บุคลากรในสปาควรได้รับการฝึ กอบรมทั้ง
ทางด้านวิชาการและการให้บ ริ การ มี กิริ ยามารยาทที่ดี และควรมี ค วามเป็ นมื อ อาชี พในการ
ให้บริ การ 6) มี การแสดงราคาค่าบริ การที่ชัดเจนและมี หลายช่อ งทางในการชาระค่าบริ การ 7)
ธุรกิจสปาในประเทศไทยในอนาคตควรปรับให้เป็ น“One stop service” คือ มีการบริ การที่ครบครัน
ทั้งด้านการให้บริ การ เป็ นที่ฝึกอบรมบุคลากรด้านสปา เป็ นที่พกั และเป็ นที่ซ้ื อสิ นค้าด้านสุ ขภาพ
เพือ่ เป็ นการประหยัดเวลาและการเดินทางของผูบ้ ริ โภค 8) สปาควรมีรายการให้บริ การหลากหลาย
ภาษาตามกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของตน 9)ผูป้ ระกอบการควรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริ การ
ให้มีความหลากหลาย และแตกต่างจากคู่แข่งขัน 10) ธุรกิจสปาควรรวมตัวกันออกงานแสดงสิ นค้า
ทั้งในและต่างประเทศ กาหนดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เป็ นรู ปแบบชัดเจนให้มาก
ขึ้นเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนของธุรกิจสปา
สุณีรัตน์ จิรเกรี ยงไกร (2551) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยาในกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้ง
นี้ มี ความมุ่ งหมายเพื่อ ศึกษาถึ งลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค และความสัมพัน ธ์
ระหว่างการรับรู ้การสื่อสารทางการตลาดกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ เวชสาอางในร้าน
ขายยาของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยาในกรุ งเทพมหานคร จานวน 385 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
การเก็บรวมรวมข้อมู ล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล คือ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดียว
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อ ย่างง่ายของเพียร์ สัน สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มู ลทางสถิ ติ ใช้
โปรแกรม SPSS ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 35-44 ปี สถานภาพ
โสด มีการศึกษาสูงสุด ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-20,000 บาท มีระดับการรับรู ้ต่อเครื่ องมือการสื่ อ สารทางการตลาดโดยรวมอยู่ ใน
ระดับปานกลาง มีความเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยา ด้านการ
ตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล กระบวนการประเมินผลข้อมูล และการตัดสิ นใจซื้ อ นั้น อยูใ่ น
ระดับปานกลาง และมีความเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยา ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้ อในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
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เวชสาอางในร้านขายยา ไม่แตกต่างกัน กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยา
ด้านการตระหนักถึ ง ปั ญ หามี ความสัมพัน ธ์กับ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางการตลาดทุ กด้า น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยาด้านการ
ค้นหาข้อมูลมี ความสัมพันธ์กบั เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดด้านโฆษณา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอางในร้านขายยาด้านกระบวนการ
ประเมินผลมีความสัมพันธ์กบั เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัด
แสดงสินค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ในร้านขายยาด้านการตัดสิ นใจซื้ อ มี ความสัมพัน ธ์กับเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางการตลาดด้านการ
โฆษณา และการจัดสัมมนา อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณฑ์เวชสาอางในร้า นขายยาด้านพฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ มี ความสัมพัน ธ์กับ เครื่ อ งมื อ
สื่อสารทางการตลาดด้านโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัด กิจกรรมพิเศษ และการจัดแสดงสิ นค้า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้
- สถานภาพสมรส

ตัวแปรตาม

ส่ วนประสมทางการตลาด
สาหรับธุรกิจบริ การนวดแผนไทย 7P’s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
สถานที่ (Place)
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
พนักงาน (People)
ทางกายภาพ (Physical)
กระบวนการ (Process)

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร โดยมีประชากรคือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การนวดแผน
ไทย ที่ต้ งั อยู่ในกรุ งเทพมหานคร และเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ด้วย
การแจกแบบสอบถามผูท้ ี่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทย และก่ อ นที่ จ ะให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะต้อ งถามก่ อ นว่า เคยทาแบบสอบถามแล้ว หรื อ ยัง เพื่อ ป้ องกันการท าซ้ า
เนื่ อ งจากไม่ ทราบจ านวนประชากรที่มาใช้บริ การนวดแผนไทยที่แ น่ นอนได้ จึงก าหนดขนาด
ตัวอย่าง ด้วยตารางสาเร็ จรู ป ของทาโร่ ยามาเน่ (สุ วิมล ติรกานนท์, 2544: 155 อ้างถึ ง Yamane,
1960: 1088-1089) ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 อ้างอิงไปยังประชากรถึงจานวนอนันต์ (infinity) ได้
ค่าเท่ากับ 400 ตัวอย่าง นาไปแจกแบบสอบถามเท่ากันทั้ง 5 เขตที่มีพ้นื ที่ติดจังหวัดนนทบุรี เขตละ
80 ชุด
ตารางที่ 3.1 ตารางสาเร็จรู ป ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ค่าความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน5%
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน (e)
ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง
± 1% ± 2% ± 3%
± 4%
± 5%
± 10%
500
∗
∗
∗
∗
222
83
1,000
∗
∗
∗
385
286
91
5,000
∗
1,667
909
556
370
98
10,000
5,000 2,000 1,000
588
385
99
15,000
6,000 2,143 1,034
600
390
99
20,000
6,667 2,222 1,053
606
392
100
25,000
7,143 2,273 1,064
610
394
100
50,000
8,333 2,381 1,087
617
397
100
100,000
9,091 2,439 1,099
621
398
100
∞
10,000 2,500 1,111
625
100
400
ที่มา: สุวมิ ล ติรกานนท์ 2544: 155 อ้างถึงใน Yamane, 1960: 1088-1089
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยการทดสอบความตรงตามเนื้ อหา
(Content variability) โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อประเมินหาค่า IOC (Index of Item
Objective Congruence) และทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด ด้วย
สูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟ่ า ให้ได้ค่าความเชื่อมัน่ = 0.745 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ราคา สถานที่ การ
ส่งเสริ มการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
สาหรับคาถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทย ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตาม
แนวของ Likert ซึ่ง แต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือกลาดับความสาคัญตามความเห็นของผูต้ อบ
โดยจาแนกเป็ น 5 ระดับ กาหนดค่าน้ าหนักการประเมินค่า ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
น้อย
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิสมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและให้กรอกแบบสอบถาม
- ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถาม ไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ และดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคืนทันทีที่ทาแบบสอบถามเสร็จ
- เมื่ อ ผู ้วิ จ ัย รวบรวมแบบสอบถามแล้ ว น ามาตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามแล้วนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมู ลจะใช้วิธีก ารวิเคราะห์เ ชิ งปริ ม าณ (Quantitative) เป็ นหลัก โดยการ
ดาเนิ นการขั้นแรก คือ เมื่อเก็บข้อมูลของแบบสอบถามมาแล้วก็จะนามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม (Editing) จากนั้นจึงวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ อธิ บายลักษณะของข้อมู ลทัว่ ไปด้วย
ค่าสถิ ติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ และใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแสดงระดับ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
2. สถิติเชิงอนุมาน เพือ่ ทดสอบสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีดงั นี้
2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม
2.2 ใช้ One-way ANOVA (F-test) ทดสอบความแตกต่างสาหรับกลุ่ มตัวอย่างที่มี
มากกว่าสองกลุ่ม
3. แปลความหมายและสรุ ปผลในการวิเคราะห์ ด้วยตาราง และแผนภาพ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้ บริ การ
นวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร” โดยมีประชากรคือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การนวดแผนไทย ที่ต้ งั
อยู่ในกรุ งเทพมหานคร และเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ด้วยการแจก
แบบสอบถามผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การนวดแผนไทย และก่อนที่จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั จะต้องถามก่อนว่าเคยทาแบบสอบถามแล้วหรื อยัง เพื่อป้ องกันการทาซ้ า เนื่ องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่มาใช้บริ การนวดแผนไทยที่แน่ นอนได้ จึงกาหนดขนาดตัวอย่าง ด้วยตาราง
สาเร็จรู ป ของทาโร่ ยามาเน่ (สุ วิมล ติรกานนท์, 2544: 155 อ้างถึง Yamane, 1960: 1088-1089) ที่ค่า
ความคลาดเคลื่อน 0.05 อ้างอิงไปยังประชากรถึงจานวนอนันต์ (infinity) ได้ค่าเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
สั ญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของกลุ่มตัวอย่าง
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้พจิ ารณา t-distribution
df
แทน ชั้นของความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
SS
แทน ผลรวมกาลังสองของคะแนน (Sum of square)
MS
แทน ค่าประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square)
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้พจิ ารณา F-distribution
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ น (Probability) สาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบตารางและแผนภาพประกอบคาอธิบาย โดยแบ่ง
การนาเสนอออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ และสถานภาพสมรส โดยวิเคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรู ปแบบของตารางและแผนภาพ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ ยวกับระดับความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่มี ต่อ ปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ราคา
สถานที่ การส่งเสริ มการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการ โดยวิเคราะห์
จากค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ t – test วิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One – Way Analysis of Variance (one – Way ANOVA) เสนอผลในรู ปแบบ
ของตาราง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และสถานภาพ
สมรส โดยนาเสนอในรู ปของค่าร้อยละ ดังตารางและแผนภาพ
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
223
177
400

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ

ร้ อยละ
55.75
44.25
100.00
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จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีท้งั หมด 223 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 55.75 ที่เหลือคือ เพศหญิง มีท้งั หมด 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20- 35 ปี
36-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
107
129
88
76
400

ร้ อยละ
26.75
32.25
22.00
19.00
100.00

ภาพที่ 4.2 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างมีอายุช่วงระหว่าง 20-35 ปี มากที่สุด จานวน
129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.75 ช่วง
ระหว่าง 36-50 ปี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และอายุต้งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 76 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.00 ตามลาดับ

24

ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
142
146
112
400

ร้ อยละ
35.50
36.50
28.00
100.00

ภาพที่ 4.3 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.3 กลุ่ ม ตัว อย่างมี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มากที่ สุ ด
จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รองลงมา คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.50 และสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
จานวน
ต่ากว่า 10,000 บาท
119
10,001 – 20,000 บาท
138
20,001 – 30,000 บาท
92
30,001 บาทขึ้นไป
51
รวม
400

ร้ อยละ
29.75
34.50
23.00
12.75
100.00

ภาพที่ 4.4 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท มากที่สุด จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 รองลงมา คือ 10,001 – 20,000 บาท จานวน
138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 20,001 – 30,000 บาท จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.00 และ
30,001 บาทขึ้นไป จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละ จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
จานวน
โสด
196
สมรส
142
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
62
รวม
400

ร้ อยละ
49.00
35.50
15.50
100.00

ภาพที่ 4.5 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพสมรส
จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สถานภาพโสด มากที่สุด จานวน
196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ สมรส จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 และหม้าย/
หย่า/แยก จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดใน
การใช้ บริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร
ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด
พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการ โดยนาเสนอในรู ปของค่าเฉลี่ย และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
ตารางที่ 4.6 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การนวดแผนไทย
ด้านผลิตภัณฑ์
S.D.
แปลผล
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
X
1. มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย
4.31
0.922
มาก
2. ชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน
4.10
0.760
มาก
โดยรวม
4.20
0.716
มาก
จากตารางที่ 4.6 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทย ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.20) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ให้ความสาคัญต่อการมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.31)
รองลงมา คือชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ( X =4.10) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การนวดแผนไทย
ด้านราคา
S.D.
แปลผล
ด้ านราคา (Price)
X
1. ราคาสูง
4.00
0.896
มาก
2. ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
3.98
0.848
มาก
โดยรวม
3.99
0.707
มาก
จากตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ ปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การ
นวดแผนไทยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคาภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X
=3.99) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ให้ความสาคัญต่อการมีราคาสูง อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.00) รองลงมา คือราคาใกล้เคียงกับ
ร้านอื่น ( X =3.98) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การนวดแผนไทย
ด้านสถานที่
S.D.
แปลผล
ด้ านสถานที่ (Place)
X
1. อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน
4.06
0.855
มาก
2. อยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การช่วงวันหยุด
4.02
0.839
มาก
โดยรวม
4.04
0.680
มาก
จากตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ ปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การ
นวดแผนไทย ด้านสถานที่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านสถานที่ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X =4.04) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ให้ความสาคัญต่อการตั้งอยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน อยูใ่ น
ระดับ มาก ( X =4.06) รองลงมา คื อ อยู่ใ กล้บา้ นเพื่อ สะดวกในการมาใช้บริ การช่ วงวัน หยุด ( X
=4.02) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การนวดแผนไทย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
S.D.
แปลผล
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
X
1. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
4.05
0.876
มาก
2. มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ
3.98
0.897
มาก
โดยรวม
4.02
0.729
มาก
จากตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ ปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การ
นวดแผนไทย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด กลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.02) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ให้ความสาคัญต่อการมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง อยูใ่ นระดับ
มาก ( X =4.05) รองลงมา คื อ มี การให้ส่ วนลด แลก แจก แถม ในช่ ว งเทศกาลพิเศษ ( X =3.98)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การนวดแผนไทย
ด้านพนักงาน
S.D.
แปลผล
ด้ านพนักงาน (People)
X
1. พนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มีใบรับรอง
4.05
0.894
มาก
2. พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์
4.09
0.844
มาก
โดยรวม
4.07
0.689
มาก
จากตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การ
นวดแผนไทย กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X
=4.07) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ให้ความสาคัญต่อการมี พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มี มนุ ษย์สัมพันธ์ อยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.09) รองลงมา คือมีพนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มีใบรับรอง ( X =4.05)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การนวดแผนไทย
ด้านกายภาพ
S.D.
แปลผล
ด้ านกายภาพ (Physical)
X
1. บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก
4.14
0.827
มาก
2. มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก
4.14
0.828
มาก
โดยรวม
4.14
0.674
มาก
จากตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การ
นวดแผนไทยด้านกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านกายภาพภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X =4.14) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ให้ความสาคัญ ต่อ การมี บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก และ. มี ห้อ ง
ให้บริ การเพียงพอ สะดวก อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.14) เท่ากัน
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ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การนวดแผนไทย
ด้านกระบวนการ
S.D.
แปลผล
ด้ านกระบวนการ (Process)
X
1. พนักงานมีการแนะนาประเภทการให้บริ การ อย่างละเอียด
4.22
0.841
มาก
2. มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ
4.00
0.911
มาก
โดยรวม
4.11
0.721
มาก
จากตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในใช้บริ การ
นวดแผนไทยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านกระบวนการภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.11) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ให้ความสาคัญต่อพนักงานที่มีการแนะนาประเภทการให้บริ การอย่างละเอียด อยูใ่ นระดับ
มาก ( X =4.22) รองลงมา คือ มี พ นัก งานนวดเพีย งพอต่ อ ผูม้ ารับ บริ ก าร ไม่ ต ้อ งรอ ( X =4.00)
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ t – test และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way Analysis of
Variance (one – Way ANOVA) เสนอผลในรู ปแบบของตาราง เสนอผลในรู ปแบบของตาราง
สมมติฐานการวิจัย คือ ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
จานวน X
S.D t
1. มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย
เพศชาย
223
4.30 .916 .077
เพศหญิง
177
4.32 .931
2. ชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน
เพศชาย
223
4.11 .758 .006
เพศหญิง
177
4.08 .765

p
.781

.937
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จากตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบ พบว่า เพศชายและหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาด ด้านประเภทของการบริ การที่หลากหลาย และชื่อเสียงของร้าน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านราคา
ด้ านราคา (Price)
จานวน X
S.D t
p
1. ราคาสูง
เพศชาย
223
4.00 .867 1.964 .162
เพศหญิง
177
3.98 .932
2. ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
เพศชาย
223
3.92 .864 .313 .576
เพศหญิง
177
4.06 .824
จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบ พบว่า เพศชายและหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาด ด้านราคาสูง และราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านสถานที่
ด้ านสถานที่ (Place)
จานวน X
S.D t
1. อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิก
งาน
เพศชาย
223
4.09 .841 1.212
เพศหญิง
177
4.02 .872
2. อยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การช่วงวันหยุด
เพศชาย
223
4.02 .819 .011
เพศหญิง
177
4.01 .866
จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบ พบว่า เพศชายและหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัย
ทางการตลาด ด้านอยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน และอยูใ่ กล้บา้ น เพื่อ
ความสะดวกในการมาใช้บริ การช่วงวันหยุด ไม่แตกต่างกัน

p

.272

.915
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ตารางที่ 4.16 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
จานวน X
S.D t
p
1. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
เพศชาย
223
4.07 .865 .129 .720
เพศหญิง
177
4.03 .891
2. มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ
เพศชาย
223
4.03 .849 6.170 .013
เพศหญิง
177
3.92 .953
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบ พบว่าเพศชาย มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาด
ในการใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทย ในด้า นมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ แจ้ง ข้อ มู ล ข่ าวสารอย่างต่ อ เนื่ อ ง
(t-.129) และด้านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ สู งกว่าเพศหญิง (t = 6.170)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.17 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านพนักงาน
ด้ านพนักงาน (People)
จานวน X
S.D t
p
1. พนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มีใบรับรอง
เพศชาย
223
4.07 .905 .010 .921
เพศหญิง
177
4.02 .882
2. พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์
เพศชาย
223
4.09 .863 .479 .489
เพศหญิง
177
4.09 .821
จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบ พบว่า เพศชายและหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาด ด้านพนักงานนวดมี ฝีมือ ดี ผ่านการอบรม มีใบรับรอง และด้านพนักงานนวด ยิ้มแย้ม
แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.18 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านกายภาพ
ด้ านกายภาพ (Physical)
จานวน X
S.D t
p
1. บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก
เพศชาย
223
4.18 .781 1.592 .208
เพศหญิง
177
4.09 .881
2. มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก
เพศชาย
223
4.14 .840 .754 .386
เพศหญิง
177
4.14 .814
จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบ พบว่าเพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัย
ทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านบรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก
และด้านมีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ
ด้ านกระบวนการ (Process)
จานวน X
S.D t
p
1. พนักงานมีการแนะนาประเภทการให้บริ การ อย่าง
ละเอียด
เพศชาย
223
4.30 .820 .563 .454
เพศหญิง
177
4.11 .856
2. มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ
เพศชาย
223
4.05 .871 2.972 .085
เพศหญิง
177
3.94 .958
จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบ พบว่าเพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัย
ทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านพนักงานมีการแนะนาประเภทการให้บริ การอย่าง
ละเอียด และ มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.20 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
แปรปรวน
1. มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย ระหว่างกลุ่ม
3
3.51 1.17 1.379 .249
ภายในกลุ่ม
396 335.67 0.85
รวม
399 339.18
2. ชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน
ระหว่างกลุ่ม
3
1.17 0.39 .672 .570
ภายในกลุ่ม
396 229.22 0.58
รวม
399 230.39
จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย และด้านชื่อเสี ยง
ของร้านดี ก่อตั้งมานาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านราคา
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านราคา (Price)
แปรปรวน
1. ราคาสูง
ระหว่างกลุ่ม
3
0.69 0.23 .286 .835
ภายในกลุ่ม
396 319.30 0.81
รวม
399 319.99
2. ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
ระหว่างกลุ่ม
3
4.25 1.42 1.984 .116
ภายในกลุ่ม
396 282.63 0.71
รวม
399 286.88
จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านราคาสูง และราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.22 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านสถานที่
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านสถานที่ (Place)
แปรปรวน
1. อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมา ระหว่างกลุ่ม
3
8.24 2.75 3.841 .010
ใช้บริ การหลังเลิกงาน
ภายในกลุ่ม
396 283.20 0.72
รวม
399 291.44
2. อยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้
ระหว่างกลุ่ม
3
0.40 0.13 .188 .904
บริ การช่วงวันหยุด
ภายในกลุ่ม
396 280.48 0.71
รวม
399 280.88
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ในด้านสถานที่อยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อสะดวกใน
การมาใช้บริ การหลังเลิกงาน (F = 3.841) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.23 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านการส่งเสริ มการตลาด
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
แปรปรวน
1. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม
3
1.01 0.34 .438 .726
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ภายในกลุ่ม
396 304.89 0.77
รวม
399 305.90
2. มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม
ระหว่างกลุ่ม
3
1.40 0.47 .577 .631
ในช่วงเทศกาลพิเศษ
ภายในกลุ่ม
396 319.40 0.81
รวม
399 320.80
จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร อย่างต่อเนื่ อง
และมีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านพนักงาน
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านพนักงาน (People)
แปรปรวน
1. พนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มี ระหว่างกลุ่ม
3
1.31 0.44 .544 .652
ใบรับรอง
ภายในกลุ่ม
396 317.88 0.80
รวม
399 319.19
2. พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี ระหว่างกลุ่ม
3
4.07 1.36 1.918 .126
มีมนุษย์สมั พันธ์
ภายในกลุ่ม
396 279.87 0.71
รวม
399 283.94
จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านพนักงานนวดมีฝีมือ ผ่านการอบรม มีใบรับรอง และ
พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.25 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านกายภาพ
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านกายภาพ (Physical)
แปรปรวน
1. บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถ ระหว่างกลุ่ม
3
3.24 1.08 1.586 .192
สะดวก
ภายในกลุ่ม
396 269.64 0.68
รวม
399 272.88
2. มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก
ระหว่างกลุ่ม
3
0.74 0.25 .359 .783
ภายในกลุ่ม
396 272.70 0.69
รวม
399 273.44
จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านบรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก และมี
ห้องให้บริ การเพียงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวด
แผนไทยแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านกระบวนการ (Process)
แปรปรวน
1. พนักงานมีการแนะนาประเภทการ
ระหว่างกลุ่ม
3
3.41 1.14 1.616 .185
ให้บริ การ อย่างละเอียด
ภายในกลุ่ม
396 278.67 0.70
รวม
399 282.08
2. มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับ
ระหว่างกลุ่ม
3
4.88 1.63 1.977 .117
บริ การ ไม่ตอ้ งรอ
ภายในกลุ่ม
396 326.11 0.82
รวม
399 331.00
จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบ พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ด้านพนักงานมี การแนะนาประเภทการให้บริ การอย่าง
ละเอียด และมีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.27 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
แปรปรวน
1. มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย ระหว่างกลุ่ม
2 13.15 6.58 8.008 .000
ภายในกลุ่ม
397 326.03 0.82
รวม
399 339.18
2. ชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน
ระหว่างกลุ่ม
2
6.82 3.41 6.056 .003
ภายในกลุ่ม
397 223.57 0.56
รวม
399 230.39
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่ อ ปั จ จัย ทางการตลาดในการใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทย ในด้า นการมี ป ระเภทการให้บ ริ ก ารที่
หลากหลาย (F = 8.008) และชื่อ เสี ยงของร้านดี ก่ อตั้งมานาน (F = 6.056) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.28 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านราคา
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านราคา (Price)
แปรปรวน
1. ราคาสูง
ระหว่างกลุ่ม
2
4.64 2.32 2.920 .055
ภายในกลุ่ม
397 315.35 0.79
รวม
399 319.99
2. ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
ระหว่างกลุ่ม
2
3.18 1.59 2.228 .109
ภายในกลุ่ม
397 283.69 0.71
รวม
399 286.88
จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านราคาสู ง และราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านสถานที่
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านสถานที่ (Place)
แปรปรวน
1. อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมา ระหว่างกลุ่ม
2
0.91 0.46 .625 .536
ใช้บริ การหลังเลิกงาน
ภายในกลุ่ม
397 290.52 0.73
รวม
399 291.44
2. อยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้
ระหว่างกลุ่ม
2
0.48 0.24 .343 .710
บริ การช่วงวันหยุด
ภายในกลุ่ม
397 280.39 0.71
รวม
399 280.88
จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านอยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อสะดวกในการมา
ใช้บริ การหลังเลิกงาน และอยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การช่วงวันหยุด ไม่แตกต่างกัน

40

ตารางที่ 4.30 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านการส่งเสริ มการตลาด
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
แปรปรวน
1. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม
2
2.04 1.02 1.331 .265
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ภายในกลุ่ม
397 303.86 0.77
รวม
399 305.90
2. มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม
ระหว่างกลุ่ม
2
4.56 2.28 2.860 .058
ในช่วงเทศกาลพิเศษ
ภายในกลุ่ม
397 316.24 0.80
รวม
399 320.80
จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อ ปั จจัย ทางการตลาดในการใช้บริ ก ารนวดแผนไทย ในด้า นมี ก ารประชาสัมพัน ธ์ แจ้งข้อ มู ล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และ มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านพนักงาน
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านพนักงาน (People)
แปรปรวน
1. พนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มี ระหว่างกลุ่ม
2
0.81 0.41 .508 .602
ใบรับรอง
ภายในกลุ่ม
397 318.38 0.80
รวม
399 319.19
2. พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี ระหว่างกลุ่ม
2
1.34 0.67 .940 .391
มีมนุษย์สมั พันธ์
ภายในกลุ่ม
397 282.60 0.71
รวม
399 283.94
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านพนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มี
ใบรับรอง และ พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.32 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านกายภาพ
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านกายภาพ (Physical)
แปรปรวน
1. บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถ ระหว่างกลุ่ม
2
0.80 0.40 .580 .560
สะดวก
ภายในกลุ่ม
397 272.08 0.69
รวม
399 272.88
2. มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก
ระหว่างกลุ่ม
2
0.05 0.03 .039 .962
ภายในกลุ่ม
397 273.38 0.69
รวม
399 273.44
จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อ ปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ ก ารนวดแผนไทย ในด้านบรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง
จอดรถสะดวก และ มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.33 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านกระบวนการ (Process)
แปรปรวน
1. พนักงานมีการแนะนาประเภทการ
ระหว่างกลุ่ม
2
3.10 1.55 2.205 .112
ให้บริ การ อย่างละเอียด
ภายในกลุ่ม
397 278.98 0.70
รวม
399 282.08
2. มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับ
ระหว่างกลุ่ม
2
2.90 1.45 1.754 .174
บริ การ ไม่ตอ้ งรอ
ภายในกลุ่ม
397 328.10 0.83
รวม
399 331.00
จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านพนักงานมี การแนะนาประเภทการ
ให้บริ การ อย่างละเอียด และมีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.34 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
แปรปรวน
1. มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย ระหว่างกลุ่ม
3
0.50 0.17 .196 .899
ภายในกลุ่ม
396 338.67 0.86
รวม
399 339.18
2. ชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน
ระหว่างกลุ่ม
3
0.92 0.31 .528 .663
ภายในกลุ่ม
396 229.47 0.58
รวม
399 230.39
จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือ นที่แตกต่างกันมี ระดับความ
คิดเห็ นต่อ ปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้าน มี ประเภทการให้บริ การที่
หลากหลาย และชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.35 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านราคา
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านราคา (Price)
แปรปรวน
1. ราคาสูง
ระหว่างกลุ่ม
3
2.60 0.87 1.083 .356
ภายในกลุ่ม
396 317.39 0.80
รวม
399 319.99
2. ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
ระหว่างกลุ่ม
3
1.77 0.59 .820 .483
ภายในกลุ่ม
396 285.11 0.72
รวม
399 286.88
จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ เดือนที่แตกต่างกัน มี ระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านราคาสู ง และ ราคาใกล้เคียงกับ
ร้านอื่น ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.36 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านสถานที่
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านสถานที่ (Place)
แปรปรวน
1. อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมา ระหว่างกลุ่ม
3
4.70 1.57 2.162 .092
ใช้บริ การหลังเลิกงาน
ภายในกลุ่ม
396 286.74 0.72
รวม
399 291.44
2. อยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้
ระหว่างกลุ่ม
3
3.24 1.08 1.538 .204
บริ การช่วงวันหยุด
ภายในกลุ่ม
396 277.64 0.70
รวม
399 280.88
จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ เดือนที่แตกต่างกัน มี ระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านอยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อสะดวกใน
การมาใช้บ ริ ก ารหลัง เลิ ก งาน และอยู่ใ กล้บ ้า นเพื่ อ สะดวกในการมาใช้บ ริ ก ารช่ ว งวัน หยุ ด
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.37 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านการส่งเสริ มการตลาด
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
แปรปรวน
1. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม
3
0.56 0.19 .244 .866
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ภายในกลุ่ม
396 305.33 0.77
รวม
399 305.90
2. มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม
ระหว่างกลุ่ม
3
0.57 0.19 .233 .873
ในช่วงเทศกาลพิเศษ
ภายในกลุ่ม
396 320.23 0.81
รวม
399 320.80
จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ เดือนที่แตกต่างกัน มี ระดับความ
คิดเห็ นต่อ ปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านมี การประชาสัมพันธ์ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และมีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ ไม่แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.38 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านพนักงาน
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านพนักงาน (People)
แปรปรวน
1. พนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มี ระหว่างกลุ่ม
3
3.01 1.00 1.255 .290
ใบรับรอง
ภายในกลุ่ม
396 316.18 0.80
รวม
399 319.19
2. พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี ระหว่างกลุ่ม
3
1.39 0.46 .648 .585
มีมนุษย์สมั พันธ์
ภายในกลุ่ม
396 282.55 0.71
รวม
399 283.94
จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ เดือนที่แตกต่างกัน มี ระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านพนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการ
อบรม มีใบรับรอง และพนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.39 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านกายภาพ
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านกายภาพ (Physical)
แปรปรวน
1. บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถ ระหว่างกลุ่ม
3
0.84 0.28 .406 .749
สะดวก
ภายในกลุ่ม
396 272.04 0.69
รวม
399 272.88
2. มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก
ระหว่างกลุ่ม
3
2.20 0.73 1.071 .361
ภายในกลุ่ม
396 271.24 0.68
รวม
399 273.44
จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ เดือนที่แตกต่างกัน มี ระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทยในด้านบรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง
จอดรถสะดวก และมีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการ
ใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ
แหล่ งความ df SS
MS F
P
ด้ านกระบวนการ (Process)
แปรปรวน
1. พนักงานมีการแนะนาประเภทการ
ระหว่างกลุ่ม
3
1.54 0.51 .722 .539
ให้บริ การ อย่างละเอียด
ภายในกลุ่ม
396 280.54 0.71
รวม
399 282.08
2. มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับ
ระหว่างกลุ่ม
3
7.28 2.43 2.971 .032
บริ การ ไม่ตอ้ งรอ
ภายในกลุ่ม
396 323.71 0.82
รวม
399 331.00
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ เดื อนที่แตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านการมีพนักงานนวดเพียงพอต่อ
ผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ (F = 2.971) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.41 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
แปรปรวน
1. มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย ระหว่างกลุ่ม
2
3.55 1.78 2.101 .124
ภายในกลุ่ม
397 335.62 0.85
รวม
399 339.18
2. ชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน
ระหว่างกลุ่ม
2
1.11 0.56 .965 .382
ภายในกลุ่ม
397 229.28 0.58
รวม
399 230.39
จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบ พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย
และชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานานไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.42 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านราคา
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านราคา (Price)
แปรปรวน
1. ราคาสูง
ระหว่างกลุ่ม
2
4.44 2.22 2.795 .062
ภายในกลุ่ม
397 315.55 0.79
รวม
399 319.99
2. ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
ระหว่างกลุ่ม
2
2.79 1.40 1.951 .144
ภายในกลุ่ม
397 284.09 0.72
รวม
399 286.88
จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบ พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านราคาสู ง และราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.43 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านสถานที่
แหล่ งความ df SS
MS F
p
ด้ านสถานที่ (Place)
แปรปรวน
1. อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมา ระหว่างกลุ่ม
2
6.33 3.17 4.409 .013
ใช้บริ การหลังเลิกงาน
ภายในกลุ่ม
397 285.11 0.72
รวม
399 291.44
2. อยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้
ระหว่างกลุ่ม
2
0.92 0.46 .650 .523
บริ การช่วงวันหยุด
ภายในกลุ่ม
397 279.96 0.71
รวม
399 280.88
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบ พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อ ปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านการมีสถานที่อ ยู่ใกล้ที่ทางานเพื่อ
สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน (F = 4.409) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ตารางที่ 4.44 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านการส่งเสริ มการตลาด
แหล่ งความ Df SS
MS F
p
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
แปรปรวน
1. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม
2
4.01 2.00 2.634 .073
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ภายในกลุ่ม
397 301.89 0.76
รวม
399 305.90
2. มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม
ระหว่างกลุ่ม
2
4.84 2.42 3.043 .049
ในช่วงเทศกาลพิเศษ
ภายในกลุ่ม
397 315.95 0.80
รวม
399 320.80
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบ พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วง
เทศกาลพิเศษ (F = 3.043) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.45 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านพนักงาน
แหล่ งความ Df SS
MS F
p
ด้ านพนักงาน (People)
แปรปรวน
1. พนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มี ระหว่างกลุ่ม
2
2.34 1.17 1.464 .232
ใบรับรอง
ภายในกลุ่ม
397 316.85 0.80
รวม
399 319.19
2. พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี ระหว่างกลุ่ม
2
8.16 4.08 5.872 .003
มีมนุษย์สมั พันธ์
ภายในกลุ่ม
397 275.78 0.69
รวม
399 283.94
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบ พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านการมี พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส
บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์ (F = 5.872) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.46 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านกายภาพ
แหล่ งความ Df SS
MS F
p
ด้ านกายภาพ (Physical)
แปรปรวน
1. บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถ ระหว่างกลุ่ม
2
0.95 0.47 .690 .502
สะดวก
ภายในกลุ่ม
397 271.93 0.68
รวม
399 272.88
2. มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก
ระหว่างกลุ่ม
2
0.85 0.42 .618 .539
ภายในกลุ่ม
397 272.59 0.69
รวม
399 273.44
จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบ พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านบรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอด
รถสะดวก และมีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.47 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้
บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ
แหล่งความ df SS
MS F
p
ด้ านกระบวนการ (Process)
แปรปรวน
1. พนักงานมีการแนะนาประเภทการ
ระหว่างกลุ่ม
2
0.89 0.44 .625 .536
ให้บริ การ อย่างละเอียด
ภายในกลุ่ม
397 281.19 0.71
รวม
399 282.08
2. มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับ
ระหว่างกลุ่ม
2
3.40 1.70 2.062 .129
บริ การ ไม่ตอ้ งรอ
ภายในกลุ่ม
397 327.59 0.83
รวม
399 331.00
จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบ พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านพนักงานมี การแนะนาประเภทการ
ให้บริ การ อย่างละเอียด และมีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ ไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและ ข้ อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 สรุปข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุช่วงระหว่าง 20-35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด
ตอนที่ 2 สรุปความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้ บริการนวดแผนไทย ใน
กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ ปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ใน
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.20) และให้ความสาคัญต่อการมีประเภท
การให้บริ การที่หลากหลาย อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.31)
ด้ านราคา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.99) และให้ความสาคัญต่อการมีราคาสู ง อยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.00)
ด้ านสถานที่ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.04) และให้ความสาคัญ ต่อ การตั้งอยู่ใกล้ที่
ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.06)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.02) และให้ความสาคัญต่อการมี
การประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.05)
ด้ านพนักงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.07) และให้ความสาคัญ ต่อการมีพนักงาน
นวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.09)
ด้ านกายภาพ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.14) และให้ความสาคัญต่อการมีบรรยากาศดี
สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก และ. มีห้องให้บริ การเพียงพอ สะดวก อยูใ่ นระดับมาก ( X
=4.14)
ด้ านกระบวนการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.11) และให้ความสาคัญต่อพนักงานที่มี
การแนะนาประเภทการให้บริ การอย่างละเอียด อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.22)
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ทาง
การตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทยแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t – test และวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One – Way Analysis of Variance (one – Way ANOVA) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. เพศที่แตกต่ างกันมีระดับความความคิดเห็นในการใช้ บริการนวดแผนไทยแตกต่ างกัน
ผลวิจยั พบว่าเพศชาย มีระดับความคิดเห็ นในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านการให้
ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ สูงกว่าเพศหญิง (t = 6.170) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. อายุที่แตกต่ างกันมีระดับความความคิดเห็นในการใช้ บริการนวดแผนไทยแตกต่ างกัน
ผลวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกัน ด้านสถานที่ ในด้านสถานที่อยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อสะดวก
ในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน (F = 3.841) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระดับการศึ กษาที่ แตกต่ างกัน มีระดั บความความคิด เห็ นในการใช้ บริ การนวดแผนไทย
แตกต่ างกัน
ผลวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านการมีประเภทการให้บริ การที่
หลากหลาย (F = 8.008) และชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน (F = 6.056) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
4. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนที่แตกต่ างกันมีระดับความความคิดเห็นในการใช้ บริ การนวดแผนไทย
แตกต่ างกัน
ผลวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ ในด้านการมีพนักงานนวดเพียงพอต่อ
ผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ (F = 2.971) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. สถานภาพสมรสที่แตกต่ างกัน มีระดับความความคิดเห็นในการใช้ บริ การนวดแผนไทย
แตกต่ างกัน
ผลวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกัน ด้านสถานที่ ในด้านการมีสถานที่อยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อ
สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน (F = 4.409) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ในเรื่ องการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ (F = 3.043) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านพนักงาน ในเรื่ องมีพนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มี
มนุษย์สมั พันธ์ (F = 5.872) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกันมีระดับความคิดเห็นในการใช้ บริการนวดแผนไทยแตกต่ างกัน
ลักษณะส่ วนบุคคล
ปัจจัยทางการตลาด
เพศ

อายุ

การศึกษา

รายได้

สถานภาพ
สมรส

ด้ านผลิตภัณฑ์
-มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย
-ชื่อเสี ยงของร้านดี ก่อตั้งมานาน

.781
.937

.249
.570

.000*
.003*

.859
.663

.124
.382

ด้ านราคา
-ราคาสู ง
-ราคาใกล้เคียงกับร้านอืน่

.162
.576

.835
.116

.055
.109

.356
.483

.062
.144

ด้ านสถานที่
-อยู่ใกล้ที่ทางานเพือ่ มาหลังเลิกงาน
-อยู่ใกล้บา้ นเพือ่ มาในวันหยุด

.272
.915

.010
.904

.536
.710

.092
.204

.013*
.523

.720

.265
.058

.866
.873

.073

ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด
-มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่ อง
-มีการ ลด แลก แจก แถม ช่วงเทศกาลพิเศษ

.013*

.726
.631

ด้ านพนักงาน
-พนักงานนวดมีฝีมือดี มีใบรับรอง
-พนักงานนวดยิ้มแย้ม มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี

.921
.489

.652
.126

.602
.391

.290
.585

.003*

.208
.386

.192
.783

.560
.962

.749
.361

.502
.539

.454
.085

.185
.117

.112
.174

.539

.536
.129

ด้ านกายภาพ
-บรรยากาศดี กว้าวขวาง จอดรถสะดวก
-มีห้องบริ การเพียงพอ และแยกเป็ นสัดส่ วน
ด้ านกระบวนการ
-พนักงานมีการแนะนาประเภทการให้บริ การ
-พนักงานนวดมีเพียงพอ

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

.032*

.049*
.232
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จากตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบ พบว่า เพศชาย มีระดับความคิดเห็นในการใช้บริ การนวด
แผนไทย ในด้านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ สู งกว่าเพศหญิง อายุมีความ
แตกต่างกัน ด้านสถานที่ ในด้านสถานที่อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน
ระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านการมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย
และชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ ใน
ด้านการมีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ สถานภาพสมรส มีความแตกต่างกัน
ด้านสถานที่ ในด้านการมีสถานที่อยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อสะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ในด้านการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ ด้านพนักงาน
ในเรื่ องมีพนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุ ษย์สัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตอนที่ 4 การอภิปรายผลความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้ บริ การนวด
แผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด
พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย อยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ ที่ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2541) กล่าวไว้วา่ ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่งที่สนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์
คือ สิ่งที่ผขู ้ ายมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั และ
สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี และแนวคิดด้านการบริ การ ที่ สุ มนา อยู่โพธิ์ (2544) ให้ความหมายคาว่า
บริ การ หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่
ลูกค้าได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ปปศิณี บาเรี ย ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่ มี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ธุรกิ จ
นวดและสปา ควรเป็ นแบบ “One Stop Service” คือ มีบริ การที่ครบครัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทย ควรมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย เมื่อลูกค้าเข้ามารับการบริ การก็สามารถที่
จะมีการให้บริ การรองรับตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้
ด้ านราคา ให้ความสาคัญต่อการมีราคาสูง อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ ที่ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวไว้วา่ ด้านราคา หมายถึง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในรู ปตัวเงิน โดยลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของบริ การกับ
ราคาของการให้บริ การนั้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิปปศิณี บาเรี ย ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่พบว่า ควร
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มี ก ารแสดงราคาค่ า บริ ก ารไว้อ ย่า งชัด เจน ดัง นั้น การก าหนดราคาการให้บ ริ ก ารควรมี ค วาม
เหมาะสมกับระดับการให้บริ การที่ชดั เจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
ด้ านสถานที่ ให้ความสาคัญต่อการตั้งอยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อสะดวกในการมาใช้บริ การหลัง
เลิกงาน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ ที่
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่ าวไว้ว่า ด้านช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับ
บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้อ มของสถานที่ในการที่จะทาให้เกิ ดความสะดวกในการเข้ารับบริ การ
ดังนั้นธุรกิจนวดแผนไทย ควรมีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุมชนทั้งที่พกั อาศัยและที่ทางาน เพื่อความ
สะดวกในการเดิ น ทางมาใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้า อี ก ทั้ง หลี ก เลี่ ย งปั ญหาการจราจรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลด้วย
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญต่อการมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่ อง อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิ จ
บริ การ ที่
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่า ด้านส่ งเสริ มการตลาด คือ การติดต่อสื่ อสาร
กับผูใ้ ช้บริ การ เพื่อที่จะแจ้งข้อ มูล ข่าวสารหรื อ ชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การ
ดังนั้นธุรกิจนวดแผนไทย ควรมีการสื่อสารทางการตลาดกับผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ องถึงกิจกรรมของ
ตนเอง เพือ่ แจ้งข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงการส่งเสริ มการตลาดในด้านต่าง ๆ
ด้ านพนั กงาน ให้ความสาคัญ ต่อ การมี พนักงานนวด ยิ้มแย้ม แจ่มใส บริ การดี มี มนุ ษย์
สัมพันธ์ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
ที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวไว้วา่ ด้านพนักงาน ต้องคัดเลือกและฝึ กอบรม เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลู กค้าได้เหนื อกว่าคู่แข่งขัน และสอดคล้อ งกับ ที่ อดุล ย์ จาตุรงคกุล
(2541) การตลาดปฏิกิริยาโต้ตอบ หมายถึ ง ทักษะการบริ การลูกค้าของพนักงาน เพราะลูกค้าไม่
เพียงตัดสินใจแต่คุณภาพด้านเทคนิค แต่ยงั รวมถึงคุณภาพด้านการทางานอีกด้วย และยังสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ สิ ปปศิ ณี บาเรี ย ์ (2555) ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยทางการตลาดที่มี ผลต่ อ การเลื อ กใช้
บริ การสปาในประเทศไทยของนักท่อ งเที่ยวชาวจีน ที่พบว่า บุคลากรควรมี กิริยามารยาทสุ ภาพ
เรี ยบร้อย ดังนั้น ธุรกิ จนวดแผนไทยควรมีการฝึ กอบรมกิริยามารยาทของพนักงานในด้านการ
บริ การ
ด้ านกายภาพ ให้ความสาคัญต่อการมีบรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก และ.
มี ห้องให้บริ การเพียงพอ สะดวก อยู่ในระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิด ส่ วนประสมทาง
การตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ ที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่ าวไว้ว่า ด้านกายภาพ คือ การที่
ผูป้ ระกอบการพยายามสร้า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพให้กับ ลู ก ค้า และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ สิ ปปศิณี บาเรี ย ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การส
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ปาในประเทศไทยของนักท่อ งเที่ย วชาวจีน ที่ พบว่า ปั จจัยด้านกายภาพมี ค วามส าคัญมากที่สุ ด
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรตกแต่งร้านให้สะอาด มีบรรยากาศสงบเงียบ มีห้องให้บริ การและสถานที่
จอดรถอย่างเพียงพอ
ด้ านกระบวนการ ให้ความสาคัญต่อ พนักงานที่มีการแนะนาประเภทการให้บริ การอย่าง
ละเอียด อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ ที่
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่ าวไว้ว่า ด้านกระบวนการ คือ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการให้บริ การ ที่
นาเสนอให้กบั ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และเกิดความประทับใจ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สิ ปปศิณี บาเรี ย ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ การเลือกใช้บริ การสปาใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่พบว่า มี การแสดงราคาและประเภทการให้บริ การอย่าง
ชัดเจน มีการอานวยความสะดวกในการจองและการชาระเงิน รวมถึงการให้คาแนะนาและข้อมูล
ข่าวสารต่างๆด้วย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทย ควรดาเนิ นกระบวนการต่าง ๆ เช่ น
ป้ ายแสดงประเภทการให้บริ การและราคา รวมถึงวิธีการจองและการชาระเงิน เพื่อ ความสะดวก
รวดเร็วแก่ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปและให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผูป้ ระกอบการธุรกิจนวด
แผนไทย ได้ดงั นี้
1. เพศชาย มีระดับความคิดเห็นในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในด้านการให้ส่วนลด แลก
แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ สูงกว่าเพศหญิง ดังนั้น ควรมีการสื่ อสารทางการตลาดกับผูบ้ ริ โภค
อย่างต่อเนื่องถึงกิจกรรมของตนเอง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงการส่ งเสริ มการตลาดใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเพศชาย
2. อายุมีความแตกต่างกันด้านสถานที่ ในด้านสถานที่อยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อสะดวกในการมาใช้
บริ การหลังเลิกงาน ดังนั้นควรมี ทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุมชนทั้งที่พกั อาศัยและที่ทางาน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยในการหลีกเลี่ยงปั ญหาการจราจรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลด้วย และควรมี ประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ที่มีอายุช่วงระหว่าง 20-35 ปี
3. ระดับการศึกษามี ความแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านการมีประเภทการให้บริ การที่
หลากหลาย และชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ดังนั้น ควรมีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
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4. รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ความแตกต่างกัน ด้านกระบวนการ ในด้านการมี พนักงานนวด
เพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ไม่ตอ้ งรอ ดังนั้น ควรดาเนิ นกระบวนการต่าง ๆ เช่น ป้ ายแสดงประเภท
การให้บริ การและราคา รวมถึ งวิธีการจองและการชาระเงิน เพื่อ ความสะดวกรวดเร็ วแก่ ลู กค้า
ตกแต่งร้านให้สะอาด มีบรรยากาศสงบเงียบ มีหอ้ งให้บริ การและสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ
5. สถานภาพสมรส มีความแตกต่างกัน ด้านสถานที่ ในด้านการมีสถานที่อยูใ่ กล้ที่ทางานเพื่อ
สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน ด้านการส่งเสริ มการตลาด ในด้านการให้ส่วนลด แลก แจก
แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ ด้านพนักงาน ในเรื่ องมีพนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ ดังนั้น ควรมีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นย่านธุรกิ จ เพื่อ ความสะดวกในการเดิ นทางมาใช้บริ การของ
ลูกค้า มีการสื่ อสารทางการตลาดกับผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง เพื่อแจ้งข้อมู ลให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึ ง
การส่ งเสริ มการตลาดในด้านต่าง ๆ และฝึ กอบรมกิริยามารยาทของพนักงานให้เป็ นผูม้ ีหัวใจใน
การให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึ ก ษาถึ งสภาพและปั ญ หาของการให้บ ริ ก ารนวดแผนไทย เพื่อ ป้ องกัน ปั ญ หาและ
ดาเนินการแก้ไข ปั ญหาและอุปสรรคในการให้บริ การของธุรกิจนวดแผนไทย ควรขยายขอบเขต
ไปในต่างจังหวัดและ ควรศึกษาถึ งทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการให้บริ การนวด
แผนไทย
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด
ในการใช้ บริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เป็ นงานวิจยั ของ อาจารย์กรัณย์พฒั น์ อิ่มประเสริ ฐ อาจารย์ประจาสาขา
การตลาด คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพือ่ ศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย ในกรุ งเทพมหานคร ผลสรุ ปจากการวิจยั จะ
นาไปเป็ นประโยชน์ในการวางแผนของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
ต่อไป
ส่ วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าข้อคาถามที่ท่านเลือก ตามความเป็ นจริ ง
1.เพศ
(
(

) 1. ชาย
) 2. หญิง

2. อายุ
( ) 1. ต่ากว่า 20 ปี
( ) 3. 36 -50 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) 3. สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
( ) 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท
5. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด
( ) 3. หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

(
(
(

) 2. 20 -35 ปี
) 4. 51 ปี ขึ้นไป

) 2. ปริ ญญาตรี

(
(

) 2. 10,001 – 20,000 บาท
) 4. 30,001 บาทขึ้นไป

(

) 2. สมรส

61

ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางการตลาดในการใช้บริ การนวดแผนไทย
คาชี้แจง: กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริ งที่ท่านได้รับทราบ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยทางการตลาด
มาก มาก ปาน น้ อย
ที่สุด 4 กลาง 2
5
3

1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 มีประเภทการให้บริ การที่หลากหลาย
1.2 ชื่อเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน

2. ด้ านราคา (Price)
2.1 ราคาสูง
2.2 ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่น

3. ด้ านสถานที่ (Place)
3.1 อยูใ่ กล้ที่ทางานเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การหลังเลิกงาน
3.2 อยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ สะดวกในการมาใช้บริ การช่วงวันหยุด

4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
4.2 มีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ

5. ด้ านพนักงาน (People)
5.1 พนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มีใบรับรอง
5.2 พนักงานนวด ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การดี มีมนุษย์สมั พันธ์

6. ด้ านกายภาพ (Physical)
6.1 บรรยากาศดี สะอาด กว้างขวาง จอดรถสะดวก
6.2 มีหอ้ งให้บริ การเพียงพอ สะดวก แยกเป็ นสัดส่วน

7. ด้ านกระบวนการ (Process)
7.1 พนักงานมีการแนะนาประเภทการให้บริ การ อย่างละเอียด
7.2 มีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ โดยไม่ตอ้ งรอ
ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือ

น้ อย
ที่สุด
1

