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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผน

ไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี  
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูท่ี้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยท่ีศูนยน์วดแผนไทย เพื่อ

สุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด บา้นมะลินวดแผนไทย ศิลปนวดแผนไทย และเอ.พี.นวดแผนไทย 
จาํนวน 250 คน ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม และไดผ้ล
การวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .748 ขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมได้จากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความแปรปรวน       
แบบทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบไคสแควร์  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้านนวดแผน

ไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ใน
ระดบัมาก 
  2. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลกบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใน           
จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ดา้นรายไดต่้อเดือน และสถานภาพมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผน      
ไทยเพื่อสุขภาพในจังหวดันนทบุรี ยกเวน้ ด้านเพศ อายุ และการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับ 
การเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอย่างนัยมีสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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    3. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการกบัการเลือก  
ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดั
นนทบุรี ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study factors that affected customers selection of 

Thai massage for health in Nonthaburi Province. The samples of this study consisted of 250 
respondents. The questionnaires had a confident level of .748. Statistics used in analyzing data 
were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Chi – square test. 

1. For marketing mix factor : product, price, place, promotions, people, process, and 
physical environment highly affected customers selection of Thai massage for health in 
Nonthaburi Province.  

2.  By analyzing personal factors, it was found that sex, age and education had no 
significant relationships at a level of .05. However, status and income had a significant 
relationship at a level of .05 

3.  By analyzing marketing mix factors which affected customers selection of Thai 
massage for health in Nonthaburi Province, it was found that promotions, process and physical 
environment had no significant relationship at a level of .05.  However, product, price, place and 
people had a significant relationship at a level of .05. 
 
คาํสําคญั   

ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การนวดแผนไทยเป็นการใหบ้ริการตามภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินท่ีมาจากวฒันธรรม ความรู้ 
ปรัชญาของแต่ละทอ้งถ่ินจนไดก้ลายมาเป็นท่ีนิยมของคน เพราะกระแสต่ืนตวัต่อการดูแลรักษา
สุขภาพของคนไทยท่ีมีความใส่ใจต่อสุขภาพมีมากข้ึนและไดเ้ลง็เห็นถึงการบรรเทาความเครียดหรือ
อาการเจ็บปวดท่ีไม่ตอ้งพึ่งยา แต่ใชว้ิธีธรรมชาติบาํบดัและอบประคบดว้ยสมุนไพร (โสมนัสสา 
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โสมนสั, 2549 : 121) หลายคนจึงนิยมไปใชบ้ริการนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือผอ่นคลาย
จากความเม่ือยลา้การทาํงานในโลกปัจจุบนัเป็นเร่ืองของการแข่งขนัทาํให้คนเกิดความเครียดมาก
ข้ึนจึงแสวงหาส่ิงท่ีขาดหายไปจากชีวิต การพกัผอ่นดว้ยการนอนหลบัอยา่งเดียวอาจไม่พอ รูปแบบ     
การดาํเนินชีวิตจึงมีการปรับเปล่ียนช่วยเอ้ือต่อการดูแลสุขภาพมีมากข้ึน ทาํให้การนวดแผนไทย    
ซ่ึงในอดีตไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มกลายเป็นท่ีนิยมและเผยแพร่ไปทัว่โลกจาก  
การท่ีประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนวดแผนไทยมิไดมี้แค่คลายเครียดเท่านั้น แต่ยงัเป็นอีกวิธีการท่ีช่วย
บาํบดัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ความนิยมของการนวดจึงไม่ไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะแค่ชาวไทย หากแต่
ขยายตวัออกไปในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศดว้ย รัฐบาลจึงไดมี้เป้าหมายละส่งเสริมใหธุ้รกิจ
การนวดแผนไทยเร่งปรับตวัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พฒันารูปแบบการให้บริการ ตลอดจนศกัยภาพ
และคุณภาพของบุคลากรผูใ้ห้บริการนวดแผนไทยเพ่ือเป็นท่ีดึงดูดแก่ชาวต่างประเทศมากข้ึน    
(กรมส่งเสริมการส่งออก, 2546 : 3 – 6 ) 

จากสภาพขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกร้านนวด
แผนไทยเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์สามารถ
นาํไปใชใ้นการวางแผนการให้บริการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ โดยนาํไปประยุกตใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจในการให้บริการนวด
แผนไทยท่ีจะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจดา้นน้ีต่อไป 

 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีและส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับ

ธุรกิจบริการมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกร้านนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการกบัการเลือก
ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 
________________________________________ 

122 

   1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยในศูนยน์วดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด บา้นมะลินวดแผนไทย ศิลปะนวดแผนไทย และเอ.พี.นวด
แผนไทย จาํนวน 307 คน 

  1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยในศูนยน์วดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ร้านบา้นมะลินวดแผนไทย ร้านศิลปะนวดแผนไทย และร้านเอ.พี.นวด
แผนไทยโดยมีการกาํหนดขนาดและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
   1.2.1 การกาํหนดของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane, 1967 อา้งใน สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2551 : 120) มีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 และได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 246 คน               
แต่เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มูลผูว้ิจยัจึงทาํการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 250 ราย 
   1.2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีสุ่ม 
(Simple Random Sampling)   
 
ตารางที ่1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ที ่ ร้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 ศูนยน์วดแผนไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 107 81 
2 ร้านบา้นมะลินวดแผนไทย 89 70 
3 ร้านศิลปนวดแผนไทย   64 54 
4 ร้านเอ.พี.นวดแผนไทย 47 41 

รวม 307 246 
 
2. ตวัแปร ท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing  Mix) หรือ 7P’s ของบูมแอนดบิ์ทเนอร์
(Boom and Bitner) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 34 – 36) ซ่ึงสามารถกาํหนดตวัแปรท่ีใช้
ในการวิจยั ไดด้งัน้ี 

 2.1 ตวัแปรตน้   
   2.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อ

เดือน และสถานภาพ   
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   2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

 2.2 ตวัแปรตาม คือ ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ย ศูนยน์วดแผนไทย
เพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ร้านบา้นมะลินวดแผนไทย ร้านศิลปนวดแผนไทย และร้าน 
เอ.พี.นวดแผนไทย   

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน และ  
  ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ เป็นแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)        
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) และมีขอ้ความระดบัความสาํคญัให้เลือกตอบ 5 ระดบั คืญ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 4. ขั้นตอนในการร้างเคร่ืองมือการวิจยั 
 4.1 การสร้างแบบสอบถาม 
  4.1.1 ศึกษารายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั    
การเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง 
  4.1.2 นาํแบบสอบถามฉบบัร่างให้ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเน้ือหา  และพิจารณาหาจุดบกพร่อง  รวมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์และเท่ียงตรงมากข้ึน 
                     4.2 การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) 
  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหา โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้คาํถามแต่ละ
ขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
                     4.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 
       นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) แลว้ไป
ทดลองใช ้(Try – Out) โดยทาํการสอบถามจากผูเ้ขา้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี
จาํนวน 10 ร้านโดยทาํการแจกแบบสอบถามร้านละ3 คนจนไดค้รบจาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการทางสถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
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(Cronbach, 1970 : 161 อา้งใน ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543 : 137) และไดค่้าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .748 
 5. วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามไปแจกให้พนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและดําเนินการ      
เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด 

ก่อน จากนั้นจึงจดัทาํรหัสขอ้มูลของตวัแปรในแบบสอบถามแต่ละชุดแลว้บนัทึกขอ้มูลตามรหัส
และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 7. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  7.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Dieviation  หรือ S.D.) 
  7.2 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruency สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
  7.3 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
ไคสแควร์ (Chi – Square’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวจัิย 
 1. ระดบัความสาํคญัปัจจยัส่วนบุคคลในการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดั
นนทบุรี พบว่า ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ด้านรายไดต่้อเดือน และด้านสถานภาพ        
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
               2. ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้านนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยน์วดแผนไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอดใหค้วามสาํคญัในการเลือกร้านนวดแผนไทย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นราคาอยู่ใน
ระดบัมาก ผูใ้ช้บริการร้านบา้นมะลินวดแผนไทยให้ความสําคญัในการเลือกร้านนวดแผนไทย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นราคา 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัในการเลือกร้านศิลปนวดแผนไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และผูใ้ชบ้ริการให้
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ความสําคญัในการเลือกร้านเอ.พี.นวดแผนไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
 3. ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการจากการศึกษาการเลือกร้านนวดแผนไทย          
เพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุและระดบั
การศึกษาไม่มีผลต่อการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือน และสถานภาพต่างกนัมีผลต่อการเลือก
ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการกบัการเลือกร้าน
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 โดยภาพรวมและรายดา้น 
พบว่า ภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการกบัการเลือกร้านนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย และด้านบุคลากรมีความสัมพนัธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพอยา่งนยัมี
สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
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ตารางที่ 2  สรุประดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ในการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนท 
โดยจาํแนกตามร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ร้านนวดแผนไทย 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ฯ บ้านมะลนิวดแผนไทย ร้านศิลปนวดแผนไทย เอ.พ.ี นวดแผนไทย รวม 
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.94 0.95 มาก 3.90 0.89 มาก 4.00 0.89 มาก 4.02 0.84 มาก 3.94 0.90 มาก 
ดา้นราคา 3.92 0.90 มาก 3.80 0.87 มาก 3.94 0.90 มาก 4.05 0.83 มาก 3.90 0.89 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.94 0.99 มาก 3.81 1.08 มาก 3.82 0.95 มาก 3.84 0.95 มาก 3.86 0.81 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.00 1.37 มาก 4.07 1.43 มาก 3.91 1.08 มาก 3.91 1.02 มาก 4.03 1.30 มาก 
ดา้นบุคลากร 4.06 0.86 มาก 4.18 1.38 มาก 4.08 0.93 มาก 4.21 0.89 มาก

ที่สุด 
4.20 1.12 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.04 0.87 มาก 3.94 0.90 มาก 3.98 1.05 มาก 4.00 0.86 มาก 3.99 0.92 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ทางกายภาพ 

4.00 0.90 มาก 4.02 0.87 มาก 4.17 0.92 มาก 4.18 0.84 มาก 4.06 0.70 มาก 

รวม 3.99 0.98 มาก 3.96 1.06 มาก 3.99 0.96 มาก 4.03 0.89 มาก 4.00 0.95 มาก 
 
 

Χ Χ Χ Χ Χ
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ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ร้านนวดแผนไทย 

รวม 
Chi – 

Square 
df Sig. 

 
ศูนย์ส่งเสริม 
อาชีพ ฯ 

บ้านมะล ิ
นวดแผนไทย 

ร้านศิลป 
นวดแผนไทย 

เอ.พ.ี           
นวดแผนไทย 

เพศ  79 87 49 35 250 2.506a 3 .474 
อาย ุ  79 87 49 35 250 2.506a 3 .474 
ระดบัการศึกษา  79 87 49 35 250 10.297a 9 .327 
ระดบัรายไดต้่อเดือน  79 87 49 35 250 72.663a 9 .000** 
สถานภาพ  79 87 49 35 250 41.485a 9 .000** 
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ตารางที ่4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการกบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สําหรับธุรกจิบริการ 

ร้านนวดแผนไทย 
รวม 

Chi – 
Square 

df Sig. ศูนย์ส่งเสริม 
อาชีพ ฯ 

บ้านมะล ิ
นวดแผนไทย 

ร้านศิลป 
นวดแผนไทย 

เอ.พ.ี          
นวดแผนไทย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 79 87 49 35 250 35.242a 9 .000** 
ดา้นราคา 79 87 49 35 250 19.454a 9 .022* 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 79 87 49 35 250 17.487 a 9 .042* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 79 87 49 35 250 8.419 a 9 .493 
ดา้นบุคลากร 79 87 49 35 250 17.487 a 9 .042* 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 79 87 49 35 250 7.413 a 9 7.413 a 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 79 87 49 35 250 8.332a 9 .501 
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อภิปรายผล 
 1.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการจากการศึกษาการเลือกร้านนวดแผนไทย          
เพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีต่างกันไม่มีผล       
ต่อการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ยกเวน้ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือน และสถานภาพต่างกนัมีผลต่อการเลือกร้านนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ               
ผลการศึกษาของพรปวีณ์  ศิริรักษ์ (2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ    
ของร้านฉัตรฐยาคลินิกแพทย์แผนไทยและสปา อาํเภอหัวหิน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ                    
ต่อการใหบ้ริการของร้านฉตัรฐยาคลินิกแพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหวัหินโดยรวมและรายดา้น     
อยู่ในระดับมาก และลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ และจาํนวนคร้ังท่ีมาใช้บริการต่างกันมีความพึงพอใจ        
ต่อการใหบ้ริการของร้านฉตัรฐยาคลินิกแพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหวัหินโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนลูกคา้ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีผลต่อ        
การให้บริการของร้านฉัตรฐยาคลินิกแพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหัวหินโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2. ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้าน
นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและหากพิจารณาเป็น   
รายดา้น พบวา่ 
         ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี
ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกนกศกัด์ิ  จาํปาเทศ (2549) ไดศึ้กษา
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการร้านขายหนังสือของผู ้บริโภคใน           
จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านหนังสือของผูบ้ริโภค โดยภาพรวม    
อยูใ่นระดบัมากและปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัสูงสุด 
         ดา้นราคา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีให้
ความสําคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูใ้ช้บริการเน้นเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับโปรแกรม      
การนวด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมศักด์ิ  แก้วเฉลิม  (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า        
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัดา้นราคามาก 
คือชอบซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีป้ายราคากาํหนดไว ้
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ในจงัหวดั
นนทบุรีให้ความสาํคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการเนน้เร่ืองการบริการท่ีครบวงจร และ
ช่ือเสียงภาพพจน์ของผูจ้าํหน่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ                          

ปวีณา  รัตนงามแสง (2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีผล            
ต่อการบริการของสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด  :  กรณีศึกษาศาลาสุขสัมผัส                    
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า ผูใ้ช้บริการนวดแผนไทย โดยคนตาบอด ณ ศาลาสุข
สัมผสั อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ส่วนใหญ่ใช้บริการนวดลาํตัว เพื่อการผ่อนคลาย         
และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการนวด 5 – 10 คร้ังต่อปี ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั            
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายอยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีได้รับจาก            
การบริการ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใน
จงัหวดันนทบุรีให้ความสาํคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเนน้เร่ืองพนกังานท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิราพร  จนัทศรี (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทไมข้องลูกคา้ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี โดยศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทไมข้องลูกคา้ และศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง
ประเภทไม  ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ระดับมาก คือ พนักงานท่ี
สามารถใหค้าํแนะนาํสินคา้ได ้
  ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ให้
ความสําคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูใ้ช้บริการเน้นเร่ืองความสมํ่าเสมอกระตือรือร้นในการ
ตอบสนองของลูกคา้ ความซ่ือตรงมีมารยาทของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรป
วีณ์  ศิริรักษ ์(2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของร้านฉัตรฐยาคลินิก
แพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหัวหิน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบั    ดา้นบุคลากรอยู่ใน
ระดบัมาก คือดา้นความพึงพอใจต่ออธัยาศยัของพนกังาน  

 ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพใน
จงัหวดันนทบุรีให้ความสาํคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคเนน้เร่ืองของการให้บริการดว้ย
ความปลอดภยั และให้บริการตรงต่อเวลานดัหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมิตรสัมพนัธ์ 
ธรรมชูเชาวรัตน์ (2549) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ 
กับการซ้ือหินแกรนิตในจังหวัดนนทบุรี  พบว่า  รูปแบบกระบวนการให้บริการท่ี มีผล                     
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหินแกรนิตในจงัหวดันนทบุรี ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมากท่ีสุดคือ การจดัส่งท่ีตรงเวลาและบริการดว้ยความปลอดภยั 
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 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพใน
จงัหวดันนทบุรีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเนน้เร่ืองความสะอาดของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญทวี   อาจฤทธ์ิ  (2550)                    
ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกร้านนวดแผนไทยในอาํเภออรัญประเทศ 
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในระดับมาก คือความสะอาดของ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 
      1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ควรให้ความสําคญัท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพความสดใหม่ของ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีใช ้
      1.2  ดา้นราคาควรปรับราคานวดนํ้ ามนัหอมให้มีราคาถูกลงเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
เลือกใชบ้ริการไดม้ากข้ึน 
      1.3  ดา้นสถานท่ีควรใหค้วามสาํคญักบัสุขลกัษณะของหอ้งสุขาชาย – หญิง  
                   1.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
รูปแบบต่างๆ เช่นเม่ือใช้บริการเป็นชุดตามท่ีทางร้านจดัหรือการกาํหนดจาํนวนคร้ังของการใช้
บริการจะลดราคาพิเศษ ออกบูธตามงานประจาํปีทอ้งถ่ิน จดับริการนอกสถานท่ี 
      1.5  ดา้นบุคลากรควรใหค้วามสาํคญักบัการแต่งกายความสุภาพและความสะอาดของผู ้
ใหบ้ริการ 
      1.6  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการควรใหค้วามสาํคญักบัความรวดเร็ว
ในการเตรียมส่วนประสมท่ีใชป้ระกอบในรายการท่ีใหบ้ริการ 
      1.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรให้ความสําคญักบัความสะอาดของอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
      2.1 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพเฉพาะจงัหวดันนทบุรีเท่านั้น ผูส้นใจควรทาํการศึกษาประชากรท่ีใชบ้ริการในจงัหวดั
อ่ืนๆตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อนํามาเปรียบเทียบและจัดบริการให้ตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภค 
      2.2 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ ซ่ึงถูกกาํหนดขอบเขตท่ีปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดสาํหรับ
ธุรกิจบริการ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะดา้นใหล้ะเอียดลงไปอีก เช่น ปัจจยัอ่ืน ๆ เปรียบเทียบ
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของผูจ้ดัจาํหน่าย ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ และความตอ้งการ   
ดา้นผลิตภณัฑข์องผูใ้ชบ้ริการ 
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