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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการและปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทยของผูใชบริการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูใชบริการ  
ที่เขามาใชบริการนวดในรานนวดแผนไทย ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 336 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test) และ 
Chi-Square โดยใชโปรแกรม SPSS ในประมวลผลตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 
 ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุระหวาง 36 - 45 ปี มีสถานภาพสมรส มีวุฒิ
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบอาชีพสวนตัว และมีรายได10,001 - 15,000 บาทตอเดือน 
พฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย พบวา รูปแบบบริการนวดแผนไทยที่ผูใชบริการมาใชบริการนวดมากที่สุด คือ นวด
ผอนคลาย เหตุผลในการมาใชบริการ เพราะผอนคลายความเมื่อยลา/ความเครียด และมาใชบริการในวันเสารแ- อาทิตยแ ในชวง
เวลา 10.01 - 12.00 น. สวนปใจจัยสวนประสมทางการตลาดผูใชบริการใหความสําคญักับโดยภาพรวมมากที่สุด คือ ดานบุคคล 
รองลงมาดานผลิตภัณฑแที่ ดานสถานที่/ชองทางการใหบริการ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอดาน
กระบวนการใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับและในสวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูใชบริการนวด
แผนไทยที่มี เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 
7P’s ดานราคา ดานสถานที่/ชองทางการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ 
ตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือนมีความสัมพันธแตอพฤติกรรม    
การใชบริการนวดแผนไทย ดานรูปแบบบริการนวดแผนไทย ดานเหตุผลในการมาใชบริการ ดานวันที่มาใชบริการ และดาน
ชวงเวลาที่มาใชบริการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญปใจจัยที่มีผลตอการตดัสนิใจ / นวดแผนไทย / พฤติกรรม / สวนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
 This research studied decision-making behavior and marketing mix factors that affected 
customers' decision to select Thai traditional massage in Maesot District, Tak Province. The 
sample was guests who used Thai-traditional massage services in Maesot district, Tak province. 
336 samples were used in this study. Statistics used in data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. Statistics for testing the hypothesis were Independent Sample (t-test), One-
way ANOVA (F-test) and Chi-Square. SPSS was used in the validation process.  
 The study indicated that the majority of customers were females between 36 and 45 
years of age and lower secondary school. They earned 10,001 - 15,000 baht per month from their 
personal careers. For behavior of using Thai traditional massage, It revealed that the most 
popular type of massage services was relaxation massage because it gave relaxation and reduced 
stress for the service users. The majority time in using the massage was on Saturday - Sunday 
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from 10.01 a.m. to 12.00 p.m. The most important factor affecting marketing mix was personnel, 
location / massage-service channels, price, physical appearance, presentation service process and 
the promotion of marketing respectively. For test result hypothesis showed that Thai traditional 
massage customers who have sex, age, status, education, occupation and regular income, 
focused on the 7P's marketing mix. In terms of service process, physical aspects and presentation, 
the difference were statistically significant at 0.05. For sex, age, occupational status, and monthly 
income correlated with the behavior of using Thai traditional massage. In parts of Thai traditional 
massage, the reason for using the service, days of using the service, and the time spent at the 
service were statistically significant at 0.05. 
Keyword: Factors affecting decisions / Thai Traditional massage / Behavior/ Marketing mix 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การนวดแผนไทยหรือแผนโบราณนั้น เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทยซึ่งเป็นศาสตรแบําบัดและรักษาโรค 
แขนงหนึ่งของการแพทยแแผนไทย นับวาเป็นภูมิปใญญาของคนไทยที่เป็นทั้งศาสตรแและศิลปที่มีประวัติและเรื่องราวสืบตอ
กันมาเป็นเวลาชานาน จนไดกลายมาเป็นที่นิยมของประชาชนในปใจจุบัน  ปใจจุบันสังคมไทยเริ่มใหความสําคัญและใสใจ
ตอสุขภาพท่ีเนนทางวิธีธรรมชาติมากขึ้น โดยไดพิจารณาถึงการบรรเทาความเครียด การบรรเทาอาการเจ็บปวด โดย
ไมตองใชยารักษา โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ (สาขาวิชา
แพทยแแผนไทย ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง) การใชบริการนวดมีหลากหลายรูปแบบ เชน นวดแผนไทยเพื่อผอนคลาย 
แกปวดเมื่อยนวดน้ํามันอโรมาเทอราปีเพื่อความงามนวดสปอรแต (สําหรับนักกีฬาโดยเฉพาะ) นวดสปา นวดน้ํามัน 
นวดสวีดิชนวดสลายไขมัน กระชับสัดสวนนวดจับเสนแกอาการนวดประคบสมุนไพรนวดฝุาเทานวดไมเกรน เป็นตน 
(สยามอาชีพ, 2559) ประชาชนสวนใหญจึงนิยมใชบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือเพื่อผอนคลายจาก
ความเมื่อยลาและถือเป็นการพักผอนไปในตัว พรอมดวยบรรยากาศที่สรางความผอนคลาย การใหบริการที่ดี และราคาที่
สามารถจายไดตามความเหมาะสม เพื่อแลกกับความผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจที่ไดผลตอบรับเป็นอยางดี และใน
ปใจจุบันการนวดแผนไทยไดกลายเป็นธุรกิจที่เปิดเป็นกิจการกันอยางแพรหลาย และไดขยายวงกวางขึ้นจนเป็นที่นิยมอยาง
มากทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาในประเทศไทยมีอัตราการเขาใชบริการนวดแผนไทยที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
หางสรรพสนิคา โรงแรม สนามบิน โรงพยาบาลสถานบริการสปา และตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ซึ่งมีจํานวนของผูใชบริการ
มากขึ้นทุกปี สวนในตางประเทศนั้น ประเทศไทยไดสงบุคลากรที่มีความชํานาญดานการนวดแผนไทยออกไปทํางานเพิ่มขึ้น 
จึงเห็นไดวาธุรกิจการนวดแผนไทยมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและไดรับความนิยมแพรหลายเป็นอยางมาก 

 ปใจจุบันในอําเภอแมสอด มีธุรกิจการนวดแผนไทยท่ีมีแนวโนมการเตบิโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากอําเภอแมสอด
ไดรับการพัฒนาใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขึ้นมาในจังหวัดตาก จึงมีจํานวนประชากรเขามาทองเที่ยวและ
อาศัยอยูในอําเภอแมสอดเพิ่มขึ้น ทั้งนักทองเที่ยว นักลงทุนที่เขามาลงทุนทําธุรกิจ เป็นตน ซึ่งสวนใหญจึงไปใช
บริการนวด เพราะตองการผอนคลายความเมื่อยลา ความเครียด โดยสวนใหญธุรกิจการนวดแผนไทยในอําเภอแม
สอดจะเป็นการใหบริการนวดในเชิงเพื่อสุขภาพ ดวยเหตุนี้ทําใหธุรกิจการนวดแผนไทยในอําเภอแมสอด จึงถือเป็น
ธุรกิจหนึ่งที่สรางรายได และในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีสถานบริการนวดแผนไทยเปิดบริการเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวน
มากเพื่อรองรับกับความตองการที่เพิ่มมากขึ้น 

 จากสภาพขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผน
ไทยของผูใชบริการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชนแแกผูประกอบการธุรกิจนวด    
แผนไทยรายเกา และผูที่สนใจจะเป็นผูประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยรายใหม สามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการ
วางแผนการใหบริการธุรกิจนวดแผนไทยได 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทย ของผูใชบริการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาปใจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทย ของผูใชบริการ 

ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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3. เพื่อเปรียบเทียบปใจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจตอการใชบริการนวดแผนไทย 
ของผูใชบริการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางสภาพทั่วไปของผูใชบริการนวดแผนไทยและพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีปใจจัยสถานภาพทั่วไปตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 7P’s ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปใจจัยสถานภาพทั่วไปของผูใชบริการนวดแผนไทยมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ด๎านกลุํมตัวอยําง 
ประชากร ไดแก กลุมผูใชบริการที่เขามาใชบริการนวดในรานนวดแผนไทย ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  

จํานวน 21 ราน 
กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูใชบริการที่เขามาใชบริการนวดในรานนวดแผนไทย ในอําเภอแมสอด  

จังหวัดตาก จํานวน 21 ราน ใชกลุมตัวอยางในการวิจยั 336 ตัวอยาง 
 

กรอบแนวคิด       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ประชาการและกลุํมตัวอยําง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก  

-ผูใชบริการที่เขามาใชบริการนวดในรานนวดแผนไทย ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
-รานนวดแผนไทย ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 21 ราน  

กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  
กลุมผูใชบริการที่เขามาใชบริการนวดในรานนวดแผนไทย ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ใชกลุม 

 
ข๎อมูลสถานภาพทั่วไปของ 
ผ๎ูใช๎บริการนวดแผนไทย 

 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ  
4. วุฒิการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 

 
 

สํวนประสมทางการตลาด 7P's 
1. ดานผลิตภัณฑแ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานที/่ชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคคล 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ 
(ศิริวรรณ   เสรีรัตนแ ,2541) 

 

พฤติกรรมการใช๎บริการนวดแผนไทย 
1. รูปแบบบริการนวดแผนไทย 
2. เหตุผลในการมาใชบริการนวดแผนไทย 
3. วันท่ีมาใชบริการนวดแผนไทย 
4. ชวงเวลาที่มาใชบริการนวดแผนไทย 
(ปิยภา แดงเดช,  2557) 
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ตัวอยางในการวิจัยจํานวน 336 ตัวอยาง จากการคํานวณจากสูตรไมทราบจํานวนประชากรของ W.G. Cochran โดยใช    
การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญในการเก็บขอมูล 

รานนวดแผนไทย ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 21 ราน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามประกอบไปดวย 4 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูใชบริการนวดแผนไทย ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน (แบบคําถามแบบตัวเลือก) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ซึ่งผูศึกษาไดสรางขึ้นโดยอาศัย  
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา ประกอบไปดวยคําถามยอยตางๆ ไดแก รูปแบบบริการนวดแผนไทย เหตุผลในการมาใช
บริการนวดแผนไทย วันที่มาใชบริการนวดแผนไทย และชวงเวลาที่มาใชบริการนวดแผนไทย (แบบคําถามแบบตัวเลือก) 

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P's ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 
บริการนวดแผนไทย (แบบ Rating Scale 5 ระดับ) 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูใชบริการที่มีตอการนวดแผนไทย โดยลักษณะ  
คําถามคําถามเป็นแบบปลายเปิด ใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ(แบบพรรณนา)  

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดอืน เมษายน พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย มีการเก็บขอมูล 

จากกลุมตัวอยางผูใชบริการนวดแผนไทย ทั้งหมด 336 ตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาศึกษาปใจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทย ของผูใชบริการในอําเภอแมสอด จังหวัดตากในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
วิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS ทําการวิเคราะหแ 

ขอมูล และประมวลผลตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 
4.1 การวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในสวนของขอมูลสถานภาพ 

ทั่วไปของผูใชบริการนวดแผนไทย พฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย และปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s 
โดยใชการวิเคราะหแดังนี้ 

1) การวิเคราะหแขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูใชบริการนวดแผนไทย ไดแก เพศ อายุ  
สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ(Percentage) 

2) การวิเคราะหแพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ไดแก รูปแบบบริการนวดแผนไทย  
เหตุผลในการมาใชบริการนวดแผนไทย วันท่ีมาใชบริการนวดแผนไทย และชวงเวลาที่มาใชบริการนวดแผนไทย โดย
หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3) การวิเคราะหแขอมูลปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P's โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.2 การวิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัยในแตละขอ มีสถิติที่ใช ดังนี้ 

1) ใชสถิติแบบ Independent Sample (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูล  
สถานภาพทั่วไปของผูใชบริการนวดแผนไทยกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด7P's (2 กลุม) ทดสอบสมมติฐานที่ 1 

2) ใชสถิติแบบ One-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูล 
สถานภาพทั่วไปของผูใชบริการนวดแผนไทยกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P's (3 กลุมขึ้นไป) ทดสอบสมมติฐานที่ 1 

3) ใชสถิติแบบ Chi-Square เพื่อทดสอบความสัมพันธแระหวางปใจจัยสถานภาพทั่วไปของ 
ผูใชบริการนวดแผนไทยกับพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ของผูใชบริการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 
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สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการศึกษาข๎อมูลสถานภาพทั่วไปของผ๎ูใช๎บริการนวดแผนไทย 

1)  เพศ พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นเพศชาย 
2)  อายุ พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 36 - 45 ปี มากที่สุด  

รองลงมาอยูในชวงอายุระหวาง 26 - 35 ปี, ชวงอายุระหวาง 46 - 55 ปี, ชวงอายุระหวาง 55 ปีข้ึนไป และชวงอายุ 
ระหวาง 18 - 25 ปี ตามลําดับ 

3)  สถานภาพ พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญมีสถานภาพสมรสมากที่สุด รองลงมามี 
สถานภาพหยาราง/หมาย และมีสถานภาพโสด ตามลําดับ 

4) วุฒิการศึกษา พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญมวีุฒิการศึกษาอยูในระดับมธัยมศึกษาตอนตนมาก 
ที่สุด รองลงมาระดับปริญญาตรี, ระดับอนุปริญญา(ปวส.), ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
และระดับสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

5) อาชีพ พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวมากท่ีสุด รองลงมามีอาชีพ 
พนักงานหนวยงานเอกชน, อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, อาชีพอ่ืนๆ และนักเรียน/นักศึกษา ตามลําดับ 

6) รายไดตอเดือน พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญมีรายได 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน 
มากที่สุด รองลงมามีรายได 5,000 - 10,000 บาทตอเดือน, รายได 15,001 - 20,000 บาทตอเดือน, รายได   
20,000 บาทขึ้นไปตอเดือน, รายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และไมมีรายได ตามลําดับ 

2. สรุปผลการศึกษาข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎บริการนวดแผนไทย 
1) รูปแบบบริการนวดแผนไทย พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญมาใชบริการนวดผอนคลายมากที่สุด  

รองลงมาใชบริการนวดฝุาเทา, ใชบริการนวดตัว, ใชบริการนวดน้ํามัน, ใชบริการนวดเพื่อการรักษา, ใชบริการนวดตัวขัดผิว, 
ใชบริการนวดประคบสมุนไพร, ใชบริการนวดหนา และมาใชบริการนวดแบบสปอรแต ตามลําดับ 

2) เหตุผลในการมาใชบริการนวดแผนไทย พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญใหเหตผุลผอนคลายความ 
เมื่อยลา/ความเครียดมากท่ีสดุ รองลงมาบรรเทาอาการเจ็บปวด , บํารุงผิว, สงเสริมสุขภาพ, รักษาโรค และสนใจภูมิ
ปใญญาไทย ตามลําดับ 

3) วันท่ีมาใชบริการนวดแผนไทย พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญมาใชบริการนวดแผนไทยใน 
วันเสารแ - อาทิตยแ มากท่ีสุด รองลงมาวัน จันทรแ - ศุกรแ และวันหยุดนักขัตฤกษแ ตามลําดับ 

4) ชวงเวลาที่มาใชบริการนวดแผนไทย พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยสวนใหญมาใชบริการนวดแผนไทย 
ในชวงเวลา10.01 - 12.00 น. มากท่ีสุด รองลงมาชวงเวลา14.01 - 16.00 น., ชวงเวลา12.01 - 14.00 น., ชวงเวลา 
16.01 - 18.00 น., ชวงเวลา 08.00 - 10.00 น. และชวงเวลา 18.01 - 20.00 น. ตามลําดับ 

3. สรุปผลการศึกษาข๎อมูลปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 7P's ที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการนวดแผนไทย 
1) ดานผลิตภัณฑแที่ใชนวด พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยใหความสําคัญดานผลิตภัณฑแที่ใชนวดโดย 

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคญักับผลิตภัณฑแที่ใชไดรับมาตรฐาน และผลติภณัฑแที่ใชไดจากธรรมชาติอยู
ในระดับมาก 

2) ดานราคา พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยใหความสําคัญดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
โดยใหความสําคัญกับการแจงอัตราคาใชบริการอยางชัดเจนและราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก 
และใหความสําคัญกับชองทางหลากหลายในการชําระเงิน เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน อยูในระดับปานกลาง 

3) ดานสถานท่ี/ชองทางการใหบริการ พบวาผูใชบริการนวดแผนไทย ใหความสําคัญดานสถานที่/ 
ชองทางการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชนหรือแหลง
พาณิชยแ, ความสะดวกในการเขาใชบริการ และมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพออยูในระดับมาก 

4) ดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ อยางหลากหลาย และมีโปรโมช่ันที่
นาสนใจ เชน การลดราคา เป็นตน อยูในระดับปานกลาง 

5) ดานบุคคล พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยใหความสําคัญดานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
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โดยใหความสําคัญกับพนักงานมีความชํานาญและมีความรูในดานการนวด, พนักงานมีบุคลิกภาพและมีมนุษยแ
สัมพันธแที่ดี, พนักงานมีความดูแลเอาใจใสลูกคาเป็นอยางดี, พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และพนักงานมีทักษะ
ดานการสื่อสารที่ดีอยูในระดับมากท่ีสุด 

6) ดานกระบวนการใหบริการ พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยใหความสําคัญดานกระบวนการใหบริการโดย 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับมีการแนะนําประเภทและประโยชนแของการนวดแผนไทยอยูในระดับ
มาก และใหความสําคัญกับความหลากหลายของการบริการอยูในระดับปานกลาง 

7) ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ พบวาผูใชบริการนวดแผนไทยใหความสําคัญดานลักษณะทาง 
กายภาพและการนําเสนอโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเครื่องใชตางๆมีความสะอาดและจัดเรียง
เป็นระเบียบเรียบรอย, การตกแตงและบรรยากาศภายในรานโดยรวม , จํานวนและขนาดของหองนวดมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และใหความสําคัญกับเพลงที่ใชเปิดเพื่อสรางบรรยากาศมีความเหมาะสมและมีความเป็น
สวนตัวอยูในระดับปานกลาง 

8) ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P's โดยภาพรวม พบวาผูใชบริการนวดแผนไทย ใหความสําคัญ 
กับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P's โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับดานบุคคลอยูในระดับ
มากที่สุด ใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑแที่ใชนวด , ดานสถานที่/ชองทางการใหบริการ, ดานราคา และดาน
กระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก และใหความสําคัญกับดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง 

4. สรุปผลการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีปใจจัยสถานภาพทั่วไปตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทาง 

การตลาด 7P’s ตางกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่ตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’sตางกัน 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ดานผลิตภัณฑแที่ใช
นวด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.29  

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีเพศตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานราคา ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.17 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานสถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.30 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานการสงเสริมการตลาด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.38 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานบุคคล ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.56 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานกระบวนการใหบริการ ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.72 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.02 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุท่ีตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’sตางกัน 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  

ดานผลิตภัณฑแที่ใชนวด ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณารายคู ระหวางอายุกับดานผลิตภัณฑแที่
ใชนวด พบวาแตละคูไมแตกตางกัน 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานราคา ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.43 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานสถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.68 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
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ดานการสงเสริมการตลาด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.55 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  

ดานบุคคล ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.50 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  

ดานกระบวนการใหบริการ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.02 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอายุระหวาง 36 - 
45 ปี ใหความสําคัญดานกระบวนการใหบริการ นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุระหวาง 55 ปีข้ึนไป 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s  
ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอายุ
ระหวาง 36 - 45 ปี ใหความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ มากกวาผูใชบริการนวดแผนไทยที่มี
อายุระหวาง 55 ปีข้ึนไป 

สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพท่ีตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ตางกัน 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  

7P’s ดานผลิตภัณฑแที่ใชนวด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.42 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  

7P’s ดานราคา ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.26 
ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  

7P’s ดานสถานที่/ชองทางการใหบริการ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.03 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีสถานภาพ
สมรส ใหความสําคัญดานสถานที่/ชองทางการใหบริการนอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีสถานภาพหยาราง/หมาย 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานการสงเสริมการตลาด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.42 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานบุคคล ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.17 
ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ดาน
กระบวนการใหบริการ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.01 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีสถานภาพโสด ให
ความสําคัญดานกระบวนการใหบริการ มากกวาผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพสมรส 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.81 

สมมติฐานที่ 1.4 วุฒิการศึกษาที่ตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’sตางกัน 
ผูใชบริการนวดแผนไทยที่วุฒิการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  

7P’s ดานผลิตภัณฑแที่ใชนวด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.45 
ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  

7P’s ดานราคา ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ใหความสําคัญดานราคา นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. และผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานสถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.15 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานการสงเสริมการตลาด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณารายคู ระหวางวุฒิการศึกษา
กับดานการสงเสริมการตลาด พบวาแตละคูไมแตกตางกัน 
 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานบุคคล ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.34 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทาง 
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การตลาด 7P’s ดานกระบวนการใหบริการ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการ 
นวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหความสําคัญกับดานกระบวนการใหบริการ  นอยกวา
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่
มีวุฒกิารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหความสําคัญกับดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ นอยกวา
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) และผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพท่ีตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’sตางกัน 
ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด7P’s ดาน 

ผลิตภัณฑแที่ใชนวด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.44 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  

7P’s ดานราคา ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดานราคา มากกวาผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพพนักงานหนวยงานเอกชน และ
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีประกอบอาชีพสวนตัว 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานสถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.37 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานการสงเสริมการตลาด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.06 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานบุคคล ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.24 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานกระบวนการใหบริการ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดานกระบวนการใหบริการ มากกวาผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพ
พนักงานหนวยงานเอกชน, ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพพนักงานหนวยงานเอกชน ใหความสําคัญดาน
กระบวนการใหบริการ นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีประกอบอาชีพ
สวนตัว ใหความสําคัญดานกระบวนการใหบริการ นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 

ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่
มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ มากกวา
ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีอาชีพอื่นๆ และผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีที่มีอาชีพพนักงานหนวยงานเอกชน ให
ความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 

สมมติฐานที่ 1.6 รายไดตอเดือนที่ตางกันใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ตางกัน 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทาง 

การตลาด 7P’s ดานผลิตภัณฑแที่ใชนวด ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.10 
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทาง 

การตลาด 7P’s ดานราคา ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 
บาทตอเดือน ใหความสําคัญดานราคา นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไปตอเดือน และ
ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีรายได 5,000 - 10,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญดานราคา นอยกวาผูใชบริการนวด
แผนไทยท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไปตอเดือน 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานสถานที่/ชองทางการใหบริการ ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.25 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
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7P’s ดานการสงเสริมการตลาด ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยเมื่อพิจารณารายคู ระหวางรายไดตอเดือน
กับดานการสงเสริมการตลาด พบวาแตละคูไมแตกตางกัน 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทาง 
การตลาด 7P’s ดานบุคคล ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.83 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานกระบวนการใหบริการ ตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายไดต่ํากวา 
5,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญดานกระบวนการใหบริการ นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 20,000 
บาทขึ้นไปตอเดือน 

ผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปใจจัยสวนประสมทางการตลาด  
7P’s ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ไมตางกัน มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มี
รายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ นอยกวาผูใชบริการนวดแผน
ไทยท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไปตอเดือน, ผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีรายได 5,000 - 10,000 บาทตอเดือน ให
ความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 20,000 บาทขึ้นไปตอ
เดือน และผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพ
และการนําเสนอ นอยกวาผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 20,000 บาทขึ้นไปตอเดือน 

สมมติฐานที่ 2 ปใจจัยสถานภาพทั่วไปของผูใชบริการนวดแผนไทยมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใช 
บริการนวดแผนไทย 

สมมติฐานที่ 2.1 เพศมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 
เพศมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานรูปแบบบริการนวดแผนไทย มี 

คา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่เป็นเพศหญิงสวนใหญมาใชบริการนวดผอนคลาย 
เพศไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานเหตุผลในการมาใชบริการนวดแผน  

มีคา P-value เทากับ 0.16 
เพศไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานวันที่มาใชบริการนวดแผนไทย มี 

คา P-value เทากับ 0.32 
เพศมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานชวงเวลาที่มาใชบริการนวด 

แผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีเป็นเพศหญิงสวนใหญมาใชบริการนวดแผนไทย
ในชวงเวลา 10.01 - 12.00 น. 

สมมติฐานที่ 2.2 อายุมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 
อายุมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานรูปแบบบริการนวดแผนไทย มี 

คา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีชวงอายุระหวาง 36 - 45 ปี สวนใหญมาใชบริการนวดผอนคลาย 
อายุมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานเหตุผลในการมาใชบริการนวด 

แผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีชวงอายุระหวาง 36 - 45 ปี สวนใหญให
เหตุผลในการมาใชบริการนวดแผนไทยเพื่อผอนคลายความเมื่อยลา/ความเครียด 

อายุมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานวันท่ีมาใชบริการนวดแผนไทย  
มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีชวงอายุระหวาง 36 - 45 ปี สวนใหญมาใชบริการนวด
แผนไทยในวัน เสารแ - อาทิตยแ 

อายุไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานชวงเวลาที่มาใชบริการนวด 
แผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.10 

สมมติฐานที่ 2.3 สถานภาพมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 
สถานภาพมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานรูปแบบบริการนวดแผน 

ไทย มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีสถานภาพสมรสสวนใหญมาใชบริการนวดผอนผอนคลาย 
สถานภาพมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานเหตุผลในการมาใช 

บริการนวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพสมรสสวนใหญใหเหตุผล
ในการมาใชบริการนวดแผนไทยเพื่อผอนคลายความเมื่อยลา/ความเครียด 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



17 
 

สถานภาพมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานวันท่ีมาใชบริการนวด 
แผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.02 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีมีสถานภาพสมรสสวนใหญมาใชบริการนวดแผน
ไทยในวัน เสารแ - อาทิตยแ 

สถานภาพไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานชวงเวลาที่มาใชบริการ 
นวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.27 

สมมติฐานที่ 2.4 วุฒิการศึกษามีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 
วุฒิการศึกษาไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานรูปแบบบริการนวด 

แผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.42 
วุฒิการศึกษาไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานเหตุผลในการมาใช 

บริการนวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.43 
วุฒิการศึกษาไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานวันท่ีมาใชบริการ 

นวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.10 
วุฒิการศึกษาไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานชวงเวลาที่มาใช
บริการนวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.41 

สมมติฐานที่ 2.5 อาชีพมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 
อาชีพมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานรูปแบบบริการนวดแผนไทย  

มีคา P-value เทากับ 0.03 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่ประกอบอาชีพสวนตัวสวนใหญมาใชบริการนวดผอนคลาย 
อาชีพไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานเหตุผลในการมาใชบริการ 

นวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.06 
อาชีพมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานวันท่ีมาใชบริการนวดแผน 

ไทย มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยท่ีประกอบอาชีพสวนตัวสวนใหญมาใชบริการนวดแผน
ไทยในวัน เสารแ - อาทิตยแ 

อาชีพไมมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานชวงเวลาที่มาใชบริการนวด 
แผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.25 

สมมติฐานที่ 2.6 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย 
รายไดตอเดือนมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานรูปแบบบริการนวด 

แผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน สวน
ใหญมาใชบริการนวดผอนคลาย 

รายไดตอเดือนมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานเหตุผลในการมาใช 
บริการนวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.01 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาทตอ
เดือน สวนใหญใหเหตุผลในการมาใชบริการนวดแผนไทยเพื่อผอนคลายความเมื่อยลา/ความเครียด 

รายไดตอเดือนมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานวันท่ีมาใชบริการ 
นวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.05 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน 
สวนใหญมาใชบริการนวดแผนไทยในวัน เสารแ – อาทิตยแ 

รายไดตอเดือนมีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ดานชวงเวลาที่มาใชบริการ 
นวดแผนไทย มีคา P-value เทากับ 0.00 โดยผูใชบริการนวดแผนไทยที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน 
สวนใหญมาใชบริการนวดแผนไทยในชวงเวลา 14.01 - 16.00 น. 
 
อภิปรายการวิจัย 

การศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทย ของผูใชบริการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอมูลผูใชบริการที่ไดจากการศึกษา พบวาสวนใหญนั้นเป็นเพศหญิง อายุระหวาง 36 - 45 ปี  
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สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบอาชีพสวนตัว และมีรายได 10,001 - 
15,000 บาทตอเดือน ดังนั้นการวางแผนการตลาดควรคํานึงถึงกลุมผูใชบริการกลุมนี้ และกําหนดกลยุทธแทาง
การตลาดกับกลุมผูใชบริการอยางถูกตองและเหมาะสม 

ดานผลิตภัณฑแที่ใชนวด ผูใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑแที่ใชไดรับมาตรฐาน ดังน้ัน 
ควรใหความสําคัญในการเลือกสรรผลิตภัณฑแที่จะนํามาใชนวดใหเหมาะสม ไดรับมาตรฐานที่ถูกตองและปลอดภัย 
ดานราคา ผูใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การแจงอัตราคาใชบริการอยางชัดเจน ดังนั้นควรติดปูายแจงอัตรา
คาใชบริการแตละรูปแบบบริการนวดแผนไทยไวอยางชัดเจน และจัดวางในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
ดานสถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ผูใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเขาใชบริการ และมีที่
จอดรถสะดวกและเพียงพอ ดังนั้นสถานที่ตั้งควรมีทําเลที่เหมาะสม มองเห็นไดชัดเจน มีที่จอดรถเพียงพอ การ
คมนาคมสะดวก เพราะธุรกิจนี้หากมีทําเลที่ดี ก็ถือวาประสบความสําเร็จไปแลวสวนหน่ึง 

ดานการสงเสริมการตลาด ผูใชบริการใหความสําคัญมากที่สุด คือ โฆษณาผานสื่อตางๆ อยางหลากหลาย  
ดังนั้นควรสรางการรับรูเพื่อสื่อสารไปยังกลุมผูใชบริการ โดยใชชองทางอินเตอรแเน็ตมากขึ้น เพราะเป็นสื่อที่มีตนทุน
ไมสูง เพื่อใหเกิดการจดจํา และกระตุนใหเกิดความตองการเขาใชบริการดวยการโฆษณาอยางตอเนื่อง 

ดานบุคคล ผูใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ พนักงานมีความชํานาญ และมีความรูในดานการ 
นวด เพราะการนวดเป็นการบริการแบบตัวตอตัว โอกาสใกลชิดและสัมผัสรางกายกับผูใชบริการมีอยูตลอดเวลา 
หากพนักงานนวดนั้นนวดโดยไมถูกตอง ก็อาจจะเป็นการทําใหบาดเจ็บไดดังนั้นพนักงานนวดจึงตองมีประสบการณแ
และความชํานาญในการนวดมากที่สุด รวมถึงตองมีใจรักในการใหบริการ ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ กลับมา
ใชบริการอีกและเกิดการบอกตอ 

ดานกระบวนการใหบริการ ผูใชบริการใหความสําคัญมากที่สุด คือ มีการแนะนําประเภทและประโยชนแ 
ของการนวดแผนไทย ดังนั้น พนักงานนวดนอกจากจะมีความรูในดานการนวดแลวตองมีทักษะดานการสื่อสารที่ดี พูดคุย
แนะนํารูปแบบการนวดและประโยชนแของการนวดแผนไทยดวยกริยามารยาทที่ดีและดวยความเต็มใจ เพื่อใหผูใชบริการ
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการนวดแผนไทยนั้นๆยิ่งขึ้น 

ดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ผูใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุด คือเครื่องใชตางๆมี 
ความสะอาด และจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบรอย ดังนั้นควรมีการตกแตงบรรยากาศภายในรานใหสวยงาม เป็นระเบียบ
สะอาดเรียบรอย มีกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยสมุนไพรตางๆ  มีการบริการเครื่องดื่ม เชน น้ําชา น้ําสมุนไพร เป็นตน 
มี Wi-Fi/Internet หนังสือพิมพแ และนิตยสาร เปิดเพลงฟใงเบาๆสบายๆ เพื่อสรางบรรยากาศใหรูสึกผอนคลายมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการตกแตงบรรยากาศภายนอกรานใหดูทันสมัยนาสนใจเหมาะกับกลุมผูใชบริการ เพราะผูใชบริการ
สวนใหญจะเลือกบรรยากาศรานโดยรวมกอน ถึงจะตัดสินใจใชบริการ 
 
ข๎อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช 
การศึกษาครัง้ตอไป ควรทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ที่เขามาใชบริการนวดแผนไทยในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาปใจจัยสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ชาวตางชาติ จะมีปใจจัยใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทย และผลที่ไดจะมีความเดิมหรือ
แตกตางจากงานวิจัยในครั้งนี ้

ขอเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งตอไป  
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทย ของ 

ผูใชบริการในระดับอําเภอแมสอด จึงไมสามารถทําใหทราบถึงปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผน
ไทยของผูใชบริการในระดับจังหวัด ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาในระดับจังหวัดตาก เพื่อจะไดเป็น
ประโยชนแแกผูประกอบการในการกําหนดกลยุทธแทางการตลาด ใหตรงตามความตองการของผูใชบริการ 
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