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ช่ือโครงการวจิยั                      ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการ  
                                                ใชบ้ริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร 
ช่ือผูว้จิยั                                   กรัณยพ์ฒัน์  อ่ิมประเสริฐ 
ปีที่ท  าการวจิยั                           2554 
 
              การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาเพือ่ศึกษาถึงลกัษณะส่วนบุคคล และและความคิด
เห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร โดย
เลือกสถานที่ที่ให้บริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตที่มีพื้นที่ติดกับจงัหวดั
นนทบุรี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จ านวน 400 ชุด ใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ t – test  วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – 
Way Analysis of Variance (one – Way ANOVA) โดยก าหนดค่า นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05                     
              ผลการวจิยัสรุปวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายชุ่วงระหว่าง 20-35 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด ปัจจยัทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการนวดแผนไทย ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ไดแ้ก่   ดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามส าคญัต่อการมีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นราคา ใหค้วามส าคญัต่อการมีราคาสูง อยูใ่นระดบัมาก ดา้นสถานที่ ใหค้วามส าคญัต่อการตั้งอยู่
ใกลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ใหค้วามส าคญัต่อการมีการประชาสัมพนัธ์ แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมาก ดา้น
พนักงาน ให้ความส าคญัต่อการมีพนักงานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ อยูใ่น
ระดับมาก ดา้นกายภาพ ให้ความส าคญัต่อการมีบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก 
และ. มีห้องให้บริการเพียงพอ สะดวก อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ให้ความส าคญัต่อ
พนักงานที่มีการแนะน าประเภทการให้บริการอย่างละเอียด อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการนวดแผน
ไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
               ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ในคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัที่เจาะลึกลงไปถึงทศันคติและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคมีต่อการใหบ้ริการนวดแผนไทย   
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Abstract 
 
Research Title :                     Comments of  Consumer Towards Marketing Factor     

 uses Service Thai Massage  In Bangkok. 
Researcher :                           Karanpat  Imprasert 
                                                           

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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บทที ่1 
บทน า 

 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาวิจัย 
                    ธุรกิจบริการนวดแผนไทยมีการขยายตวัเพิ่มขึ้น ทั้งในดา้นจ านวนผูม้าใชบ้ริการและ
สถานที่ที่ใหบ้ริการ บริการที่เป็นเอกลกัษณ์ของนวดแผนไทยในปัจจุบนั อาทิ การนวดตวั การนวด
ฝ่าเทา้ การนวดประคบ การนวดแกอ้าการ  ทั้งเพื่อการรักษา การผ่อนคลาย และความสวยงาม โดย
การใชส้มุนไพรไทย  มีจุดเด่นดา้นอธัยาศยัและมารยาทในการให้บริการ ท าให้ธุรกิจบริการนวด
แผนไทย มีอตัราการเติบโตค่อนขา้งสูง กรมเจรจาการคา้ธุรกิจระหว่างประเทศ (2554) ให้ขอ้มูลว่า 
ไทยมีรายไดจ้ากการใชบ้ริการนวดแผนไทย เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง นับตั้งแต่ปี 2546  ที่มีรายได้
ประมาณ 4,000 ลา้นบาท และร้อยละ 80 ของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทย เป็นชาวต่างชาติ ทั้งที่อาศยั
อยูใ่นประเทศไทย และเป็นนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศ สร้างรายไดร้วมมากกว่า 14,000 ลา้นบาท 
และสร้างงานใหก้บัคนไทยมากกวา่ 5,000 คน ในปี 2554  การนวดที่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดและ
เป็นรายไดห้ลกั คือการนวดประเภท Hotel & Resort Spa ซ่ึงมีกลุ่มตลาดหลกัเป็นชาวต่างชาติที่มี
ก  าลงัซ้ือสูง และ DaySpa ซ่ึงกลุ่มลูกคา้คนไทยไดใ้ห้ความนิยมใชบ้ริการมากขึ้น ท าให้รายไดใ้น
ภาพรวมของภาคธุรกิจน้ีน่าจะเติบโตขึ้น เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการชาวไทยหันมาให้ความใส่ใจกบัเร่ือง
การดูแลสุขภาพและความงามของตนเองและคนใกล้ชิดมากขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างรายไดก้ว่า 
16,000 ลา้นบาท ในปี 2556   ในปัจจุบนัธุรกิจนวดแผนไทย มีการแข่งขนักนัสูงมาก เพื่อ “การแยง่
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด” เหตุผลที่ตอ้งมีการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจ
นวดแผนไทย มีบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จนท าให้กลุ่มลูกคา้ไม่สามารถแยกออกได้ว่า
บริการของใครดีกว่ากนั ธุรกิจนวดแผนไทย จึงเร่ิมหันมาให้ความส าคญัในการพฒันากลยทุธ์ทาง
การตลาดเพือ่ใชแ้ข่งขนักนัมากขึ้น 
 
             ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดใน
การใชบ้ริการนวดแผนไทย วา่มีวธีิการใด ที่สามารถท าใหผู้บ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการ โดยผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลที่ได้จากการวิจัยเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการหรือผูท้ี่ เ ก่ียวข้องในการพฒันาและ
ปรับปรุงกลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคต่อไป  
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ค าถามการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการนวดแผนไทย  มีลกัษณะส่วนบุคคลเป็นอยา่งไร 
2. ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดอยา่งไร 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อ ศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู ้บ ริโภคที่ ใช้บ ริการนวดแผนไทย  ใน
กรุงเทพมหานคร  

2. เพือ่ศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการ 
นวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย  
            ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
          ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัทางการตลาดของผูบ้ริโภคที่มาใช้บริการนวดแผนไทย  โดยมี 
ตวัแปรตน้  คือ ลกัษณะส่วนบุคคล และตวัแปรตาม คือ ปัจจยัทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  
ขอบเขตด้านประชากร 
         ลูกคา้ทีม่าใชบ้ริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
          ท าการศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่  1 ธนัวาคม 2555 ถึง  31 พฤษภาคม 2556 
ขอบเขตด้านสถานที่               
          ท  าการแจกแบบสอบถามลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการสถานบริการนวดแผนไทย ในเขตที่มีพื้นที่
ติดจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ เขตตล่ิงชนั เขตบางซ่ือ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตบางพลดั   โดย 
แบ่งเท่ากนัทุกเขต ๆ ละ 80 ชุด  รวม 5 เขต เป็นจ านวน 400 ชุด                                                         
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
                   สถานบริการนวดแผนไทย   หมายถึง  สถานที่ที่ให้บริการเก่ียวกบันวดแผนไทยแบบ
ครบวงจร เช่น การนวดตวั นวดน ้ ามนั นวดฝ่าเทา้ นวดกดจุด นวดประคบ เป็นตน้ มีลกัษณะของ
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สถานที่เป็นเอกเทศไม่ไดต้ั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ (Stand Alone) มีพื้นที่กวา้งขวางโดยตั้งอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร 
                   ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพสมรส ของผู ้
มาใชบ้ริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร 
                ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด
ที่ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคาสถานที่ การส่งเสริมการตลาด พนกังาน ลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการ ที่ทางสถานบริการนวดแผนไทย ไดว้างแผนไวส้ าหรับบริการผูบ้ริโภค  
                การตัดสินใจใช้บริการ   หมายถึง  การเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยที่ใดที่หน่ึงหลงัจากที่
ไดป้ระเมินจากปัจจยัทางการตลาดต่าง ๆ แลว้                                      
          
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย  
            1.  ท าใหท้ราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที่มาใชบ้ริการนวดแผนไทย ใน 
กรุงเทพมหานคร  และน ามาใชเ้ป็นแนวทางของผูป้ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทยในการก าหนด 
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

3. ท าใหท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช ้
บริการนวดแผนไทยของในกรุงเทพมหานคร และน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปเผยแพร่ใหก้บั
ผูป้ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทย น าไปก าหนดกลยทุธท์างการตลาด ใหเ้หมาะสมต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
                    ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะไดศึ้กษา คน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงได้
เสนอแนวคิดและทฤษฎี ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลพื้นฐานของธุรกิจนวดแผนไทย 
2. แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีดา้นการบริการ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจ 
5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  

 
1. ข้อมูลพืน้ฐานของธุรกิจนวดแผนไทย 

         อวย เกตุสิงห์ (2555) กล่าวไวใ้นบทความ เร่ือง ความเป็นมาของการนวดแผนโบราณ ไวว้่า
การนวดไทยนับเป็นภูมิปัญญาอนัล ้ าค่าของคนไทย ที่มีประวติัและเร่ืองราวการสืบทอดกนัมาช้า
นาน มีบทบาทส าคญัในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีจุดเร่ิมตน้จากการช่วยเหลือกนัเอง
ภายในครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สามี ลูกหลานนวดให้พ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายาย 
เป็นตน้ มีการใช้อวยัวะต่าง ๆ เช่น ศอก เข่า และเทา้ ในการนวด จากการนวดช่วยเหลือกันเอง
ภายในครอบครัว ก็เร่ิมมีการนวดช่วยเหลือความเจ็บป่วยของเพื่อนบา้น จนท าให้เกิดเป็นอาชีพใน
ที่สุด  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการนวดที่เก่าแก่ที่สุด คือ ศิลาจารึกสมยัสุโขทยัที่ขุดพบมี
รอยจารึกรูปการรักษาโดยการนวด มาถึงสมยักรุงศรีอยุธยารัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
การแพทยแ์ผนไทยรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนวดไทย มีการแบ่งกรมหมอนวดเป็นฝ่ายขวา 
ซา้ย เป็นกรมที่ใหญ่รับผิดชอบมากและตอ้งใชน้ายแพทยม์ากกว่ากรมอ่ืน ๆ ในสมยัพระบรมไตร
โลกนาถ ในกฎหมายตราสามดวง กล่าวถึงการแบ่งส่วนราชการดา้นการแพทยใ์ห้กรมหมอนวด 
จ าแนกต าแหน่งเป็น หลวง ขุน หม่ืน พนั และมีศกัดินาเช่นเดียวกับเหล่าขา้ราชการในสมัยนั้ น  
ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ การแพทยแ์ผนไทยสืบทอดในรูปแบบต่อจากสมยัอยธุยา แต่เอกสาร
และวชิาความรู้บางส่วนคงสูญหายไปจากภาวะสงคราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ทรงโปรดฯใหป้ั้นรูปฤาษีดดัตน จนครบ 80 ท่า และจารึกสรรพวชิาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน 
60 ภาพ แสดงจุดนวดอย่างละเอียดประดับบนผนังศาลารายและบนเสาในวดัโพธ์ิ  รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ยงัคงมีกรมหมอนวดเช่นเดียวกบัสมยัอยธุยา และทรงโปรด
ใหห้มอยา หมอนวด ถวายการรักษาความเจบ็ป่วยยามทรงประชวร แมเ้สด็จประพาสแห่งใดจะตอ้ง



5 
 

มีหมอนวดถวายงานนวดทุกคร้ัง และโปรดให้ เรียกแพทยห์ลวงหรือแพทยใ์นพระราชส านัก คร้ัน
เม่ือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การแพทยแ์ผนตะวันตกได้เข้ามาสู่
สังคมไทย การนวดจึงเร่ิมหมดบทบาทในพระราชส านัก ส่วนหมอนวดแบบชาวบา้นยงัคงใชก้าร
นวดแบบดั้งเดิมที่ไดรั้บการเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ 
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตาม
พระราชบญัญตัิสถานบริการ พ.ศ. 2509 ฉบบัแกไ้ข ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แบ่งสถานที่เพื่อ
สุขภาพและเพือ่เสริมสวย ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
            2.1.1 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพ โดยมีบริการหลกั คือ การนวดเพือ่สุขภาพและการใชน้ ้ าเพือ่สุขภาพ และอาจมีบริการเสริม
ประเภทต่าง ๆ อาทิ การท าสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  
โภชนบ าบดัและการควบคุมอาหาร การใชส้มุนไพรหรือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์
ทางเลือกอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ซ่ึงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขขา้งตน้ ไดก้ าหนดเพิ่มเติมไวว้่า 
กิจการสปาเพือ่สุขภาพตอ้งมีบริการหลกั และใหมี้บริการเสริมอ่ืนอีกอยา่งน้อย 3 รายการ อาทิ การ
พอกโคลน การเสริมสวยโยคะ ฯลฯ เป็นตน้  
            2.1.2 กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หมายถึง การนวดเพื่อการผ่อนคลายกลา้มเน้ือ ความเม่ือยลา้
เช่น การนวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค) และการนวดฝ่าเทา้ เป็นตน้ 
            2.1.3 กิจการนวดเพื่อเสริมสวย หมายถึง การนวดที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมความงาม  เช่น
การนวดในร้านท าผม / เสริมสวย 
            ทั้งน้ีกิจการทั้ง 3 ประเภทน้ี ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตามกฎหมาย คือ พระราชบญัญตัิการ
สาธารณสุขและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบญัญตัิสถานบริการ นอกจากนั้น ใน
การประกอบกิจการยงัมีกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ย อาทิ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายประกนัสงัคม พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร เป็นตน้ 
 

2. ทฤษฎีและแนวคดิด้านการส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
 (Service Marketing Mix)  
ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของค าว่า ส่วนประสมทางการตลาด ไวห้ลายท่านซ่ึงจากการคน้ควา้

ในเอกสารที่ใหค้วามหมายไปในแนวทางเดียวกนั  ดงัน้ี 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 22) แปลหนังสือ Marketing Management ของ 

Philip Kotler ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมการตลาด ว่า ส่วนประสมการตลาดหมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดที่องคก์รธุรกิจน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทาง
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การตลาด เคร่ืองมือดงักล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด  

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 23) ได้อธิบาย ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซ่ึงใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด                      
 
แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) 
           ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่ให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

                    1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้ือ  
ส่ิงที่ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท์ี่อาจจบัตอ้งได้ และ ผลิตภณัฑท์ี่จบั
ตอ้งไม่ได ้

                    2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่าย
ต่อการจ าแนกระดบับริการที่ต่างกนั 

                     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม
ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการที่น าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ (Channels) 

                      4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่มีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

                       5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ 
สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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                      6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพือ่สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ที่ลูกคา้ควรไดรั้บ 

                      7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั
ในดา้นการบริการ ที่น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท า
ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 

3. ทฤษฎีและแนวคดิด้านการบริการ (Service)     
              ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าว่า การบริการ ไวห้ลายท่านซ่ึงจากการคน้ควา้ในเอกสารที่ให้
ความหมายไปในแนวทางเดียวกนั  ดงัน้ี 
               ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 607) ให้ความหมายตามค าจ  ากดัความของพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง ปฏิบติัรับใชใ้หค้วามสะดวกต่างๆ เช่น ร้านน้ีบริการลูกคา้ดี การปฏิบตัิ
รับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ เช่น ใหบ้ริการ ใชบ้ริการ  
               สุมนา อยูโ่พธ์ิ (2544: 36) ใหค้วามหมายค าวา่ บริการ หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์หรือ
ความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่ลูกคา้ได้ เช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ 
โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ     
              อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 310) อธิบายวา่ บริการ เป็นกิจกรรมที่พิสูจน์ไดแ้ละมองไม่เห็นที่
เป็นวตัถุหลกัของรายการติดต่อซ้ือขายออกแบบใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 334) กล่าวว่า บริการ (Services) เป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น โรงเรียน โรง
ภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 
 กล่าวโดยสรุป คือ การบริการเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถสัมผสัหรือจบัตอ้งไดเ้ป็นตวัสินคา้ 
แต่เป็นกิจกรรมประโยชน์หรือความพอใจที่องค์กรไดเ้สนอขายหรือเป็นกิจกรรมที่จดัขึ้นรวมกับ
ขายสินคา้เพือ่สนองความตอ้งการ   
             อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 310) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบตัิของการบริการ ไวด้งัน้ี 
 1. เป็นส่ิงที่จบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) เน่ืองจากบริการเป็นส่ิงที่จบัตอ้งไม่ไดจึ้งเป็นไป
ไม่ไดท้ี่ผูบ้ริโภคจะทดลอง ตวัอยา่งบริการ ชิมรส รู้สึก ก่อนไดย้นิหรือไดก้ล่ิน ก่อนที่จะซ้ือ ดงันั้น
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โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายตอ้งมีความชดัเจนเก่ียวกบัคุณประโยชน์ที่จะไดรั้บจากบริการไม่ใช่
เพยีงแต่เนน้ที่ตวับริการ 
 2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) บริการแยกไม่ไดจ้ากผูผ้ลิตกับผูข้ายบริการ
ส่วนมากสร้าง แจกจ่ายและบริโภคพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เช่น ทนัตแพทย ์สร้างและแจกจ่าย
บริการทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และตอ้งการให้ผูบ้ริโภคมา “ปรากฏตัว” เพื่อเขา้รับบริการใน
ขณะเดียวกันด้วยบริการเสริมสวย และบริการสอนหนังสือก็เป็นไปในท านองเดียวกัน การไม่
สามารถแบ่งแยกได ้หมายความวา่ ผูจ้ดัหาบริการท าการผลิตและการตลาดพร้อมกนั 
 3. ผลผลิตแตกต่างกัน (Heterogeneity) เป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้อุตสาหกรรมการขาย
บริการท าการผลิตผลผลิตให้มีมาตรฐาน แต่ละหน่วยที่ผลิตขึ้นมาจะแตกต่างไปจากหน่วยอ่ืน ๆ ที่ 
มีการผลิตและการขายบริการ เช่น การบินไทย ไม่ได้ผลิตบริการที่มีคุณภาพเท่ากันทุกเที่ยวนั้น 
นอกจากนั้นยงัยากที่จะตดัสินวา่คุณภาพของบริการคงเป็นเช่นใด ดงันั้น จะตอ้งให้ความสนใจพิเศษ
กบัขั้นตอนวางแผนผลิตภณัฑแ์ละขั้นตอนการผลิตดว้ย 
 4. ความเส่ือมสลายง่าย (Perishapility) เราไม่อาจกกัเก็บบริการไวไ้ด ้นอกจาก นั้นอุปสงค์
ของการบริการผนัแปรไปตามฤดูกาลตามวนัและเวลาดว้ย 

 5. ลูกคา้ของบริการ ส าหรับธุรกิจมุ่งก าไร ตลาดคือลูกคา้ในปัจจุบนัและผูท้ี่คาดว่าจะเป็น
ลูกคา้ มุ่งที่ตลาด 2 ตลาด คือตลาดบริจาคใหเ้งินแรงงานและวสัดุต่างๆ อีกตลาดหน่ึงคือ ตลาดลูกคา้
รับเงินหรือบริการจากองคก์ร 
 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2541: 312) ได้อธิบายว่า การตลาดธุรกิจบริการตอ้งใชเ้คร่ืองมือทั้ง
การตลาดภายใน (Internal marketing) และการตลาดภายนอก (External marketing) โดยการส่ือสาร
กบัลูกคา้และการตลาดที่สัมพนัธ์กนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (Interactive marketing) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. การตลาดภายใน (Internal marketing) หมายถึง งานที่ถูกกระท าขึ้นโดยองคก์รที่มีการ
ฝึกอบรม การจูงใจพนักงานขายบริการ ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึงพนักงานที่ให้
การสนบัสนุนการใหบ้ริการโดยใหเ้กิดการท างานเป็นทีม เพือ่สร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 2. การตลาดภายนอก (External marketing) เป็นการใช้เคร่ืองมือในการตลาด เพื่อ
ใหบ้ริการลูกคา้ในกาจดัเตรียมการใหบ้ริการ การตั้งราคา การจดัจ าหน่าย และส่งเสริมการบริการไป
ยงัผูบ้ริโภค 

 3. การตลาดปฏิกิริยาโตต้อบ (Interactive marketing) หมายถึง ทกัษะในการบริการลูกคา้
ของพนักงาน ทั้งน้ีเป็นเพราะลูกคา้ไม่เพียงแต่ตดัสินคุณภาพการบริการเฉพาะแต่คุณภาพดีด้าน
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เทคนิค แต่ยงัรวมถึงคุณภาพดา้นหนา้ที่การท างานอีกดว้ย ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจึงส่ง “ความรู้สึกสัมผสั
เป็นอยา่งมาก” พอๆ กบั “เทคนิคระดบัสูง” ใหก้บัผูบ้ริการดว้ย 

                 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2541: 342) ได้อธิบายถึง การจดัการคุณภาพการบริการ 
(Managing service quality) การใหบ้ริการที่มีคุณภาพสูงกวา่คู่แข่งอยา่งต่อเน่ือง หลกัส าคญัคือ การ
เขา้ใหถึ้งหรือมากกว่าความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ซ่ึงการคาดหวงัของผูบ้ริโภคจะถูกสร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง ค  าพูดบอกเล่าจากปากต่อปากและการโฆษณา โดยที่ผูบ้ริโภคจะ
เลือกผูใ้หบ้ริการ หลงัจากที่ไดรั้บการบริการแลว้  โดยเปรียบเทียบการบริการที่ไดรั้บกบัการบริการ
ที่คาดหวงั หากการบริการที่ไดรั้บมีคุณภาพต ่ากวา่การบริการที่คาดหวงั  ผูบ้ริโภคจะไม่สนใจในตวั
ผูใ้หบ้ริการนั้น หากการบริการที่ไดรั้บมีคุณภาพตรงหรือมากกวา่การคาดหวงัของผูบ้ริโภค พวกเขา
จะมีความโนม้เอียงใหไ้ปใช ้ผูใ้หบ้ริการนั้นอีก   

                 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 343) ได้อธิบายถึงคุณภาพการบริการ (Service 
qauility) วา่ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  
  1. การเขา้ถึงลูกคา้ (Access) บริการที่ให้กับลูกคา้ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้น
เวลา สถานที่แก่ลูกคา้ คือไม่ให้ลูกคา้ตอ้งคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถ
ของการเขา้ถึงลูกคา้ 
  2. การติดต่อส่ือสาร (Communication) มีการอธิบายอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาที่ลูกคา้
เขา้ใจง่าย 
  3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการตอ้งมีความช านาญและมีความรู้
ความสามารถในงาน 
  4. ความมีน ้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความเป็นกันเอง มี
วจิารณญาณ 
  5. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) บริษทัและบุคลากรตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมั่น
และความไวว้างใจในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
  6. ความไวว้างใจ (Reliability) บริการที่ใหแ้ก่ลูกคา้ตอ้งมีความสม ่าเสมอและถูกตอ้ง 
  7. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) พนักงานจะตอ้งให้บริการและแกปั้ญหา
แก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็วตามที่ลูกคา้ตอ้งการ 
  8. ความปลอดภยั (Security) บริการที่ให้ตอ้งปราศจากอันตราย ความเส่ียง และ
ปัญหาต่าง ๆ 
  9. การสร้างบริการใหเ้ป็นที่รู้จกั (Tangible) บริการที่ลูกคา้ไดรั้บจะท าให้เขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพดงักล่าวได ้
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การรับรู้
ปัญหา 

Problem 
recognition

  

  10. ความเขา้ใจและรู้จักลูกคา้ (Understanding/Knowing customer) พนักงานตอ้ง
พยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ และใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
 

4. ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจ   
              ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของค าว่า กระบวนการตดัสินใจ ไวห้ลายท่านซ่ึงจากการคน้ควา้ใน
เอกสารที่ใหค้วามหมายไปในแนวทางเดียวกนั  ดงัน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 151) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า กระบวนการตดัสินใจ 
เป็นกระบวนการที่บุคคลมีการเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความเก่ียวกับส่ิงกระตุ้น โดยอาศัย
ประสาทสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ การได้เห็น ได้กล่ิน ไดย้ิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก เพื่อสร้างภาพที่มี
ความหมายออกมา 

เสรี วงษม์ณฑา (2546: 17) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การรับรู้จนถึงการตดัสินใจ เป็น
กระบวนการที่มนุษย ์เลือกที่จะรับรู้ ตีความหมายการรับรู้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่สัมผสั เพื่อที่จะสร้างภาพ
ในสมองให ้เป็นภาพที่มีความหมาย และมีความกลมกลืน 
                โดยสรุป กระบวนการในการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการที่มนุษยไ์ดรั้บรู้ถึงส่ิง
กระตุน้จากส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตวั จนเกิดความสนใจและคน้หาขอ้มูล น าขอ้มูลที่ไดม้าประเมินผลและ
ประมวลผลออกมาโดยใช้ประสบการณ์ของตนร่วมดว้ย จนกระทัง่ตดัสินใจที่จะเลือกซ้ือหรือ
เลือกใชบ้ริการในที่สุด 
 
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer decision process) ประกอบดว้ยขั้นตอน   ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552: 157)  
 
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ อธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
   1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การที่ผูบ้ริโภครู้จกัปัญหา ซ่ึงหมายถึง
ทราบความจ าเป็นและความตอ้งการในสินคา้ งานของนกัการตลาดในขั้นน้ีก็คือ จดัส่ิงกระตุน้ความ

การคน้หา 
ขอ้มลู 

Information 
search 

การประเมินผล 

Evaluation 
of alternatives 

การตดัสินใจ
ซ้ือ 

Purchase 
decision 

พฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ 

Postpurchase 
behavior 
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ตอ้งการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคาช่องทางจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการในสินคา้ 
   2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหานั้น คือเกิดความ
ตอ้งการในขั้นที่ 1 แลว้ก็จะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน 
คนรู้จกั และแหล่งการคา้ ได้แก่ ส่ือโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่เก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการในขั้นน้ี คือ พยายามจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการคา้ และแหล่งบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
   3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูล
มาแล้วจากขั้นที่สอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ หลักเกณฑ์ที่
พจิารณาคือ (1) คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์เช่น รูปร่าง ขนาด อายกุารใชง้าน เหล่าน้ีเป็นตน้ (2) การ
ใหน้ ้ าหนกัความส าคญั ส าหรับคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์เช่น ราคาเหมาะสม คุณภาพสูง (3) ความ
เช่ือถือในตราสินคา้ หรือภาพพจน์ จะมีอิทธิพลในการเลือก  ตดัสินใจ (4) ทศันคติในการเลือกตรา
สินคา้ ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท์ี่ชอบมากที่สุด และปฏิเสธที่จะไม่ซ้ือสินคา้ที่ตนเองไม่มี
ความพอใจที่จะซ้ือ 
   4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้น ที่ 3 
จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป   
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ตนชอบที่สุด และปัจจยัต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผล 
พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ 3 ประการ คือ หลงัจากประเมินทางเลือกก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซ้ือ 
และเกิดการตดัสินใจซ้ือ จะตอ้งพจิารณา 3 ประการ คือ 
   4.1 ทศันคติของบุคคลอ่ืน ทศันคติของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง จะมีผลทั้งดา้นบวกและ
ดา้นลบต่อการตดัสินใจซ้ือ 
   4.2 ปัจจยัสถานการณ์ที่คาดคะเนไว ้ผูบ้ริโภคจะคาดคะเนปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนของตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์และการคาดคะเน
ผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
   4.3 ปัจจยัสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว ้ขณะที่ผูบ้ริโภคก าลงัตดัสินใจซ้ือนั้น 
ปัจจยัสถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดคะเนจะเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภค
ไม่ชอบลกัษณะของพนักงานขาย หรือผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์เสียหรือวิตกกงัวลจากรายได ้ นักการ
ตลาดเช่ือวา่ปัจจยัที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอยา่งมาก  การตดัสินใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งมีการ
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงได ้นักการตลาดตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อท าความเขา้ใจต่อพฤติกรรม
การซ้ือ เพื่อลดภาระความเส่ียง   โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะพยายามรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
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จากผูใ้กลชิ้ดและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   นกัการตลาดจึงตอ้งพยายามจดัหาขอ้มูลและเหตุผลสนับสนุน
ต่าง ๆ  เพือ่ลดความเส่ียงใหผู้บ้ริโภค 
   5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจหลงัจากมีการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรู้สึกน้ีขึ้นอยูก่บัคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภค ถา้ผลิตภณัฑมี์คุณสมบตัิของผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ถ้า
ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัตรงตามคาดหวงั ก็จะเกิดผลในทางบวก คือ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจและมี
แนวโน้มที่จะซ้ือซ ้ า และถา้ผลิตภณัฑท์ี่มีคุณสมบติัไม่ตรงตามตอ้งการหรือต ่ากว่าที่คาดหวงัยอ่ม
เกิดผลในทางลบ   นัน่คือ ผูบ้ริโภคไม่พอใจและมีแนวโนม้ที่จะไม่ซ้ือซ ้ าค่อนขา้งสูง 
  
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
              เกศสิรี ป้ันธุระ (2552) ศึกษา เร่ือง การส่ือสารทางการตลาดของเอกลกัษณ์อาหารไทยชาว
วงัสวนสุนนัทา ซ่ึงเป็นแหล่งศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนวฒันธรรมดา้นอาหารคนไทยในอดีต จึงเห็น
ความส าคญัของการคน้หาเอกลกัษณ์ของอาหารไทยชาววงั“สวนสุนันทา” ว่ามีการคงอยูแ่ละควร
พฒันาการส่ือสารตลาดดว้ยบรรจุภณัฑท์ี่สะทอ้นเอกลกัษณ์อาหารไทยชาววงั น าไปสู่การตลาดเชิง
พาณิชย ์ และวิธีการส่ือสารสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ อนัจะน าไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอน 
สร้างองคค์วามรู้และเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง  ด าเนินงานวิจยัโดยการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมในงาน
ลูกพระนางคืนวงั ณ สวนอมัพรและการเขา้ร่วมงานลานวฒันธรรม ณ อาคารสายสุทธานภดล จดั
สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูรู้้หลากหลายอาชีพ ณ วงัสวนสุนันทา ที่ซ่ึงเป็น
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาในปัจจุบนั จากนั้นใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา จ านวน 65 คน ที่เป็นเพศหญิงและชายใกลเ้คียงกนัใหร่้วมวพิากษรู์ปแบบบรรจุ
ภณัฑ์พบมุมมองสามมิติอาหารไทยชาววงัเพื่อส่ือสารทางการตลาด  ไดแ้ก่ มิติด้านคุณลกัษณะ
(attribute) มิติดา้นคุณประโยชน์ (benefit) และมิติดา้นคุณค่า (value) แลว้น ามาออกแบบบรรจุภณัฑ ์
“ขา้วส าเร็จรูป” และ บรรจุภณัฑ ์“ขา้วผดัน ้ าพริกลงเรือ” ส าหรับอาหารไทยชาววงัที่สอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ โดยมีลายไทย ช่ือตราสัญลกัษณ์ ดอกแกว้เจา้จอมสีม่วง ปรากฏอยู ่
จากผลดงักล่าวไดน้ าไปบูรณาการในการสอน เร่ืองการส่ือสารทางการตลาด ในกลุ่มนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้เรียนรู้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด ท าให้
ตระหนกัเห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์อาหารไทยชาววงั ผา่นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
              คณิตศร จันทนะเวส (2552)  ศึกษา เร่ือง การส่ือสารทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้ริการของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย
เพือ่ศึกษาการส่ือสารทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้ม พบว่า ภาพลกัษณ์ธนาคารออมสินเม่ือเทียบกบั
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ภาพลกัษณ์ธนาคารอ่ืนในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงของธนาคารออมสิน ความต่อเน่ืองใน
การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี ความน่าเช่ือถือในการบริหารงานอยา่งมีจริยธรรม สร้างงาน 
สร้างรายได ้แก่ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม เป็นธนาคารของรัฐที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนรู้จกั
การออม ความประทบัใจในเอกลกัษณ์ (โลโก)้ที่มีสีสนัสดใสมีความโดดเด่น ดูทนัสมยั บริการดา้น
ต่างๆ ของธนาคารออมสินเม่ือเทียบกบับริการดา้นต่างๆ ของธนาคารอ่ืน ในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
เงินฝาก ATM ดา้นสินเช่ือ ดา้นรับช าระค่าบริการ ดา้นแลกเปล่ียนเงินตรา ดา้นสลากออมสิน และ
ศึกษาถึง การการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุ  ่ากว่าหรือมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารทดสอบค่าที 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีร์สัน ผลการวิจยั พบว่า ลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอาย ุ41-50 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
และมีรายไดต่้อเดือน 5,001 –15,000 บาท  ความคิดเห็นของลูกคา้ธนาคาร ที่มีต่อภาพลกัษณ์
ธนาคารออมสิน เม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืน ลูกคา้ธนาคารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเหนือกวา่ธนาคาร
อ่ืนในดา้นของความมัน่คงของธนาคารออมสิน  ลูกคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบับริการดา้นต่าง ๆ ของ
ธนาคารออมสินเม่ือเทียบกบัธนาคารอ่ืนในระดบัใกลเ้คียงกบัธนาคารอ่ืน  ลูกคา้ธนาคารมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการของธนาคารออมสินโดยรวมอยูใ่นระดบัที่มี
การรับรู้ปานกลาง  ลูกคา้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05   
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
เร่ืองระยะเวลาในการใชบ้ริการ แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  อาชีพที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองระยะเวลาในการใช้
บริการ แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 รายไดต่้อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองระยะเวลาในการเป็นลูกคา้แตกต่างกนั ที่ระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05    ภาพลกัษณ์ธนาคาร ดา้นความต่อเน่ืองในการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลย ีและความน่าเช่ือถือในการบริหารงานอยา่งมีจริยธรรม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้บริการของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองความถ่ีในการใช้บริการ  
โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05   บริการดา้น



14 
 

ATM ในเร่ืองความปลอดภยับริเวณที่ตั้งบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการในเร่ือง
ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของธนาคาร  โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   การส่ือสารทางการตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการ
เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ และบริการของธนาคาร ผ่านการจดั Event ต่าง ๆ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน ในเร่ืองความถ่ีในการใชบ้ริการ โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   การส่ือสาร
ทางการตลาดดา้นการโฆษณาในเร่ืองภาพยนตร์โฆษณาของธนาคารผ่านส่ือโทรทศัน์ การโฆษณา
ผลิตภณัฑ ์และบริการของธนาคารผ่านทางวิทย ุ หนังสือพิมพ  ์ นิตยสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการในเร่ืองระยะเวลาในการเป็นลูกคา้โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
          เชาว ์ โรจนแสง (2553) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที่มีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ระดับของการส่ือสาร
การตลาดต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นผูใ้ชร้ถยนต์ประหยดั
พลังงานมาตรฐานสากลในเขตกรุงเทพมหานคร  400 คน ที่ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย ไค-สแควร์  ผลการวิจยัพบว่า  
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายรุะหว่าง 24 -29 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 -25,000 บาท มีระยะ
การเดินทางเฉล่ียต่อวนัที่ใชร้ถยนต ์อยูท่ี่ 25 กิโลเมตร  ผลของการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล เรียงตามค่าน ้ าหนักจากมากไปน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการขาย คือ เงินดาวน์ต  ่าและส่วนลดดอกเบี้ยในการผ่อนช าระ ดา้นการขาย
โดยใชพ้นกังานดว้ยการใชพ้นกังานขายแนะน ารายละเอียดสินคา้  ดา้นประชาสัมพนัธ์ดว้ยเวบ็ไซต์ 
ดา้นการตลาดทางตรงด้วยการจดัมหกรรมแสดงรถยนต์ประจ าปี  และด้านการโฆษณาด้วยส่ือ
โทรทศัน์ ตามล าดบั  ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลเพราะมีอตัราการใช้
น ้ ามนัไม่เกิน 5 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร คุณลกัษณะทัว่ไปของรถที่ตดัสินใจซ้ือ คือ สมรรถนะของ
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รถมีระบบขบัเคล่ือนแบบเกียร์อตัโนมติั มีระยะเวลาตดัสินใจซ้ือ 0-3 เดือน ระดบัราคา 450,001 -
500,000 บาท เลือกตวัแทนจ าหน่ายที่ใหข้อ้เสนอดา้นราคาถูกที่สุด และซ้ือรถเพือ่น าไปใชง้าน  
            สิปปศิณี บาเรย ์(2555) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาใน
ประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพฤติกรรม
การใชบ้ริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการ สปาในประเทศไทย โดยใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s of marketing) เก็บ
ขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขา้มาท่องเที่ยว
ในจงัหวดัภูเก็ต จานวน 400 ราย และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  เพื่อหา 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-30 ปีประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง พนักงาน 
และขา้ราชการ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสปาของ
นกัท่องเที่ยวชาวจีน พบวา่ ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการสปามาก่อนทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยเลือกใชบ้ริการสปาในโรงแรม ชอบการบริการนวดตวั โดยมีเหตุจูงใจ คือ 
ตอ้งการคลายเครียดจากการทางานเป็นหลกั  เลือกใชบ้ริการสปาในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ เวลาที่
เหมาะสมในการทรีตเมน้ทใ์นสปาคือไม่เกิน 2 ชัว่โมง ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาจะเลือก
ดว้ยตนเอง จะจองการใชบ้ริการสปาผ่านโทรศพัท ์ให้ความเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสปาจาก
การบอกต่อจากเพือ่นหรือคนรู้จกั และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการสปาในประเทศไทยของ
นกัท่องเที่ยวชาวจีนในอนาคตว่า แนวโน้มของความนิยมใชบ้ริการสปาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น
มากกว่าในปัจจุบนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสปามีความ
สาคญัระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะความเงียบสงบของสปาเป็นความตอ้งการที่มาเป็นอับดับแรก  
ตอ้งการใชบ้ริการสปาที่มีช่ือเสียงเป็นที่เช่ือถือได้ ควรมีการแสดงราคาค่าบริการของสปาไวอ้ยา่ง
ชดัเจน มีระบบการชาระเงินค่าบริการของสปาที่สะดวกและหลายช่องทาง ควรลดราคาค่าบริการ
ช่วงโลวซี์ซัน่ บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและตอ้งมัน่ใจในความปลอดภยั
การใช้บริการสปา ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวจีนกบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย พบวา่ อาชีพที่ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการส
ปาที่ต่างกนั ทั้งในดา้นสถานที่ ประเภทของการบริการ เหตุจูงใจการเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของ
การบริการ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา วธีิการจองหรือเลือกใชบ้ริการสปา และ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานบริการสปาที่ต่างกนัจากการวิจยันามาสู่ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
แนวทางในการพฒันาธุรกิจสปาในประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ดงัน้ี 1) นักท่องเที่ยว
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ชาวจีนไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั 2) 
มีการตกแต่งสปาแบบไทย 3) มีความร่มร่ืนของสถานที่และการแบ่งสัดส่วนการให้บริการที่ชดัเจน 
4) ควรมีเคร่ืองด่ืมตอ้นรับที่มีเอกลกัษณ์ของตนสปาตอ้งมีกล่ินหอม สปาควรเงียบสงบ หรือมีการใช้
เสียงเพลงที่สร้างเสริมบรรยากาศในการผ่อนคลาย 5) บุคลากรในสปาควรไดรั้บการฝึกอบรมทั้ง
ทางด้านวิชาการและการให้บริการ มีกิริยามารยาทที่ดี และควรมีความเป็นมืออาชีพในการ
ให้บริการ 6) มีการแสดงราคาค่าบริการที่ชัดเจนและมีหลายช่องทางในการชาระค่าบริการ 7) 
ธุรกิจสปาในประเทศไทยในอนาคตควรปรับใหเ้ป็น“One stop service” คือ มีการบริการที่ครบครัน
ทั้งดา้นการให้บริการ เป็นที่ฝึกอบรมบุคลากรดา้นสปา เป็นที่พกั และเป็นที่ซ้ือสินคา้ดา้นสุขภาพ 
เพือ่เป็นการประหยดัเวลาและการเดินทางของผูบ้ริโภค 8) สปาควรมีรายการให้บริการหลากหลาย
ภาษาตามกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายของตน 9)ผูป้ระกอบการควรสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ในการให้บริการ
ใหมี้ความหลากหลาย และแตกต่างจากคู่แข่งขนั 10) ธุรกิจสปาควรรวมตวักนัออกงานแสดงสินคา้
ทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เป็นรูปแบบชดัเจนให้มาก
ขึ้นเพือ่ใหเ้กิดความย ัง่ยนืของธุรกิจสปา 
           สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร (2551) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดของผูบ้ริโภคที่มี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ัง
น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค และความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เวชส าอางในร้าน
ขายยาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั คือ คือ ผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 385 คน โดยใช ้แบบสอบถามเป็น
การเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าที การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดียว 
และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ใช้
โปรแกรม SPSS ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ35-44 ปี สถานภาพ
โสด มีการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-20,000 บาท มีระดบัการรับรู้ต่อเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดโดยรวมอยู ่ ใน
ระดบัปานกลาง มีความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยา ดา้นการ
ตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล กระบวนการประเมินผลขอ้มูล และการตดัสินใจซ้ือ นั้น อยูใ่น
ระดบัปานกลาง และมีความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยา ดา้น
พฤติกรรมหลงัการซ้ือในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบ้ริโภคที่มี เพศ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
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เวชส าอางในร้านขายยา ไม่แตกต่างกนั กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยา
ด้านการตระหนักถึงปัญหามีความสัมพนัธ์กับเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดทุกด้าน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยาดา้นการ
คน้หาขอ้มูลมี ความสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดดา้นโฆษณา อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยาด้านกระบวนการ 
ประเมินผลมีความสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการจดั 
แสดงสินคา้ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอาง
ในร้านขายยาด้านการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กับเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดด้านการ
โฆษณา และการจดัสัมมนา อยา่งมี นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เวชส าอางในร้านขายยาด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือมีความสัมพนัธ์กับเคร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาดดา้นโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การจดั กิจกรรมพเิศษ และการจดัแสดงสินคา้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
 

  
  
    
 
 
 
  
 
 
 
 

                                             
ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- รายได ้
- สถานภาพสมรส 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ส าหรับธุรกิจบริการนวดแผนไทย 7P’s 
 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. สถานที่ (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. พนกังาน (People) 
6. ทางกายภาพ (Physical) 
7. กระบวนการ (Process) 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิัย 

   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการ
ใชบ้ริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรคือลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการนวดแผน
ไทย ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ดว้ย
การแจกแบบสอบถามผูท้ี่ เข ้ามาใช้บริการนวดแผนไทย  และก่อนที่จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะตอ้งถามก่อนว่าเคยท าแบบสอบถามแล้วหรือยงั เพื่อป้องกันการท าซ ้ า 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่มาใช้บริการนวดแผนไทยที่แน่นอนได้ จึงก าหนดขนาด
ตวัอยา่ง ดว้ยตารางส าเร็จรูป ของทาโร่ ยามาเน่ (สุวิมล ติรกานนท,์ 2544: 155 อา้งถึง Yamane, 
1960: 1088-1089) ที่ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 อา้งอิงไปยงัประชากรถึงจ านวนอนันต ์(infinity) ได้
ค่าเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง น าไปแจกแบบสอบถามเท่ากนัทั้ง 5 เขตที่มีพื้นที่ติดจงัหวดันนทบุรี เขตละ 
80 ชุด 
 
 ตารางที่ 3.1 ตารางส าเร็จรูป ของกลุ่มตวัอยา่ง ที่ค่าความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน5% 

ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ระดบัความคลาดเคล่ือน (e)  
± 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  400  100  

 ที่มา:  สุวมิล ติรกานนท ์2544: 155 อา้งถึงใน Yamane, 1960: 1088-1089 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยการทดสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content variability) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อประเมินหาค่า IOC (Index of Item 
Objective Congruence) และทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด ดว้ย
สูตรสมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า ใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ = 0.745 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา รายได ้และสถานภาพสมรส 
            ส่วนที่  2  ค  าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการ
ใชบ้ริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ผลิตภณัฑ์หรือบริการ  ราคา  สถานที่  การ
ส่งเสริมการตลาด พนกังาน  ลกัษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ  

            ส าหรับค าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทย  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตาม
แนวของ Likert  ซ่ึง  แต่ละขอ้ค  าถามมีค  าตอบใหเ้ลือกล าดบัความส าคญัตามความเห็นของผูต้อบ  
โดยจ าแนกเป็น  5 ระดบั  ก าหนดค่าน ้ าหนกัการประเมินค่า ดงัน้ี  

     ค่าเฉลี่ย                                   ระดับความส าคญั 
4.50 – 5.00                  มากที่สุด 
3.50 – 4.49                     มาก 
2.50 – 3.49                 ปานกลาง 
1.50 – 2.49                    นอ้ย 
1.00 – 1.49                  นอ้ยที่สุด 

  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1. ขอ้มูลปฐมภูมิสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งและใหก้รอกแบบสอบถาม 
          - ผูว้จิยัน าแบบสอบถาม ไปแจกให้แก่กลุ่มตวัอยา่งที่ก  าหนดไว ้และด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคืนทนัทีที่ท  าแบบสอบถามเสร็จ 
           - เ ม่ือผู ้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามแล้ว  น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแลว้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวเิคราะห์ต่อไป 
          2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งจากเอกสารต่าง ๆ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) เป็นหลัก โดยการ
ด าเนินการขั้นแรก คือ เม่ือเก็บขอ้มูลของแบบสอบถามมาแลว้ก็จะน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม (Editing) จากนั้นจึงวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของขอ้มูลทัว่ไปด้วย
ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแสดงระดับ
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
            2. สถิติเชิงอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมติฐานและทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร มีดงัน้ี 
                   2.1  ใช ้t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งที่มีสองกลุ่ม 
                   2.2  ใช ้ One-way ANOVA (F-test) ทดสอบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตวัอยา่งที่มี
มากกวา่สองกลุ่ม                  
             3.  แปลความหมายและสรุปผลในการวเิคราะห์ ดว้ยตาราง และแผนภาพ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
   การศึกษาวจิยัเร่ือง “ ความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการ
นวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร” โดยมีประชากรคือลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการนวดแผนไทย ที่ตั้ง
อยู่ในกรุงเทพมหานคร และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ด้วยการแจก
แบบสอบถามผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการนวดแผนไทย  และก่อนที่จะให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัจะตอ้งถามก่อนว่าเคยท าแบบสอบถามแลว้หรือยงั เพื่อป้องกนัการท าซ ้ า เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่มาใช้บริการนวดแผนไทยที่แน่นอนได้ จึงก าหนดขนาดตวัอย่าง ด้วยตาราง
ส าเร็จรูป ของทาโร่ ยามาเน่ (สุวิมล ติรกานนท์, 2544: 155 อา้งถึง Yamane, 1960: 1088-1089) ที่ค่า
ความคลาดเคล่ือน 0.05 อา้งอิงไปยงัประชากรถึงจ านวนอนนัต ์(infinity) ไดค้่าเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 
สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  n  แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.               แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

t               แทน ค่าสถิติที่ใชพ้จิารณา t-distribution 
 df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
 SS  แทน ผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
 MS  แทน ค่าประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square) 
 F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้จิารณา F-distribution 
 p  แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิต ิ
 *  แทน นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางและแผนภาพประกอบค าอธิบาย โดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา 
รายได ้และสถานภาพสมรส โดยวเิคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรูปแบบของตารางและแผนภาพ 
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              ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย  ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ราคา 
สถานที่ การส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการการ โดยวิเคราะห์
จากค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
          ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ  t – test วิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One – Way Analysis of Variance (one – Way ANOVA) เสนอผลในรูปแบบ
ของตาราง  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้และสถานภาพ
สมรส โดยน าเสนอในรูปของค่าร้อยละ ดงัตารางและแผนภาพ 
 

ตารางที่ 4.1 จ  านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
         เพศ จ านวน ร้อยละ 
     ชาย 223 55.75 
     หญิง  177 44.25 
รวม 400 100.00 

 

 
 
                ภาพที่ 4.1 แผนภูมิวงกลมแสดงสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 
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                 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีทั้งหมด 223 คน คิด
เป็น ร้อยละ 55.75 ที่เหลือคือ เพศหญิง มีทั้งหมด 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

     ต  ่ากวา่ 20 ปี 107 26.75 
     20- 35  ปี 129 32.25 
     36-50 ปี 88 22.00 
     51 ปี ขึ้นไป 76 19.00 
รวม 400 100.00 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ
 

จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2 กลุ่มตวัอยา่งมีอายชุ่วงระหวา่ง 20-35 ปี มากที่สุด จ  านวน 
129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ ต  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 ช่วง
ระหวา่ง 36-50 ปี จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และอายตุั้งแต่ 51  ปี ขึ้นไป จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
     ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 142 35.50 
     ปริญญาตรี 146 36.50 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 112 28.00 
รวม 400 100.00 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
                จากตารางที่  4.3 และภาพที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด 
จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมา คือ ต  ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.50 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 

     ต ่ากวา่ 10,000 บาท 119 29.75 
     10,001 – 20,000 บาท 138 34.50 
     20,001 – 30,000 บาท 92 23.00 
     30,001 บาทขึ้นไป 51 12.75 
รวม 400 100.00 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
               จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มากที่สุด จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมา คือ  10,001 – 20,000 บาท  จ านวน 
138  คน คิดเป็นร้อยละ 34.50  20,001 – 30,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และ 
30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

     โสด   196 49.00 
     สมรส  142 35.50 
     หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 62 15.50 
รวม 400 100.00 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 
 
               จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สถานภาพโสด มากที่สุด จ  านวน 
196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และหมา้ย/
หยา่/แยก จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดใน
การใช้บริการนวดแผนไทย  ในกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัทางการตลาด  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑห์รือบริการ  ราคา  สถานที่  การส่งเสริมการตลาด 
พนกังาน  ลกัษณะทางกายภาพ  และกระบวนการการ โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 
 
ตารางที่ 4.6  ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการนวดแผนไทย 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) X  S.D. แปลผล 

1. มีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย 4.31 0.922 มาก 
2. ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน 4.10 0.760 มาก 
โดยรวม 4.20 0.716 มาก 
               จากตารางที่ 4.6 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทย ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑภ์าพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X =4.20) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
               ใหค้วามส าคญัต่อการมีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก (X =4.31) 
รองลงมา คือช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน (X =4.10) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.7 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการนวดแผนไทย 
 ดา้นราคา 

ด้านราคา (Price) X  S.D. แปลผล 

1. ราคาสูง 4.00 0.896 มาก 
2. ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน 3.98 0.848 มาก 
โดยรวม 3.99 0.707 มาก 
               จากตารางที่ 4.7 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการ
นวดแผนไทยดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X

=3.99) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
               ใหค้วามส าคญัต่อการมีราคาสูง อยูใ่นระดบัมาก (X =4.00) รองลงมา คือราคาใกลเ้คียงกบั
ร้านอ่ืน ( X =3.98) ตามล าดบั  



28 
 

ตารางที่ 4.8 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการนวดแผนไทย 
 ดา้นสถานที ่

ด้านสถานที ่(Place) X  S.D. แปลผล 

1. อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน 4.06 0.855 มาก 
2. อยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการช่วงวนัหยดุ 4.02 0.839 มาก 
โดยรวม 4.04 0.680 มาก 
               จากตารางที่ 4.8 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการ
นวดแผนไทย ดา้นสถานที่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานที่ภาพรวมอยูใ่นระดับ
มาก ( X =4.04) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
               ใหค้วามส าคญัต่อการตั้งอยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน อยูใ่น
ระดับมาก ( X =4.06) รองลงมา คืออยู่ใกล้บา้นเพื่อสะดวกในการมาใช้บริการช่วงวนัหยุด (X

=4.02) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.9 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการนวดแผนไทย 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) X  S.D. แปลผล 

1. มีการประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 4.05 0.876 มาก 
2. มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ 3.98 0.897 มาก 
โดยรวม 4.02 0.729 มาก 
               จากตารางที่ 4.9 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการ
นวดแผนไทย ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.02) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
               ให้ความส าคญัต่อการมีการประชาสัมพนัธ์ แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบั
มาก ( X =4.05) รองลงมา คือมีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ ( X =3.98) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการนวดแผนไทย 
 ดา้นพนกังาน 

ด้านพนักงาน (People) X  S.D. แปลผล 

1. พนกังานนวดมีฝีมือดี ผา่นการอบรม มีใบรับรอง 4.05 0.894 มาก 
2. พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ์ 4.09 0.844 มาก 
โดยรวม 4.07 0.689 มาก 
               จากตารางที่ 4.10 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการ
นวดแผนไทย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจยัด้านพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X

=4.07) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
               ให้ความส าคญัต่อการมีพนักงานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ อยูใ่น
ระดบัมาก ( X =4.09) รองลงมา คือมีพนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มีใบรับรอง ( X =4.05) 
ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.11 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการนวดแผนไทย 
 ดา้นกายภาพ 

ด้านกายภาพ (Physical) X  S.D. แปลผล 

1. บรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก 4.14 0.827 มาก 
2. มีหอ้งใหบ้ริการเพียงพอ สะดวก 4.14 0.828 มาก 
โดยรวม 4.14 0.674 มาก 
               จากตารางที่ 4.11 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการ
นวดแผนไทยดา้นกายภาพ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกายภาพภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X =4.14) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
               ให้ความส าคญัต่อการมีบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก และ. มีห้อง
ใหบ้ริการเพยีงพอ สะดวก อยูใ่นระดบัมาก (X =4.14) เท่ากนั 
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ตารางที่ 4.12 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการนวดแผนไทย 
 ดา้นกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ (Process) X  S.D. แปลผล 

1. พนกังานมีการแนะน าประเภทการใหบ้ริการ อยา่งละเอียด 4.22 0.841 มาก 
2. มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ 4.00 0.911 มาก 
โดยรวม 4.11 0.721 มาก 
               จากตารางที่ 4.12 ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในใชบ้ริการ
นวดแผนไทยดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X =4.11) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
               ใหค้วามส าคญัต่อพนกังานที่มีการแนะน าประเภทการใหบ้ริการอยา่งละเอียด อยูใ่นระดบั
มาก ( X =4.22) รองลงมา คือมีพนักงานนวดเพียงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ต้องรอ ( X =4.00) 
ตามล าดบั  
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
               โดยใชส้ถิติ t – test และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – Way Analysis of 
Variance (one – Way ANOVA) เสนอผลในรูปแบบของตาราง เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
 

สมมติฐานการวิจัย คือ ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั 
 
 
 

ตารางที่  4.13 เพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด
แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จ านวน X  S.D t p 
1. มีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย      
 เพศชาย 223 4.30 .916 .077 .781 
 เพศหญิง 177 4.32 .931   
2. ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน      
 เพศชาย 223 4.11 .758 .006 .937 
 เพศหญิง 177 4.08 .765   
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 จากตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบ พบวา่ เพศชายและหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาด ดา้นประเภทของการบริการที่หลากหลาย และช่ือเสียงของร้าน ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่  4.14 เพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด

แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นราคา 
ด้านราคา (Price) จ านวน X  S.D t p 
1. ราคาสูง      
 เพศชาย 223 4.00 .867 1.964 .162 
 เพศหญิง 177 3.98 .932   
2. ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน      
 เพศชาย 223 3.92 .864 .313 .576 
 เพศหญิง 177 4.06 .824   
 จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบ พบวา่ เพศชายและหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาด ดา้นราคาสูง และราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่  4.15 เพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด

แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นสถานที ่
ด้านสถานที ่(Place) จ านวน X  S.D t p 
1. อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิก
งาน    

  

 เพศชาย 223 4.09 .841 1.212 .272 
 เพศหญิง 177 4.02 .872   
2. อยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการช่วงวนัหยดุ      
 เพศชาย 223 4.02 .819 .011 .915 
 เพศหญิง 177 4.01 .866   
  
               จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบ พบว่า เพศชายและหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ทางการตลาด ดา้นอยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน และอยูใ่กลบ้า้น เพื่อ
ความสะดวกในการมาใชบ้ริการช่วงวนัหยดุ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.16 เพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด
แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จ านวน X  S.D t p 

1. มีการประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง      
 เพศชาย 223 4.07 .865 .129 .720 
 เพศหญิง 177 4.03 .891   
2. มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ      
 เพศชาย 223 4.03 .849 6.170 .013 
 เพศหญิง 177 3.92 .953   
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบ พบวา่เพศชาย มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาด
ในการใช้บริการนวดแผนไทย ในด้านมีการประชาสัมพนัธ์ แจง้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง    
(t-.129) และดา้นการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ สูงกว่าเพศหญิง (t = 6.170) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่  4.17 เพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด

แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นพนกังาน 
ด้านพนักงาน (People) จ านวน X  S.D t p 
1. พนกังานนวดมีฝีมือดี ผา่นการอบรม มีใบรับรอง      
 เพศชาย 223 4.07 .905 .010 .921 
 เพศหญิง 177 4.02 .882   
2. พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ์      
 เพศชาย 223 4.09 .863 .479 .489 
 เพศหญิง 177 4.09 .821   
 จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบ พบวา่ เพศชายและหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาด ดา้นพนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มีใบรับรอง และด้านพนักงานนวด ยิ้มแยม้ 
แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ ์ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.18  เพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด
แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกายภาพ 

ด้านกายภาพ (Physical) จ านวน X  S.D t p 

1. บรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก      
 เพศชาย 223 4.18 .781 1.592 .208 
 เพศหญิง 177 4.09 .881   
2. มีหอ้งใหบ้ริการเพียงพอ สะดวก      
 เพศชาย 223 4.14 .840 .754 .386 
 เพศหญิง 177 4.14 .814   
 จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบ พบวา่เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ด้านบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก 
และดา้นมีหอ้งใหบ้ริการเพยีงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.19 เพศที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด

แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ 
ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน X  S.D t p 
1. พนกังานมีการแนะน าประเภทการใหบ้ริการ อยา่ง
ละเอียด    

  

 เพศชาย 223 4.30 .820 .563 .454 
 เพศหญิง 177 4.11 .856   
2. มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ      
 เพศชาย 223 4.05 .871 2.972 .085 
 เพศหญิง 177 3.94 .958   

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบ พบวา่เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ดา้นพนกังานมีการแนะน าประเภทการให้บริการอยา่ง
ละเอียด และ มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.20 อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด
แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. มีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย ระหวา่งกลุ่ม 3 3.51 1.17 1.379 .249 
ภายในกลุ่ม 396 335.67 0.85   
รวม 399 339.18    

2. ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ระหวา่งกลุ่ม 3 1.17 0.39 .672 .570 
ภายในกลุ่ม 396 229.22 0.58   
รวม 399 230.39    

จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบ พบวา่อายทุี่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ดา้นมีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย และดา้นช่ือเสียง
ของร้านดี ก่อตั้งมานาน ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.21 อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด

แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นราคา 

ด้านราคา (Price) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ราคาสูง ระหวา่งกลุ่ม 3 0.69 0.23 .286 .835 
ภายในกลุ่ม 396 319.30 0.81   
รวม 399 319.99    

2. ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน ระหวา่งกลุ่ม 3 4.25 1.42 1.984 .116 
ภายในกลุ่ม 396 282.63 0.71   
รวม 399 286.88    

จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบ พบวา่อายทุี่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ดา้นราคาสูง และราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.22 อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด
แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นสถานที ่

ด้านสถานที ่(Place) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมา
ใชบ้ริการหลงัเลิกงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 3 8.24 2.75 3.841 .010 
ภายในกลุ่ม 396 283.20 0.72   
รวม 399 291.44    

2. อยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใช้
บริการช่วงวนัหยดุ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.40 0.13 .188 .904 
ภายในกลุ่ม 396 280.48 0.71   
รวม 399 280.88    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบ พบวา่อายทุี่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ในดา้นสถานที่อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อสะดวกใน
การมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน (F = 3.841) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
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ตารางที่  4.23 อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด
แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. มีการประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.01 0.34 .438 .726 
ภายในกลุ่ม 396 304.89 0.77   
รวม 399 305.90    

2. มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม 
ในช่วงเทศกาลพเิศษ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.40 0.47 .577 .631 
ภายในกลุ่ม 396 319.40 0.81   
รวม 399 320.80    

จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบ พบวา่อายทุี่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ดา้นมีการประชาสัมพนัธ์แจง้ขอ้มูลข่าวสาร อยา่งต่อเน่ือง
และมีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่  4.24 อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด

แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นพนกังาน 

ด้านพนักงาน (People) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. พนกังานนวดมีฝีมือดี ผา่นการอบรม มี
ใบรับรอง 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.31 0.44 .544 .652 
ภายในกลุ่ม 396 317.88 0.80   
รวม 399 319.19    

2. พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี 
มีมนุษยส์มัพนัธ ์

ระหวา่งกลุ่ม 3 4.07 1.36 1.918 .126 
ภายในกลุ่ม 396 279.87 0.71   
รวม 399 283.94    

จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบ พบวา่ อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ดา้นพนักงานนวดมีฝีมือ ผ่านการอบรม มีใบรับรอง และ
พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ ์ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.25 อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด
แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกายภาพ 

ด้านกายภาพ (Physical) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. บรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถ
สะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 3 3.24 1.08 1.586 .192 
ภายในกลุ่ม 396 269.64 0.68   
รวม 399 272.88    

2. มีหอ้งใหบ้ริการเพียงพอ สะดวก ระหวา่งกลุ่ม 3 0.74 0.25 .359 .783 
ภายในกลุ่ม 396 272.70 0.69   
รวม 399 273.44    

จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบ พบวา่ อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ดา้นบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก และมี
หอ้งใหบ้ริการเพยีงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.26 อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวด

แผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ (Process) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. พนกังานมีการแนะน าประเภทการ
ใหบ้ริการ อยา่งละเอียด 

ระหวา่งกลุ่ม 3 3.41 1.14 1.616 .185 
ภายในกลุ่ม 396 278.67 0.70   
รวม 399 282.08    

2. มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับ
บริการ ไม่ตอ้งรอ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 4.88 1.63 1.977 .117 
ภายในกลุ่ม 396 326.11 0.82   
รวม 399 331.00    

จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบ พบวา่อายทุี่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ด้านพนักงานมีการแนะน าประเภทการให้บริการอย่าง
ละเอียด และมีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่  4.27 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. มีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย ระหวา่งกลุ่ม 2 13.15 6.58 8.008 .000 
ภายในกลุ่ม 397 326.03 0.82   
รวม 399 339.18    

2. ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ระหวา่งกลุ่ม 2 6.82 3.41 6.056 .003 
ภายในกลุ่ม 397 223.57 0.56   
รวม 399 230.39    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบ พบวา่ ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในด้านการมีประเภทการให้บริการที่
หลากหลาย (F = 8.008) และช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน (F = 6.056) แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่  4.28 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นราคา 

ด้านราคา (Price) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ราคาสูง ระหวา่งกลุ่ม 2 4.64 2.32 2.920 .055 
ภายในกลุ่ม 397 315.35 0.79   
รวม 399 319.99    

2. ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน ระหวา่งกลุ่ม 2 3.18 1.59 2.228 .109 
ภายในกลุ่ม 397 283.69 0.71   
รวม 399 286.88    

จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบ พบวา่ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นราคาสูง และราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน 
ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.29 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้

บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นสถานที ่

ด้านสถานที ่(Place) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมา
ใชบ้ริการหลงัเลิกงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.91 0.46 .625 .536 
ภายในกลุ่ม 397 290.52 0.73   
รวม 399 291.44    

2. อยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใช้
บริการช่วงวนัหยดุ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.48 0.24 .343 .710 
ภายในกลุ่ม 397 280.39 0.71   
รวม 399 280.88    

จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบ พบวา่ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นอยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อสะดวกในการมา
ใชบ้ริการหลงัเลิกงาน และอยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการช่วงวนัหยดุ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.30 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. มีการประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.04 1.02 1.331 .265 
ภายในกลุ่ม 397 303.86 0.77   
รวม 399 305.90    

2. มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม 
ในช่วงเทศกาลพเิศษ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.56 2.28 2.860 .058 
ภายในกลุ่ม 397 316.24 0.80   
รวม 399 320.80    

จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบ พบวา่ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในด้านมีการประชาสัมพนัธ์ แจง้ข้อมูล
ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง และ มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.31 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้

บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นพนกังาน 

ด้านพนักงาน (People) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. พนกังานนวดมีฝีมือดี ผา่นการอบรม มี
ใบรับรอง 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.81 0.41 .508 .602 
ภายในกลุ่ม 397 318.38 0.80   
รวม 399 319.19    

2. พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี 
มีมนุษยส์มัพนัธ ์

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.34 0.67 .940 .391 
ภายในกลุ่ม 397 282.60 0.71   
รวม 399 283.94    

 
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบ พบว่าระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นพนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการอบรม มี
ใบรับรอง และ พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ ์ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.32 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกายภาพ 

ด้านกายภาพ (Physical) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. บรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถ
สะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.80 0.40 .580 .560 
ภายในกลุ่ม 397 272.08 0.69   
รวม 399 272.88    

2. มีหอ้งใหบ้ริการเพียงพอ สะดวก ระหวา่งกลุ่ม 2 0.05 0.03 .039 .962 
ภายในกลุ่ม 397 273.38 0.69   
รวม 399 273.44    

จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบ พบว่าระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในด้านบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง  
จอดรถสะดวก และ มีหอ้งใหบ้ริการเพยีงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.33 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ (Process) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. พนกังานมีการแนะน าประเภทการ
ใหบ้ริการ อยา่งละเอียด 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.10 1.55 2.205 .112 
ภายในกลุ่ม 397 278.98 0.70   
รวม 399 282.08    

2. มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับ
บริการ ไม่ตอ้งรอ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.90 1.45 1.754 .174 
ภายในกลุ่ม 397 328.10 0.83   
รวม 399 331.00    

จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบ พบว่าระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในด้านพนักงานมีการแนะน าประเภทการ
ใหบ้ริการ อยา่งละเอียด และมีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่  4.34 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการ

ใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. มีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย ระหวา่งกลุ่ม 3 0.50 0.17 .196 .899 
ภายในกลุ่ม 396 338.67 0.86   
รวม 399 339.18    

2. ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ระหวา่งกลุ่ม 3 0.92 0.31 .528 .663 
ภายในกลุ่ม 396 229.47 0.58   
รวม 399 230.39    

จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในด้าน มีประเภทการให้บริการที่
หลากหลาย และช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.35 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการ
ใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นราคา 

ด้านราคา (Price) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ราคาสูง ระหวา่งกลุ่ม 3 2.60 0.87 1.083 .356 
ภายในกลุ่ม 396 317.39 0.80   
รวม 399 319.99    

2. ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน ระหวา่งกลุ่ม 3 1.77 0.59 .820 .483 
ภายในกลุ่ม 396 285.11 0.72   
รวม 399 286.88    

จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบ พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นราคาสูง และ ราคาใกลเ้คียงกบั
ร้านอ่ืน ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่  4.36 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการ

ใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นสถานที ่

ด้านสถานที ่(Place) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมา
ใชบ้ริการหลงัเลิกงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 3 4.70 1.57 2.162 .092 
ภายในกลุ่ม 396 286.74 0.72   
รวม 399 291.44    

2. อยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใช้
บริการช่วงวนัหยดุ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 3.24 1.08 1.538 .204 
ภายในกลุ่ม 396 277.64 0.70   
รวม 399 280.88    

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบ พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นอยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อสะดวกใน
การมาใช้บริการหลังเลิกงาน และอยู่ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการมาใช้บริการช่วงวันหยุด  
ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.37 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการ
ใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. มีการประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.56 0.19 .244 .866 
ภายในกลุ่ม 396 305.33 0.77   
รวม 399 305.90    

2. มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม 
ในช่วงเทศกาลพเิศษ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.57 0.19 .233 .873 
ภายในกลุ่ม 396 320.23 0.81   
รวม 399 320.80    

จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบ พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในด้านมีการประชาสัมพนัธ์ แจง้
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง และมีการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ ไม่แตกต่าง
กนั 
 

ตารางที่  4.38 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการ
ใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นพนกังาน 

ด้านพนักงาน (People) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. พนกังานนวดมีฝีมือดี ผา่นการอบรม มี
ใบรับรอง 

ระหวา่งกลุ่ม 3 3.01 1.00 1.255 .290 
ภายในกลุ่ม 396 316.18 0.80   
รวม 399 319.19    

2. พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี 
มีมนุษยส์มัพนัธ ์

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.39 0.46 .648 .585 
ภายในกลุ่ม 396 282.55 0.71   
รวม 399 283.94    

จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบ พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นพนักงานนวดมีฝีมือดี ผ่านการ
อบรม มีใบรับรอง และพนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ ์ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่  4.39 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการ
ใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกายภาพ 

ด้านกายภาพ (Physical) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. บรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถ
สะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.84 0.28 .406 .749 
ภายในกลุ่ม 396 272.04 0.69   
รวม 399 272.88    

2. มีหอ้งใหบ้ริการเพียงพอ สะดวก ระหวา่งกลุ่ม 3 2.20 0.73 1.071 .361 
ภายในกลุ่ม 396 271.24 0.68   
รวม 399 273.44    

จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบ พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทยในดา้นบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง 
จอดรถสะดวก และมีหอ้งใหบ้ริการเพยีงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่  4.40 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการ

ใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ (Process) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. พนกังานมีการแนะน าประเภทการ
ใหบ้ริการ อยา่งละเอียด 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.54 0.51 .722 .539 
ภายในกลุ่ม 396 280.54 0.71   
รวม 399 282.08    

2. มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับ
บริการ ไม่ตอ้งรอ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 7.28 2.43 2.971 .032 
ภายในกลุ่ม 396 323.71 0.82   
รวม 399 331.00    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบ พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีระดับความ

คิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นการมีพนักงานนวดเพียงพอต่อ
ผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ (F = 2.971) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
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ตารางที่  4.41 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. มีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย ระหวา่งกลุ่ม 2 3.55 1.78 2.101 .124 
ภายในกลุ่ม 397 335.62 0.85   
รวม 399 339.18    

2. ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ระหวา่งกลุ่ม 2 1.11 0.56 .965 .382 
ภายในกลุ่ม 397 229.28 0.58   
รวม 399 230.39    

จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบ พบวา่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นมีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย  
และช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานานไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.42 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้

บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นราคา 

ด้านราคา (Price) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ราคาสูง ระหวา่งกลุ่ม 2 4.44 2.22 2.795 .062 
ภายในกลุ่ม 397 315.55 0.79   
รวม 399 319.99    

2. ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน ระหวา่งกลุ่ม 2 2.79 1.40 1.951 .144 
ภายในกลุ่ม 397 284.09 0.72   
รวม 399 286.88    

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบ พบวา่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นราคาสูง และราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน 
ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่  4.43 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นสถานที ่

ด้านสถานที ่(Place) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมา
ใชบ้ริการหลงัเลิกงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 6.33 3.17 4.409 .013 
ภายในกลุ่ม 397 285.11 0.72   
รวม 399 291.44    

2. อยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใช้
บริการช่วงวนัหยดุ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.92 0.46 .650 .523 
ภายในกลุ่ม 397 279.96 0.71   
รวม 399 280.88    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบ พบวา่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น

ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในด้านการมีสถานที่อยู่ใกล้ที่ท  างานเพื่อ
สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน (F = 4.409) แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
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ตารางที่  4.44 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F p 

1. มีการประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.01 2.00 2.634 .073 
ภายในกลุ่ม 397 301.89 0.76   
รวม 399 305.90    

2. มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม 
ในช่วงเทศกาลพเิศษ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.84 2.42 3.043 .049 
ภายในกลุ่ม 397 315.95 0.80   
รวม 399 320.80    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบ พบวา่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น

ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วง
เทศกาลพเิศษ (F = 3.043) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่  4.45 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้

บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นพนกังาน 

ด้านพนักงาน (People) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F p 

1. พนกังานนวดมีฝีมือดี ผา่นการอบรม มี
ใบรับรอง 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.34 1.17 1.464 .232 
ภายในกลุ่ม 397 316.85 0.80   
รวม 399 319.19    

2. พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี 
มีมนุษยส์มัพนัธ ์

ระหวา่งกลุ่ม 2 8.16 4.08 5.872 .003 
ภายในกลุ่ม 397 275.78 0.69   
รวม 399 283.94    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบ พบวา่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น

ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นการมีพนักงานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส 
บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ์ (F = 5.872) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่  4.46 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกายภาพ 

ด้านกายภาพ (Physical) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F p 

1. บรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถ
สะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.95 0.47 .690 .502 
ภายในกลุ่ม 397 271.93 0.68   
รวม 399 272.88    

2. มีหอ้งใหบ้ริการเพียงพอ สะดวก ระหวา่งกลุ่ม 2 0.85 0.42 .618 .539 
ภายในกลุ่ม 397 272.59 0.69   
รวม 399 273.44    

จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบ พบวา่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอด
รถสะดวก   และมีหอ้งใหบ้ริการเพยีงพอ สะดวก ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่  4.47 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้
บริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ (Process) 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. พนกังานมีการแนะน าประเภทการ
ใหบ้ริการ อยา่งละเอียด 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.89 0.44 .625 .536 
ภายในกลุ่ม 397 281.19 0.71   
รวม 399 282.08    

2. มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับ
บริการ ไม่ตอ้งรอ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.40 1.70 2.062 .129 
ภายในกลุ่ม 397 327.59 0.83   
รวม 399 331.00    

 
จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบ พบวา่สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น

ต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในด้านพนักงานมีการแนะน าประเภทการ
ใหบ้ริการ อยา่งละเอียด และมีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ ไม่แตกต่างกนั  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและ ข้อเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1 สรุปข้อมูลส่วนบุคคล  
          กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายชุ่วงระหว่าง 20-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด  
 
ตอนที่ 2 สรุปความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ใน
กรุงเทพมหานคร 
 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ใน
กรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑห์รือบริการ  ราคา  สถานที่  การส่งเสริมการตลาด พนักงาน  
ลกัษณะทางกายภาพ  และกระบวนการการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
              ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.20) และให้ความส าคญัต่อการมีประเภท
การใหบ้ริการที่หลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก (X =4.31)  
              ด้านราคา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.99) และให้ความส าคญัต่อการมีราคาสูง อยูใ่น
ระดบัมาก ( X =4.00)  
              ด้านสถานที่ ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X =4.04) และให้ความส าคญัต่อการตั้งอยู่ใกล้ที่
ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน อยูใ่นระดบัมาก (X =4.06)  
              ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.02) และใหค้วามส าคญัต่อการมี
การประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมาก (X =4.05)  
              ด้านพนักงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.07) และให้ความส าคญัต่อการมีพนักงาน
นวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ ์อยูใ่นระดบัมาก (X =4.09)  
               ด้านกายภาพ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.14) และใหค้วามส าคญัต่อการมีบรรยากาศดี 
สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก และ. มีห้องให้บริการเพียงพอ สะดวก อยูใ่นระดบัมาก (X

=4.14)  
               ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.11) และให้ความส าคญัต่อพนักงานที่มี
การแนะน าประเภทการใหบ้ริการอยา่งละเอียด อยูใ่นระดบัมาก (X =4.22) 
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจัยทาง

การตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทยแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ t – test และวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One – Way Analysis of Variance  (one – Way ANOVA) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เพศที่แตกต่างกันมีระดับความความคดิเห็นในการใช้บริการนวดแผนไทยแตกต่างกัน  
             ผลวิจยั พบว่าเพศชาย มีระดบัความคิดเห็นในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นการให้
ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ สูงกวา่เพศหญิง (t = 6.170) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  

2. อายุที่แตกต่างกันมีระดับความความคดิเห็นในการใช้บริการนวดแผนไทยแตกต่างกัน  
                ผลวจิยั พบวา่ มีความแตกต่างกนั ดา้นสถานที่ ในดา้นสถานที่อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อสะดวก
ในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน (F = 3.841) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความความคิดเห็นในการใช้บริการนวดแผนไทย
แตกต่างกัน 
ผลวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์ในด้านการมีประเภทการให้บริการที่

หลากหลาย (F = 8.008) และช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน (F = 6.056) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05  

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความความคดิเห็นในการใช้บริการนวดแผนไทย
แตกต่างกัน 
ผลวจิยั พบวา่ มีความแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ ในดา้นการมีพนักงานนวดเพียงพอต่อ

ผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ (F = 2.971) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
5. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับความความคิดเห็นในการใช้บริการนวดแผนไทย

แตกต่างกัน 
               ผลวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกนั ดา้นสถานที่ ในดา้นการมีสถานที่อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อ
สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน (F = 4.409) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ (F = 3.043) อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดา้นพนักงาน ในเร่ืองมีพนักงานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มี
มนุษยส์มัพนัธ ์(F = 5.872) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
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ตารางที่ 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความคดิเห็นในการใช้บริการนวดแผนไทยแตกต่างกัน 

                  

ปัจจัยทางการตลาด 

ลักษณะส่วนบุคคล 

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
สถานภาพ
สมรส 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
-มีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย 
-ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน 

 
.781 
.937 

 
.249 
.570 

 

.000* 

.003* 

 
.859 
.663 

 
.124 
.382 

ด้านราคา 
-ราคาสูง 
-ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอืน่ 

 
.162 
.576 

 
.835 
.116 

 
.055 
.109 

 
.356 
.483 

 
.062 
.144 

ด้านสถานที ่
-อยู่ใกลท้ี่ท  างานเพือ่มาหลงัเลิกงาน 
-อยู่ใกลบ้า้นเพือ่มาในวนัหยุด 

 
.272 
.915 

 
.010 
.904 

 
.536 
.710 

 
.092 
.204 

 

.013* 

.523 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
-มีการประชาสัมพนัธ์ อย่างต่อเน่ือง 
-มีการ ลด แลก แจก แถม ช่วงเทศกาลพิเศษ 

 
.720 

.013* 

 
.726 
.631 

 
.265 
.058 

 
.866 
.873 

 
.073 

.049* 

ด้านพนักงาน 
-พนักงานนวดมีฝีมือดี มีใบรับรอง 
-พนักงานนวดยิ้มแยม้ มีมนุษยสั์มพนัธ์ด ี

 
.921 
.489 

 
.652 
.126 

 
.602 
.391 

 
.290 
.585 

 
.232 

.003* 

ด้านกายภาพ 
-บรรยากาศดี กวา้วขวาง จอดรถสะดวก 
-มีห้องบริการเพยีงพอ และแยกเป็นสัดส่วน 

 
.208 
.386 

 
.192 
.783 

 
.560 
.962 

 
.749 
.361 

 
.502 
.539 

ด้านกระบวนการ 
-พนักงานมีการแนะน าประเภทการให้บริการ 
-พนักงานนวดมีเพียงพอ 
 

.454 

.085 
.185 
.117 

.112 

.174 

.539 

.032* 
.536 
.129 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบ พบว่า เพศชาย มีระดบัความคิดเห็นในการใชบ้ริการนวด
แผนไทย ในดา้นการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ สูงกว่าเพศหญิง อายมีุความ
แตกต่างกนั ดา้นสถานที่ ในดา้นสถานที่อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน  
ระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นการมีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย  
และช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ ใน
ดา้นการมีพนกังานนวดเพียงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ สถานภาพสมรส มีความแตกต่างกนั 
ดา้นสถานที่ ในดา้นการมีสถานที่อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อสะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ในดา้นการให้ส่วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพิเศษ   ดา้นพนักงาน 
ในเร่ืองมีพนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
 
ตอนที่ 4 การอภิปรายผลความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวด
แผนไทย ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด 
พนกังาน  ลกัษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
              ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อการมีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย อยู่
ในระดบัมาก   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ที่ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้า่ ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงที่สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์
คือ ส่ิงที่ผูข้ายมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น  และ
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริการ ที่ สุมนา อยู่โพธ์ิ (2544) ให้ความหมายค าว่า 
บริการ หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์ หรือความพงึพอใจที่สามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่
ลูกคา้ได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของสิปปศิณี บาเรีย ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ให้ขอ้เสนอแนะว่า ธุรกิจ
นวดและสปา ควรเป็นแบบ “One Stop Service” คือ มีบริการที่ครบครัน ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทย ควรมีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย เม่ือลูกคา้เขา้มารับการบริการก็สามารถที่
จะมีการใหบ้ริการรองรับตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายได ้           
              ด้านราคา ใหค้วามส าคญัต่อการมีราคาสูง อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ที่ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้า่ ดา้นราคา หมายถึง
คุณค่าของผลิตภณัฑห์รือบริการในรูปตวัเงิน โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการกบั
ราคาของการใหบ้ริการนั้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของสิปปศิณี บาเรีย ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีน ที่พบว่า ควร
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มีการแสดงราคาค่าบริการไวอ้ย่างชัดเจน ดังนั้ น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความ
เหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการที่ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการที่ต่างกนั 
              ด้านสถานที่ ให้ความส าคญัต่อการตั้งอยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อสะดวกในการมาใชบ้ริการหลงั
เลิกงาน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ที่            
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของสถานที่ในการที่จะท าให้เกิดความสะดวกในการเขา้รับบริการ  
ดงันั้นธุรกิจนวดแผนไทย ควรมีท าเลที่ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนทั้งที่พกัอาศยัและที่ท  างาน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้า  อีกทั้ งหลีกเล่ียงปัญหาการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดว้ย 
              ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญัต่อการมีการประชาสัมพนัธ์ แจง้ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ที่            ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า ดา้นส่งเสริมการตลาด คือ การติดต่อส่ือสาร
กบัผูใ้ช้บริการ เพื่อที่จะแจง้ขอ้มูลข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการ  
ดงันั้นธุรกิจนวดแผนไทย ควรมีการส่ือสารทางการตลาดกบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองถึงกิจกรรมของ
ตนเอง เพือ่แจง้ขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริโภครับรู้ถึงการส่งเสริมการตลาดในดา้นต่าง ๆ 
              ด้านพนักงาน ให้ความส าคญัต่อการมีพนักงานนวด ยิ้มแยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษย์
สมัพนัธ ์อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
ที่   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้า่ ดา้นพนกังาน   ตอ้งคดัเลือกและฝึกอบรม เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้เหนือกว่าคู่แข่งขนั    และสอดคล้องกับ ที่ อดุลย ์จาตุรงคกุล
(2541) การตลาดปฏิกิริยาโตต้อบ หมายถึง ทกัษะการบริการลูกคา้ของพนักงาน เพราะลูกคา้ไม่
เพยีงตดัสินใจแต่คุณภาพดา้นเทคนิค แต่ยงัรวมถึงคุณภาพดา้นการท างานอีกดว้ย  และยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สิปปศิณี บาเรีย ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่พบว่า บุคลากรควรมีกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย ดังนั้น ธุรกิจนวดแผนไทยควรมีการฝึกอบรมกิริยามารยาทของพนักงานในด้านการ
บริการ 
              ด้านกายภาพ ใหค้วามส าคญัต่อการมีบรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก และ. 
มีห้องให้บริการเพียงพอ สะดวก  อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ  แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า ด้านกายภาพ คือ การที่
ผูป้ระกอบการพยายามสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกคา้ และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สิปปศิณี บาเรีย ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการส
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ปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่พบว่า ปัจจัยด้านกายภาพมีความส าคญัมากที่สุด 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรตกแต่งร้านใหส้ะอาด มีบรรยากาศสงบเงียบ มีห้องให้บริการและสถานที่
จอดรถอยา่งเพยีงพอ 
              ด้านกระบวนการ ให้ความส าคญัต่อพนักงานที่มีการแนะน าประเภทการให้บริการอยา่ง
ละเอียด อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ที่ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า ดา้นกระบวนการ คือ ระเบียบวิธีปฏิบตัิในการให้บริการ ที่
น าเสนอใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และเกิดความประทบัใจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สิปปศิณี บาเรีย ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่พบว่า มีการแสดงราคาและประเภทการให้บริการอย่าง
ชดัเจน มีการอ านวยความสะดวกในการจองและการช าระเงิน รวมถึงการให้ค  าแนะน าและขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆด้วย  ดังนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทย ควรด าเนินกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
ป้ายแสดงประเภทการให้บริการและราคา รวมถึงวิธีการจองและการช าระเงิน เพื่อความสะดวก
รวดเร็วแก่ลูกคา้ 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
             จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปและให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจนวด
แผนไทย ไดด้งัน้ี 

1. เพศชาย มีระดบัความคิดเห็นในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในดา้นการให้ส่วนลด แลก 
แจก แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ สูงกว่าเพศหญิง ดงันั้น ควรมีการส่ือสารทางการตลาดกบัผูบ้ริโภค
อยา่งต่อเน่ืองถึงกิจกรรมของตนเอง เพื่อแจง้ขอ้มูลให้กบัผูบ้ริโภครับรู้ถึงการส่งเสริมการตลาดใน
ดา้นต่าง ๆ   โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้เพศชาย 

2. อายมีุความแตกต่างกนัดา้นสถานที่ ในดา้นสถานที่อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อสะดวกในการมาใช้
บริการหลงัเลิกงาน ดงันั้นควรมีท าเลที่ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนทั้งที่พกัอาศยัและที่ท  างาน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการของลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยในการหลีกเล่ียงปัญหาการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย   และควรมีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย ให้ตรงกับ
ความตอ้งการของลูกคา้ ที่มีอายชุ่วงระหวา่ง 20-35 ปี  

3. ระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์ในดา้นการมีประเภทการให้บริการที่
หลากหลาย  และช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน ดงันั้น ควรมีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย 
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ที่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
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4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั ด้านกระบวนการ ในด้านการมีพนักงานนวด
เพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ ไม่ตอ้งรอ ดงันั้น ควรด าเนินกระบวนการต่าง ๆ เช่น ป้ายแสดงประเภท
การให้บริการและราคา รวมถึงวิธีการจองและการช าระเงิน เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า
ตกแต่งร้านใหส้ะอาด มีบรรยากาศสงบเงียบ มีหอ้งใหบ้ริการและสถานที่จอดรถอยา่งเพยีงพอ  

5. สถานภาพสมรส มีความแตกต่างกนั ดา้นสถานที่ ในดา้นการมีสถานที่อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพื่อ
สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในดา้นการให้ส่วนลด แลก แจก 
แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ   ดา้นพนกังาน ในเร่ืองมีพนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษย์
สัมพนัธ์ ดงันั้น ควรมีท าเลที่ตั้งอยูใ่นย่านธุรกิจ เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการของ
ลูกคา้  มีการส่ือสารทางการตลาดกบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพื่อแจง้ขอ้มูลให้กบัผูบ้ริโภครับรู้ถึง
การส่งเสริมการตลาดในดา้นต่าง ๆ   และฝึกอบรมกิริยามารยาทของพนักงานให้เป็นผูมี้หัวใจใน
การใหบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
            ควรศึกษาถึงสภาพและปัญหาของการให้บริการนวดแผนไทย เพื่อป้องกันปัญหาและ
ด าเนินการแกไ้ข ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของธุรกิจนวดแผนไทย  ควรขยายขอบเขต
ไปในต่างจงัหวดัและ ควรศึกษาถึงทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อการให้บริการนวด
แผนไทย   
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แบบสอบถามงานวิจัย 
 เร่ือง ความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด 

ในการใช้บริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นงานวจิยั ของ อาจารยก์รัณยพ์ฒัน์ อ่ิมประเสริฐ อาจารยป์ระจ าสาขา 
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์เพือ่ศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อ
ปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร  ผลสรุปจากการวจิยัจะ
น าไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนของผูป้ระกอบการนวดแผนไทยใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป  
 

ส่วนที่ 1.   ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง:  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (        ) หนา้ขอ้ค  าถามที่ท่านเลือก ตามความเป็นจริง  
 

1.เพศ   
             (        )  1. ชาย   
             (        )  2. หญิง 
2. อายุ 
 (        )  1. ต  ่ากวา่ 20 ปี   (        )  2.   20 -35 ปี 
 (        )  3.  36 -50 ปี                (        )  4.  51 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
 (        )  1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี               (        )  2. ปริญญาตรี 
 (        )  3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
  
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 (        )  1. ต  ่ากวา่ 10,000 บาท  (        )  2. 10,001 – 20,000 บาท 
 (        )  3. 20,001 – 30,000 บาท  (        )  4. 30,001 บาทขึ้นไป 
5. สถานภาพสมรส 
              (        )  1. โสด                  (        )  2. สมรส 
 (        )  3. หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่
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ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัทางการตลาดในการใชบ้ริการนวดแผนไทย 
ค าช้ีแจง:  กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่ตรงกบัความจริงที่ท่านไดรั้บทราบ 

 ระดับความคดิเห็น 

ปัจจัยทางการตลาด 

 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
1.1 มีประเภทการใหบ้ริการที่หลากหลาย 

     

1.2 ช่ือเสียงของร้านดี ก่อตั้งมานาน      

2. ด้านราคา (Price)      

2.1  ราคาสูง       

2.2  ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอ่ืน       

3. ด้านสถานที ่(Place) 
3.1 อยูใ่กลท้ี่ท  างานเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการหลงัเลิกงาน 

     

3.2 อยูใ่กลบ้า้นเพือ่สะดวกในการมาใชบ้ริการช่วงวนัหยดุ       

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีการประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

     

4.2 มีการใหส่้วนลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลพเิศษ      

5. ด้านพนักงาน (People) 
5.1 พนกังานนวดมีฝีมือดี ผา่นการอบรม มีใบรับรอง 

     

5.2 พนกังานนวด ยิม้แยม้ แจ่มใส บริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ์      

6. ด้านกายภาพ (Physical) 
6.1 บรรยากาศดี สะอาด กวา้งขวาง จอดรถสะดวก 

     

6.2 มีหอ้งใหบ้ริการเพียงพอ สะดวก แยกเป็นสดัส่วน       

7. ด้านกระบวนการ (Process) 
7.1 พนกังานมีการแนะน าประเภทการใหบ้ริการ อยา่งละเอียด 

     

7.2 มีพนกังานนวดเพยีงพอต่อผูม้ารับบริการ โดยไม่ตอ้งรอ      

                                                             ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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