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บทคดัย่อ 
 
 งานวจิยัครัง้นี้มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันาจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร
นวดไทยในเขตวฒันากลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มาใช้บริการนวดไทยในเขตในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง วฒันา จ านวน 405 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช ้ใชก้ารวเิคราะหค์่าท ีการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัพนัธ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ ลกูจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 

 ความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในภาพรวมอยู่ในระดบัดโีดยผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่มคี่าเฉลีย่ของค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่ขา้รบับรกิารนวดแผนไทยประมาณ 495 บาทต่อครัง้ มคี่าเฉลีย่
ของความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นนวดไทยในเขตวฒันา ประมาณ 1 ครัง้ต่อเดอืน และมคี่าเฉลีย่ของระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การรบับรกิารนวดแผนไทยในแต่ละครัง้ ประมาณ 2 ชัว่โมงต่อครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ผูใ้ช้บรกิารที่มอีายุแตกต่างกันมพีฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทยในเขตวฒันา ด้านระยะเวลาที่ใชใ้น
การรบับรกิาร (ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขต
วฒันา ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการรบับรกิาร (ต่อครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการรบับรกิาร(ต่อครัง้) โดยมีความสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร 
นวดไทยในเขตวฒันา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่เขา้รบับรกิาร โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนั           
ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 
____________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค ำส ำคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรม บรกิาร นวดไทย 
 

Abstract 
 

 This study aimed to study Thai traditional massage service usage behaviors in Wattana district 
according to demographic characteristics and a study of the relationship between the service marketing 
mix and Thai traditional massage service usage behaviors in Wattana district. The sample group 
consisted of Four hundred and five Thai traditional massage customers and questionnaires were used to 
collect data. The statistical analysis used in this research included percentage, mean, standard deviation, 
t-test and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The result indicated the following:  
 Most of the sample group were women, aged between thirty and thirty four years of age, 
single, held a Bachelor’s degree and worked in a private company with monthly income between 20,001 
– 30,000 baht. 
 The overall opinion on the service marketing mix was at a good level. Most of the customers 
who completed the questionnaires, spent an average of 450 baht each time they had a Thai traditional 
massage. They received the service at a Thai traditional massage shop in the Wattana district once a 
month and the average time they spent was two hours per time. 
 The outcome of hypothesis testing indicated the following:  
 The customers of different ages demonstrated different Thai traditional massage service usage 
behaviors in Wattana district in the aspect of service usage time (per time) and with a statistically 
significant level of 0.05. 
 The service marketing mix, in terms of the product aspect had a low and negative relationship 
with Thai traditional massage service usage behaviors in Wattana district in the aspect of service usage 
time (per time) with a statistically significant level of 0.05. 
  The service marketing mix with regard to the aspects of physical evidence and presentation, 
had a low and negative relationship to Thai traditional massage service usage behaviors in Wattana 
district in the aspect of service usage time (per time) with a statistically significant level of 0.01. 
 The service marketing mix, in terms of the promotion aspect, had a low and negative 
relationship to Thai traditional massage service usage behaviors in Watt Ana district in the aspect of 
average cost per time with a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Relationship, Behavior, Service, Thai Massage 
 
บทน ำ 
 การนวดแผนไทย ถอืเป็นศาสตรแ์ละศลิป์ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย เช่น นวดฝ่าเทา้  นวดจบัเสน้ 

นวดประคบ นวดไมเกรน นวดน ้ามนั ฯลฯ ส่วนมากเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย และนวดคลายเส้นเพื่อบ าบัด
อาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด การนวดเพื่อสุขภาพจงึเป็นการมุ่งเน้นดา้นการส่งเสรมิสุขภาพทัง้สุขภาพทางกายและ
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จติใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ท าให้มีการไหลเวียนของเลือดไปทัว่ร่างกาย ยึดเส้นเอ็นที่ตึงให้หย่อนลง ท าให้
กลา้มเน้ือทีต่งึเครยีดจากอริยิาบถในการท างานประจ าวนัผ่อนคลายลง ท าใหก้ระดูกและกลา้มเน้ือมปีระสทิธภิาพ 
ดขีึน้ รกัษาความยดืหยุ่นของขอ้ต่อไม่ใหต้ดิขดั ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลายสบายกาย สบายใจ ลดความเครยีด และท าให้
รูส้กึสดชื่นแจ่มใส กระฉบักระเฉง 

 การนวดแผนไทยเป็นการใหบ้รกิารตามภูมปัิญญาของทอ้งถิน่ทีม่าจากวฒันธรรม ความรูป้รชัญาของ
แต่ละทอ้งถิน่จนไดก้ลายมาเป็นทีน่ิยมของคน เพราะกระแสตื่นตวัต่อการดแูลรกัษาสุขภาพของคนไทยทีม่คีวามใส่
ใจต่อสุขภาพมีมากขึ้นและได้เล็งเห็นถึงการบรรเทาความเครียดหรอือาการเจ็บปวดที่ไม่ต้องพึ่งยา แต่ใช้วิธี
ธรรมชาติบ าบดัและอบประคบด้วยสมุนไพร จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรานัน้เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเขา้มาเทีย่วกนัเป็นจ านวนมาก นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เมื่อเดนิทางไปตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมบีรกิาร
นวดแผนไทย นวดแผนโบราณเปิดรา้นตอ้นรบั จนไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่องจากนกัท่องเทีย่ว เพราะการนวด
แผนไทยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยผ่อนคลายได้ดี เนื่องจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  (อาชีพนวด        
แผนไทย: http: //www.thaiarcheep.com, เขา้ถงึขอ้มลูเมื่อวนัที ่30 ตุลาคม 2557) 

 ธุรกจินวดแผนไทยจงึ มกีารแขง่ขนักนัสงูมาก เพื่อ “การแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาด” เหตุผลทีต่อ้งมี
การแย่งชงิสว่นแบ่งทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบนัธุรกจินวดแผนไทย มบีรกิารทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั จนท าให้
กลุ่มลกูคา้ไม่สามารถแยกออกไดว้่าบรกิารของใครดกีว่ากนั ธุรกจินวดแผนไทย จงึเริม่หนัมาใหค้วามส าคญัในการ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใชแ้ข่งขนักนัมากขึน้ ประกอบกบันโยบายล่าสุดของรฐับาลเร่งส่งเสรมิให้อาชพี
นวดไทยเป็นอาชีพที่มีศกัดิศ์ร ีไม่ใช่เป็นอาชีพแฝงเกี่ยวกบัการขายบรกิารทางเพศเหมือนที่หลายคนมองกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ รัฐบาลมีการส่งเสริมในเรื่องนี้ โดยกระทรวง
สาธารณสขุและกระทรวงแรงงาน ไดร้่วมมอืกนั ใหส้ถาบนัการแพทยแ์ผนไทยท าหลกัสตูรนวด 000 ชัว่โมงขึน้ไป 
เพื่ออบรมแก่ผูว้่างงานและสนใจจะประกอบอาชพีนวด ที่ส าคญัรฐับาลตัง้เป้าจะส่งบุคลากรนวด 000 ชัว่โมง ไป
สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ แต่ต้องไปอย่างมศีกัดิศ์ร ีบนความมศีกัดิศ์รน้ีีกม็อุีปสรรคมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะมารองรบัการประกอบวชิาชพีของคนเหล่านี้ และเป็นการยกระดบัให้หมอนวดไทยมี
กฎหมายรองรบั โดยใหม้สีาขาการนวดไทยในการประกอบโรคศลิปะอกีสาขาหนึ่ง ซึง่ในปี 2544 ไดม้ปีระกาศของ
คณะกรรมการวชิาชพีเกีย่วกบัการรองรบัผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการนวดไทย เพื่อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย (สถาบันการแพทย์แผนไทย : http://ittm-

old.dtam.moph. go.th/, เขา้ถงึขอ้มลูเมื่อวนัที ่30 ตุลาคม 2557) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัที่มีความสมัพันธ์         
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทย ในพื้นที่เขตวัฒนา ด้วยเขตวฒันาเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของ
กรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่ง จงึเป็นเขตที่มผีู้คนอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกบัมกีลุ่มประชากรวยัท างาน
จ านวนมาก ซึ่งกลุ่ม พนักงานออฟฟิศ ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ ง ที่ต้องเผชญิกบัปัญหาสุขภาพ จากการ
ท างาน ดงันัน้ผูท้ าการวจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาปัจจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทย
ในเขตดงักล่าว ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการให้บรกิารนวดแผนไทย            
เพื่อสุขภาพ โดยน าไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้เป็นประโยชน์          
แก่ผูส้นใจในการใหบ้รกิารนวดแผนไทยทีจ่ะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกจิดา้นน้ีต่อไป 

 
 
 
 

http://www.thaiarcheep.com/
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษา พฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร         
นวดไทยในเขตวฒันา 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งเป็น 

  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
    1.1.1 เพศ 
    1.1.2 อาย ุ

    1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.4 รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.5 อาชพี 

    1.1.6 สถานภาพสมรส 

  1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 
    1.2.1 สนิคา้ (Product element) 

    1.2.2 ราคา (Price) 

    1.2.3 ช่องทางการบรกิาร (Service Channels) 

    1.2.4 ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

   1.2.5 ผูใ้หบ้รกิารหรอืพนกังานนวด (People) 

   1.2.6 กระบวนการการท างาน (Process) 

   1.2.7 ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

  2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยใน เขตวฒันา 

 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ /เดอืน อาชพี 
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา แตกต่างกนั 
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ควำมหมำยของประชำกรศำสตร ์

 ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Deme = people คือ ประชาชนหรือ
ประชากร Graphy = writing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง การ
วเิคราะหท์างประชากรในเรื่องขนาดโครงสรา้ง การกระจายตวัและ การเปลีย่นแปลงประชากรในเชงิทีส่มัพนัธก์บั
ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมอื่นๆ ปัจจยั ทางประชากรอาจเป็นไดท้ัง้สาเหตุและผลของปรากฏการณ์
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ภทัรนิดา อกัษรถงึ. 2555) 
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 กาญจนา แก้วเทพ (2541: 302) ไดใ้ห้แนวความคดิเกี่ยวกบัด้านประชากรศาตร ์ว่าเป็นแนวคดิทฤษฎ ี          
ที่เชื่อในหลักการความเป็นเหตเป็นผล กล่าวคือ คนเรามีพฤติกรรมต่างๆตามแรงผลักดันจากภายนอก  

(Exogeneoous factors) และพฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นไปตามฉบับที่ส ังคมวางไว้ เช่น คนรุ่นไหนควรจะท า
พฤติกรรมอย่างไร และสงัคมทัว่ๆไปมักจะก าหนดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติประชากรแตกต่างกัน มีแบบแผน
พฤตกิรรมทีต่่างกนั (ผกามาศ ไชยวสิทุธกิุล. 2557: 11) 

 สุภาภรณ์ พลนิกร (2540: 20) ได้กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทางสถิติ              
ทีส่ าคญั และสามารถ วดัไดข้องประชาชน และเป็นที่ส าคญัที่สุดในการแบ่งส่วนตลาดและหาได้ง่าย ตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตรท์ี่ส าคญัและนิยมน ามาใช้แบ่งส่วนตลาดมดีงันี้ อายุ เพศ สถานสภาพสมรส รายได้ อาชพี และ
การศกึษา นักการตลาดจงึนิยมน ามาใช้ในการวางต าแหน่งของตลาดเป้าหมาย (Target market position gin) ท าให้
เหน็แนวโน้มต่อเนื่องทีช่ีน้ าโอกาสทางธุรกจิได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
 Engel et al. (1968) ได้ให้ค าจ ากัดความของ  พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า การกระท าของบุคคล            
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไดร้บัและการใช้สนิคา้และบรกิาร รวมไปถึงกระบวนการตดสันิใจที่มอียู่ก่อนและมสี่วนในการ
ก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ขอบเขตของการศกึษางานวจิยัครัง้นี้ มุ่งศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
นวดไทยในเขตวฒันา  
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ที่มาใช้บริการนวดแผนไทยในเขตวฒันา ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ คอื ผูท้ีม่าใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา ซึง่ไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนของกลุ่มนี้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ได้เท่ากบั 385 คนและเพิม่ตวัอย่างอกี 5% ได้เท่ากบั 20 คน รวม
ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 405 คน โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ไว้ที ่95% การเลอืกกลุ่มตวัอย่างจะใชว้ธิเีลอืก 
ดงันี้  
 ขัน้ตอนท่ี  1 กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เจาะจงเลือกสถานที่เขตวัฒนา 
เน่ืองจากเป็น เขตทีม่ ีกลุ่มประชากรวยัท างาน และพนกังานออฟฟิศจ านวนมาก โดยสถานทีท่ีไ่ดท้ าการเกบ็ขอ้มูล 
ไดแ้ก่  
 1. ถนนสขุมุวทิ 71 (ปรดี ีพนมยงค)์ 
 2. ถนนอ่อนนุช (สขุมุวทิ 77) 
 3. ซอยสขุมุวทิ 3 (นานาเหนือ) 
 4. ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมยั) 
 5. ซอยสขุมุวทิ 55 (ทองหล่อ) 
 ซึง่สถานทีท่ ัง้ 5 สถานทีท่ีเ่ลอืกมาเป็น สถานทีเ่ป็นเสน้ทางหลกัของการคมนาคมในเขตวฒันา ทีม่กีาร
คมนาคมที่เดนิทางไดส้ะดวก (ขอ้มูลเขตพื้นที ่กรุงเทพฯ: http: //www.btad.ac.th/ เขา้ถงึขอ้มูลเมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 
2558)       
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 ขัน้ตอนท่ี 2 กำรสุ่มตวัอย่ำงแบบโควต้ำ (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่าง 405 ตวัอย่าง สามารถ
แบ่งสดัสว่นเป็น 5 สถานที ่สถานทีล่ะ 01 คน  
 ขัน้ตอนท่ี 3 กำรสุ่มตวัอย่ำงแบบตำมสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
ใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรา้นนวดไทยในเขตวฒันา ทีม่ ีมอีายุ 20 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็น กลุ่มประชากรวยัท างาน  
ทีเ่ป็นพนกังานออฟฟิศทีต่อ้งเผชญิกบัปัญหาสขุภาพ จากการท างาน ตามสถานทีท่ี่ก าหนดไวเ้บือ้งตน้  
 
ผลกำรวิจยั 
 งานวจิยัครัง้นี้มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันาจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร
นวดไทยในเขตวฒันากลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มาใช้บริการนวดไทยในเขตในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง วฒันา จ านวน 405 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช ้ใชก้ารวเิคราะหค์่าท ีการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัพนัธ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ ลกูจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 

 ความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในภาพรวมอยู่ในระดบัดโีดยผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่มคี่าเฉลีย่ของค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่ขา้รบับรกิารนวดแผนไทยประมาณ 495 บาทต่อครัง้ มคี่าเฉลีย่
ของความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นนวดไทยในเขตวฒันา ประมาณ 1 ครัง้ต่อเดอืน และมคี่าเฉลีย่ของระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การรบับรกิารนวดแผนไทยในแต่ละครัง้ ประมาณ 2 ชัว่โมงต่อครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ผูใ้ช้บรกิารที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทยในเขตวฒันา ด้านระยะเวลาที่ใชใ้น
การรบับรกิาร(ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขต
วฒันา ด้านระยะเวลาทีใ่ชใ้นการรบับรกิาร(ต่อครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการรบับรกิาร(ต่อครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวด
ไทยในเขตวฒันา ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่ขา้รบับรกิาร โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
สรปุผลและอภิปรำยผล 
 สมมติฐำนข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได/้เดอืน อาชพี สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา แตกต่างกนั  
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได/้เดอืน อาชพี สถานภาพสมรส กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา
แตกต่างกนั สามารถอภปิรายผลของความแตกต่างไดด้งันี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี เพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทยในเขตวัฒนา              
ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ .05 ทัง้ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร             
(ต่อเดอืน) และ ดา้นระยะเวลาในการรบับรกิาร (ต่อครัง้) เน่ืองจากในปัจจุบนัการเขา้ถงึแพทยท์างเลอืก หรอืแพทย์
แผนไทยไดร้บัการยอมรบั และมกีารประชาสมัพนัธม์ากยิง่ขึน้ทัง้จากทาง โรงพยาบาลรฐั และเอกชน รวมถงึไดม้ี
การเปิดใหบ้รกิารของภาคเอกชนในพืน้ทีท่ ัว่ไป จงึท าให้มกีารเขา้ถึงบรกิารได้ง่ายมากยิง่ขึน้ อกีทัง้เพศชายและ
เพศหญงิต่างกต็้องการพกัผ่อนเมื่อมคีวามเครยีด ความปวดเมื่อยจากการท างาน หรอืการรกัษาสขุภาพ จงึท าให้
ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทย ในเขตวฒันา ทัง้การนวดเพื่อผ่อนคลายความเครยีด   
นวดเพื่อบ าบดัและรกัษาโรคเกีย่วกบักลา้มเนื้อ และนวดเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ กรทพิย ์จนัทรแ์จง้ (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกรา้นนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในจังหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผลกับการเลือกร้านนวด             
แผนไทยเพื่อสุขภาพใน จังหวดันนทบุรี อย่างนัยมีส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ธรรมศักดิ ์               
จรีะวทิยาพงศ์ (2552) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการนวดแผนไทยของประชาชนในจงัหวดั
นครปฐม พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 อายุ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี อายุ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทยในเขตวฒันา ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการรบับรกิาร (ต่อครัง้) มีพฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทยในเขตวฒันา แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 30-34 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทย สงูกว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารอายุ 35-39 ปี และผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 35-39 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทย ต ่ากว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
อายุ 40 ปีขึน้ไป หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารทีม่อีายุ 30-34 ปี และอายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการ
นวดไทย ดา้นระยะเวลา มากกว่า ผูใ้ชบ้รกิารอายุ 35-39 ปี เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้รกิารอายุ 40 ปีขึน้ไป จะมคีวามเสือ่ม
ของกลา้มเนื้อ และ เกดิอาการปวดเมื่อยไดง้่าย อกีทัง้ยงัไดร้บัความรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทย เพื่อการรกัษามาก
ยิง่ขึน้ เมื่อเกดิอาการเจบ็ป่วยของกลา้มเนื้อและปวดเมื่อย จงึมคีวามต้องการนวดเพื่อรกัษา นวดผ่อนคลาย และ
นวดเพื่อสุขภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการนวดแตกต่างกับ ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 35 -39 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศกึษาของ กรณัยพ์ฒัน์ อิม่ประเสรฐิ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอปัจจยัทางการตลาดใน
การใชบ้รกิารนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารนวดแผนไทยแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั นัฐวด ีแดงอนิทร ์(2555) 
ศกึษาปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มีต่อการใช้บรกิารธุรกจินวดแผนไทยในเขต 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอายุ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดแผนไทยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร(ต่อเดอืน) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทัง้สองดา้นน้ี ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เนื่องจาก ผูใ้ชบ้รกิารที่มี
อายุต่างกันนัน้ จะมีพฤติกรรมการนวดไทยโดยเฉพาะของแต่ละคน ถ้าบุคคลที่มีพฤติกรรมการนวดเดือนละ             
2-3 ครัง้ กจ็ะใชบ้รกิารเดอืนละ 2-3 ครัง้ เป็นปกต ิและหากพจิารณาดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉพาะจะพบว่ามคี่าใชจ้่าย
ต่อครัง้ทีไ่ม่แตกต่างกนักนั ซึง่เป็นระดบัราคาปกตทิีผู่ใ้ชบ้รกิารจะต้องจ่าย ดงันัน้จงึส่งผลให้ อายุของผูใ้ชบ้รกิาร             
ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการนวดไทยดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร(ต่อเดอืน) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
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ต่อครัง้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรทิพย์ จันทร์แจ้ง (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัการเลอืกรา้นนวดไทยเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
อายุทีแ่ตกต่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกรา้นนวดแผนไทยเพื่อสขุภาพใน จงัหวดันนทบุร ีทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 และสอดคลอ้งกบั ธรรมศกัดิ ์จรีะวทิยาพงศ ์(2552) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารนวดแผนไทยของประชาชนในจงัหวดันครปฐม พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกใช้
บรกิารนวดแผนไทยไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 ระดบัการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทย
ในเขตวฒันา ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ .05 ทัง้ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ทีเ่ขา้รบับรกิาร ดา้น
ความถี่ในการใช้บรกิาร (ต่อเดือน) และด้านระยะเวลาในการรบับรกิาร (ต่อครัง้) โดยจะเหน็ว่าระดบัการศึกษา
ไม่ได้มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทยในเขตวฒันา เนื่องจาก ในปัจจุบนัร้านนวดไทยได้มกีารโฆษณา
ประชาสมัพนัธม์ากขึน้ และการเขา้ถงึของผูใ้ชบ้รกิารในการนวดไทย ง่ายขึน้ และผูใ้ชบ้รกิารมกีารใหค้วามส าคญั
กบัการนวด ซึ่งถือเป็นการแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ในการผ่อนคลายความเครยีด การบ าบดัรกัษาโรคเกี่ยวกับ
กล้ามเนื้อ และนวดเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นในบุคคลที่มีการศึกษาในทุกระดับ จึงส่งผลให้ระดับการศึกษา             
ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทยในเขตวฒันาไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ             
กรทิพย์ จนัทร์แจ้ง (2552) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษาพบว่า ความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคลมผีลกบัการเลอืกรา้นนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพใน จงัหวดันนทบุร ีดา้นการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกรา้นนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใน
จงัหวดันนทบุรอีย่างนัยมสี าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั และสอดคลอ้งกบั ธรรมศกัดิ ์จรีะวทิยาพงศ ์
(2552) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารนวดแผนไทยของประชาชนในจงัหวดันครปฐม พบว่า 
ประชาชนที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารนวดแผนไทยไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05  
 รายได้/เดือน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มี รายได้/เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทย         
ในเขตวัฒนาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทัง้ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ที่เข้ารับบริการ            
ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ต่อเดือน) และด้านระยะเวลาในการรบับริการ (ต่อครัง้) เนื่องจาก ค่าบริการที่
ผู้ประกอบการตัง้ไว้มีหลายรูปแบบ และมีระดับราคาการให้บริการที่หลากหลาย จากน้อยไปหามาก โดยที่
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกทีจ่ะเขา้รบับรกิารในช่วงราคาต่างๆตามระดบัรายไดข้องตนได ้จงึส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่ี
รายได้/เดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทยในเขตวฒันาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พระจักรกฤษณ์ เหลืองถาวรพจน์ และพระสิงหา บอระเพชร (2551) ศึกษาถึงปัจจัยทาง
ประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารนวดที่รา้นนวดแผนไทยหรอืทีส่ปา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดผู้ใ้ชบ้รกิารที่แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชส้ถานบรกิารนวด
ไทยหรอืสปา และสอดคล้องกบั ธรรมศกัดิ ์จรีะวทิยาพงศ์ (2552) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้
บรกิารนวดแผนไทยของประชาชน ในจงัหวดันครปฐม พบว่า ประชาชนที่มรีายไดต่้อเดอืนต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารนวดแผนไทยไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 อาชีพ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทยในเขตวฒันา                 
ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 ทัง้ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่ขา้รบับรกิาร ดา้นความถี่ในการใช้
บรกิาร (ต่อเดอืน) และดา้นระยะเวลาในการรบับรกิาร (ต่อครัง้) เน่ืองจากทุกอาชพีต่างลว้นมคีวามเครยีด มคีวาม
ตอ้งการการนวดเพื่อผ่อนคลาย นวดเพื่อการบ าบดัรกัษาโรคเกีย่วกบักลา้มเน้ือ และนวดเพื่อสุขภาพเช่นเดยีวกนั 
และเนื่องจากปัจจุบนัการเขา้ถึงแพทย์ทางเลอืก หรอืแพทย์แผนไทยได้รบัการยอมรบั และมกีารประชาสมัพนัธ์
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มากยิง่ขึน้ทัง้จากทาง รพ.รฐั และเอกชน รวมถงึไดม้กีารเปิดใหบ้รกิารของภาคเอกชนในพืน้ทีท่ ัว่ไป จงึท าใหม้กีาร
เขา้ถึงบรกิารได้ง่ายมากยิง่ขึน้ จงึส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารที่มีอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทย          
ในเขตวฒันาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อันธิกา ทิพย์จ านง และมนต์ทนา คงแก้ว (2556) ศึกษาเรื่อง
กระบวนการตัดสนิใจใช้บรกิารด้านการนวดแผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั จงัหวดัสงขลา พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชพีไม่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกสถานบรกิารเพื่อสุขภาพ ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 และสอดคลอ้งกบั ธรรมศกัดิ ์จรีะวทิยาพงศ ์(2552) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
นวดแผนไทยของประชาชนในจงัหวดันครปฐม พบว่า ประชาชนที่มอีาชพีต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร  
นวดแผนไทยไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 สถานภาพสมรส พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทย
ในเขตวัฒนาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทัง้ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ที่เข้ารับบริการ             
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร (ต่อเดือน) และด้านระยะเวลาในการรบับรกิาร (ต่อครัง้) บุคคลที่มสีถานภาพโสด 
สมรส หรอืหย่ารา้ง มพีฤตกิรรมการนวดไทยในเขตวฒันาไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสถานภาพไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมหรอืความต้องการในการนวดไทยในเขตวฒันาของผู้รบับรกิาร เนื่องจากไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด 
ผูใ้ชบ้รกิารต่างมคีวามตอ้งการคลายเครยีด มคีวามต้องการในการนวดเพื่อบ าบดัรกัษาโรคเกีย่วกบักลา้มเน้ือ และ
นวดเพื่อสุขภาพ เช่นเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ สอดคลอ้งกบั อนัธกิา ทพิยจ์ านง และมนต์ทนา    
คงแกว้ (2556) ศกึษาเรื่องกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารดา้นการนวดแผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั 
จงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสไม่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกสถานบรกิาร
เพื่อสขุภาพอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐำนข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ           
นวดไทยในเขตวฒันา  
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการต ลาดบริการ               
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา สามารถอภปิรายผลของความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสินค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทย             
ในเขตวัฒนา ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ (ต่อครัง้) อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดับต ่า ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจาก การจดัให้บริการด้าน  สนิค้าของผู้ประกอบการ             
จะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัตน้ทนุของผูป้ระกอบการ หากสนิคา้หรอืบรกิารมคีุณภาพ มผีลติภณัฑท์ีด่ ีมทีีจ่อดรถส าหรบั
ลูกคา้ เป็นต้น จะท าใหต้้นทุนของผู้ประกอบการสงูขึน้ จงึต้องตัง้ราคาค่าบรกิารบวกกบัต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้
ดว้ย จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจใชบ้รกิารแต่จะใชร้ะยะเวลาในการนวดลดลงเนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารมเีงนิส าหรบัจ่าย
จ ากดั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กรทพิย ์จนัทรแ์จง้ วนัทนีย ์ภูมภิทัราคม และ ธรีธ์นิกษ์ ศริโิวหาร (วารสาร
บณัฑติศกึษา: ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืก
ร้านนวดแผนไทยเพื่ อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์                          
มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกรา้นนวดแผนไทยเพื่อสขุภาพในจงัหวดันนทบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการรบับรกิาร (ต่อครัง้) ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 เนื่องจากการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ เป็นสิง่ที่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูไ้ดท้นัทีท่ี่เขา้รบับรกิาร เช่น ป้ายชื่อรา้นที่มองเห็นเด่นชดั             
มกีารตกแต่งสถานทีแ่ละบรเิวณอย่างสวยวาม มอีากาศถ่ายเท มกีลิน่หอม บรรยากาศด ีอุปกรณ์เครื่องใชม้คีวาม
สะอาด มีเพลงบรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย มีเอกสาร ป้าย แสดงการได้รบัอนุญาตจากกระทรวง
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สาธารณสขุ เป็นตน้ สิง่เหล่านี้จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ เกดิความเชื่อถอื น ามาซึง่เกดิความตอ้งการทีจ่ะ
ใช้บริการนวดไทยกับทางสถานประกอบการ ส่งส่งผลให้ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ              
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารนวดไทยในเขตวฒันา ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ณัฐฐิกานต ์             
โพธพิิพิธ (2556) ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย               
ในการเลอืกใช้บรกิารรา้นนวดไทยในเขตถนนนิมมานเหมนิทร์ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสม             
ทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัสถานทีท่ีด่ ีเป็นสดัส่วน เหมาะสมกบัการให้บรกิาร  
แต่ละประเภทมผีลต่อการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่
 และสอดคล้องกับ รุสนา มูเก็ม (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ เช่น มป้ีายบอกชื่อสถานที่บรกิารอย่าง
ชดัเจน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารนวด
ไทยในเขตวฒันา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่เขา้รบับรกิาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจาก การส่งเสรมิการตลาดไม่ว่าจะเป็น  การรบัสมคัรสมาชิก            
เพื่อรบัสทิธพิเิศษต่างๆ และการส่งเสรมิการขาย เช่น การใหส้่วนลด โปรโมชัน่พเิศษ เช่น นวด 5 ครัง้ ฟร ี1 ครัง้ 
เป็นต้น จะส่งผลต่อการใช้บริการของผู้ใช้ บริการ เนื่องจากจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น             
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ณัฐฐกิานต์ โพธพิพิธิ (2556) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นนวดไทยในเขตถนนนิมมานเหมนิทร์ อ าเภอเมอืง
เชียงใหม่ ที่พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ สอดคล้องกบั ทศพล คนคิด (2556) 
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ปัจจัย               
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจของผู้บริโภคต่อการใช้บรกิาร             
นวดแผนไทย และสอดคล้องกับ ธรรมศักดิ ์จีระวิทยาพงศ์ (2552) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ              
นวดแผนไทยของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริม
การตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารนวดแผนไทย 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การศึกษาวิจยัครัง้นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บรกิารในเขตวัฒนาเท่านัน้ ควรมีการศึกษากับ
ผู้ใช้บริการในเขตอื่นๆ เพิ่มเติม จะท าให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถน าผลการศึกษา              
ที่ได้มาเปรยีบเทยีบ วางแผนการตลาด และก าหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มผู้ใช้บรกิาร                    
ไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
 2.  ควรมกีารศกึษาถงึส่วนประสมการตลาดดา้นสนิคา้ ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากทัง้สามด้านนี้มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทย              
ในเขตวัฒนา เพื่อสามารถน าผลจากการศึกษามาก าหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
 3.  ควรมกีารศกึษาถึงความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารนวดไทยในเขตวฒันา และเขตอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ประเมินความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการให้บริการของสถานประกอบการนวดไทยในเขตวฒันาและ            
เขตอื่นๆ เพื่อสามารถน าผลที่ได้จากการศกึษามาปรบัปรุงคุณภาพการให้บรกิารและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารใหเ้พิม่มากขึน้ 
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กิตติกรรมประกำศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่ง        

จาก อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ประธานทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ และกรรมการทีป่รกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารย์
สุพาดา สริกิุตตา และ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์กรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง ผู้วิจยักราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้             
ในการวจิยั และไดก้รุณาปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหค้ าแนะน าในการสรา้งเครื่องมอืใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
รวมทัง้บุคคลทีผู่ว้จิยัไดอ้า้งองิทางวชิาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม  
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในงานวจิยัฉบบันี้ 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนทัง้ด้านก าลงัใจและ             
ก าลงัทรพัยด์ว้ยดตีลอดมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสติสาขาวชิาการจดัการ รุ่นที่ 14 ที่ได้ให้ค าแนะน าและส่งเสริมก าลงัใจตลอดมา  
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผู้วิจ ัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ ได้หมด              
จงึขอขอบคุณทุกท่านเหล่านัน้ไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย 
 คุณค่าทัง้หลายที่ได้รบัจากวทิยานิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บดิา มารดา และ
บรูพาจารยท์ีเ่คยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกท่าน   
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