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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย
ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
สมพิศ กองอังกาบ1* อโณทัย งามวิชัยกิจ2 ลัดดา วัจนะสาลิกากุล3
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1. พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย 2. ปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อการใช้บริการนวดแผนไทย 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการนวด
แผนไทย และ 4. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย 2 ขั้นตอน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีคอแครน และเก็บตัวอย่าง
แบบสะดวก ขั้นตอนแรก เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ใช้บริการจานวน 5 คน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ทาแบบสอบถาม ขั้นตอนที่สองเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ จานวน
400 คน หลังจากนั้นนาคาสัมภาษณ์จากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์เนื้อหา และแบบสอบถามจากขั้นตอนสอง
วิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ค่าเอฟ ไคว์
แสควร์ และสหสัมพันธ์สเปียร์แมน
ผลการวิจัย พบว่า 1. พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยส่วนใหญ่มาใช้บริการวันเสาร์เวลาที่มาใช้
14.31-17.00 น. ครั้งละ 2 ชั่วโมง เคยใช้บริการมาแล้ว 5 ครั้งขึ้นไป ซึ่งใช้บริการมานานน้อยกว่า 6 เดือน
โดยมากับเพื่อน และเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 300-600 บาท 2. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุมีผลต่อความถี่และ
ระยะเวลา รายได้มีผลต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่าย และอาชีพมีผลต่อความถี่ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย 3. ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการใช้บริการในระดับมากที่สุด ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและด้าน
กระบวนการ มี ผ ลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารในระดั บมาก 4. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ยส่ ว นประสมการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการและระยะเวลาที่ใช้
บริการ รายได้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความถี่ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับความถี่และระยะเวลาที่ใช้บริการ ด้ านผลิตภัณฑ์
และด้านราคามีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้บริการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค นวดแผนไทย
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี e-mail: jj_power@hotmail.com
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
e-mail: anothai.nga@stou.ac.th
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
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* ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: jj_power@hotmail.com

296 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)

สมพิศ กองอังกาบ

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE CONSUMER BEHAVIOR OF THAI MASSAGE
SERVICE IN WAT PHRA CHATTUPON WIMON MANGKHALARAM
RATCHAWORRAMAHAWIHAN
Sompit Knongangkab1* Anothai Ngamvichaikit2 Ladda Vatjanasaregagul3
Abstract
The objectives of this study were to study 1. the consumer behavior of Thai massage
service 2. personal factors affecting the usage of Thai massage 3. the marketing mix factors
affecting the consumer behavior of Thai massage service 4. to personal factors and marketing
mix factors correlating with the consumer behavior.
This study had a 2 steps, and population was Thai people who use Thai massage
service in Wat Phra Chattupon Wimon Mangkalaram Ratchaworra mahawihan with unknown
number. Cochran convenience sampling was used. First step was in-depth interview with 5
customers and used content analysis for questionnaire development. Second step, data
collection was collected from 400 customers of Thai massage service. The research instruments
was questionnaire from first step. Statistics used for data analysis were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, chi-square and spearman correlation.
The results of the research were as follows: 1. most of the customers visited on
Saturday around 14.31-17.00 p.m. spent time 2 hours, used the services more than 5 times
within 6 months, visited with friends and spent around 300-600 baht 2. personal factors; ages
affecting the frequency and time, income affecting the time and expenses, occupation affecting
the frequency, time and expense 3) The marketing mix factors affecting on Thai massage found
that product was at highest level. price, place, promotion, people, physical evidence and
process were at high level. 4) Personal factors correlating with the consumer behavior found
that age correlated with frequency and times. Income correlated with time and expense.
Marketing mix factors correlate with the consumer behavior found that place and promotion
correlated with frequency, time and expense. Physical evidence correlated with time and
expense. Process correlated with time. Product and Price correlated with frequency. People also
correlated with time with 0.05 statistical significance.
.
Keywords : Marketing Mix, Consumer usage behavior, Thai massage
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บทนา
ในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่ นทุก วันนี้ ส่งผลให้การดาเนินชีวิตประจาวันของคนใน
ปัจจุบันเกิดความเครียดในการทางานหรือดาเนินธุรกิจเกิดปัญหาความเมื่อยล้า นอกจากนั้นอาการปวดเมื่อยตาม
ร่างกายสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ปวดเมื่อยจากการนั่ง
ทางาน เคล็ดขัดยอก ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกายนั่นก็คือ อาการปวดเมื่อย การเมื่อยล้าจากการทางาน การนอนตกหมอนการเสื่อมสภาพ
ร่างกายวัยชรา และการบาดเจ็บจากการคลอดบุตร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทาให้ธุรกิจนวดแผนไทยเกิดขึ้นอย่ าง
แพร่หลายเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาสุขภาพและคลายความเครียด ซึ่งการรักษาอาการปวดเมื่อยร่างกายเหล่านี้
โดยทั่วไป นอกจากการพบแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว หลายคนยังนิยมบาบัดด้วยการแพทย์แผนโบราณประกอบ
โดยการใช้ บ ริ ก ารนวดเพื่ อ บรรเทาอาการเจ็ บ ปวดหรื อ ผ่ อ นคลายร่ า งกายให้ ห ายจากคว ามเมื่ อ ยล้ า และ
ความเครียดจนกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการนวด มีการบันทึกสถิติลงกินเนสบุ๊คว่ามีการนวด
พร้อมกันมากที่สุดในโลกถึง 641 คู่ใช้เวลา 12 นาที (คมชัดลึก, 2555)
แพทย์แผนโบราณ หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า “แพทย์ทางเลือก”มีประวัติความเป็นมาคู่กับประเทศ
ไทยมาแต่โบราณ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการนวดที่เก่าแก่ที่สุดคือ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่ขุดพบ
ที่ป่ามะม่วงตรงกับสมัยพ่อขุนรามคาแหงมีรอยจารึกเป็นรูปการรักษาโดยการนวด เมื่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยารัช
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยเจริญรุ่งเรืองมากโดย เฉพาะอย่างยิ่ง การนวดไทยปรากฏ
ในทาเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน กรมแพทย์และกรมหมอนวดนั้นถือได้ว่าเป็นกรมใหญ่ซึ่ง
ต้องรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ตามทาเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน (โรงเรียนแพทย์
แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ, 2558)
ด้วยการรณรงค์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพ ทาให้การนวดแผนไทยซึ่งเป็นวิธี
หนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบสาหรับบุคคลโดยทั่วไปอย่างรวดเร็วและแผ่หลายทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ และด้วยเหตุนี้ทาให้การนวดแผนโบราณเป็นธุรกิจผู้ประกอบจานวนมากให้ความ
สนใจและเปิดกิจการร้านค้าเป็นจานวนมากเนื่องจากสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบการนวด
แผนโบราณ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า การบริการนวดแผนไทยสร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการนวดแผนไทย ซึ่งมี
รายได้จากตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 150,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
, 2558)
จากความสาคัญของปัญหาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร”
โดยคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะสามารถทาให้ได้รับทราบปัจจัยใดบ้างเป็นตัวกาหนดหรือสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาดในด้านใดบ้างที่จะสามารถทาให้เกิดความ
ต้ อ งการเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่งข้ อ มู ลและสาระสาคั ญจากผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้จ ะสามารถน าไปใช้ เป็ น ประโยชน์ ที่จะ
สนับสนุนกิจการนวดแผนไทยใช้เป็นแนวทางสาหรับการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์ การบริหาร และพัฒนาระบบ
การให้บริการของสถานบริการนวดแผนไทยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

298 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)

สมพิศ กองอังกาบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มี ผลต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
4. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บริการนวดแผนไทยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยทั้งชายและหญิงที่มาใช้บริการนวดแผนไทย
ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจานวนประชากรของคอแครน (Cochran 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน
5 % ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และสารองไว้เผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 15 คน รวมเป็นจานวน
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะผู้ใช้ หรือเคยใช้บริการนวดแผนไทยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ราชวรมหาวิหาร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวมทฤษฎี บทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นนาคาสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็นแบบสอบถาม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา เรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผน
ไทยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ อภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ที่มาใช้บริการนวดแผนไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และ
ช่วงอายุก็ใกล้เคียงกันมาก อยู่ระหว่าง 36-55 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันคนส่วนมากให้ความสนใจและเอาใจ
ใส่เรื่องการรักษาดูแลตนเองเป็นอย่างมาก เพราะมีผลต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพศหญิงจะ
มีการเอาใจใส่ในการรักษาดูแลสุขภาพและรักความสวยงาม จึงนิยมหันมาใช้บริการนวดแผนไทยแทนการใช้ย า
แผนปัจจุบัน เมื่อรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือ เมื่อรู้สึกต้องการผ่านคลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภรณ์
ปัตะเวสัง (2557) และ ทศพล คนคิด (2556) ที่สรุปไว้เช่นเดียวกันว่า ผู้ใช้บริการนวดแผนไทยเป็นเพศหญิง โดย
ช่ ว งอายุ ร วมได้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 21-49 ปี ส่ ว นทางด้ า นอาชี พ ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พนั ก งาน
บริษัทเอกชนจะมีความคล้ายกันในงานวิจัยของทศพล คนคิด (2556) ที่ส่วนใหญ่เป็นอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
เหมือนกัน จากผลการวิเคราะห์เนื่องจากลักษณะของชุมชนเมืองใหญ่ที่คล้ายกัน คือ กรุงเทพฯ และจังหวัด
ขอนแก่น

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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2. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย พบว่า ส่วนใหญ่เน้นการมาใช้บริการเพื่อผ่อนคลาย
และคลายปวดเมื่อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นวัยคนทางานซึ่งต้องการความผ่อนคลาย อีกทั้ง
ยังเป็นการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าในการทางาน และมี
ความเชื่อว่าการนวดแผนไทยสามารถช่วยตนได้ โดยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา แสงสุรจันทรกุล
(2557) และอาภรณ์ ปัตะเวสัง (2557) ซึ่งพบว่า คนส่วนใหญ่มานวดเพื่อผ่อนคลายจากการทางาน สาหรับ
งานวิจัยของทศพล คนคิด (2556) คนส่วนใหญ่มานวดเพื่อ รักษาอาการปวดเมื่อย ส่วนทางด้านเวลาที่มาใช้
บริการนั้น ผลการวิจัยของผู้วิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ เป็นเวลา 14:00 – 17:00 น.ซึ่งแตกต่างจาก
งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ เช่น ภัทรา แสงสุรจันทรกุล (2557) อาภรณ์ ปัตะเวสัง
(2557) เกวลิน สุทนต์ (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการจะอยู่ที่เวลา 18:00-20:00 น. ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ สถานบริการนวดแผนไทยส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ทาให้ไม่
สะดวกในการให้บริการหลังเวลา 18.00 น.
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้ การศึกษา อาชีพ และตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย ทั้ง 3 ด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ใช้บริการนวดแผนไทยที่
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้บริการนวดแผนไทย ทั้งด้านความถี่
ในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถสรุปได้ว่า
เพศหญิงและเพศชาย มีพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภรณ์ ปัตะเวสัง (2557) ภัทรา แสงสุรจันทรกุล (2557) ทศพล
คนคิด (2556) และนัฐวดี แดงอินทร์ (2555) ที่พบว่า การนวดแผนไทยของเพศหญิงนั้นมีความถี่ ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายมากกว่า เพศชาย ที่เป็นอย่างนี้เพราะ การนวดแผนไทยที่อื่นๆ นั้นแตกต่างจากการนวดแผนไทยที่วัด
พระเชตุพนฯ จึงทาให้เพศของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บริการ และระยะเวลาที่ใช้บริการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการเป็นวัยคนทางานซึ่งต้องการความผ่อนคลาย
อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าในการทางาน
และมีความเชื่อว่าการนวดแผนไทยสามารถช่วยตนได้โดยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา แสงสุร
จันทรกุล (2557) และอาภรณ์ ปัตะเวสัง (2557) ซึ่งพบว่า คนส่วนใหญ่มานวดเพื่อผ่อนคลายจากการทางาน
สาหรับงานวิจัยของทศพล คนคิด (2556) คนส่วนใหญ่มานวดเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อย
รายได้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริก าร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ใช้บริการที่รายได้มากก็สามารถใช้จ่ายสาหรับการนวดแผน
ไทยได้นานกว่า และมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อย แต่ข้อสังเกตที่สาคัญจะเห็นได้ว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการนวด
อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ในการใช้
บริการ ระยะเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ งนี้อาจเป็น
เพราะ อาชีพบางอาชีพก่อให้เกิดความเมื่อยล้า หรือความปวดเมื่อยจากการทางานจึงใช้บริการนวดแผนไทย
บ่อยครั้ง และใช้ระยะเวลานาน ตลอดจน เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการมากว่าตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ภาวดล นววรพงษ์ (2552) พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
นวดแผนโบราณ ในวัดโพธิ์ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 7Ps พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ง เสริมการตลาดมีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความถี่ในการใช้บริการ 2) ระยะในการใช้บริการ และ 3) ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความสะดวกสบายที่สามารถใช้บริการได้ง่าย เพราะมีสาขากระจายอยู่ทั่วไป หรือ มี
การบริการนวดนอกสถานที่ หรือ การจัดส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นการสะสมคะแนน การแจกของที่ระลึก
การให้พนักงานคอยให้คาปรึกษาแนะนาการนวด จะทาให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทั้ง 3 ด้าน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกรทิพย์ จันทร์แจ้ง (2552) พบว่า ช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
คอทเลอร์ (Kotler, 1977, P.172) ที่กล่าวว่า ช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution or Place) เช่น การจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ
ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หากผู้ประกอบการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้สึกอบอุ่นสะดวกสบาย
พร้อมที่จะให้บริการอยู่ตลอดเวลา เมื่อ ผู้ใช้บริการมาใช้บริการก็จะเพลิดเพลินและส่งผลให้ระยะเวลาในการใช้
บริการในแต่ละครั้งนานขึ้น และยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่นานขึ้นนั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อความถี่ใน
การใช้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจะใช้บริการบ่อยครั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการเมื่อยล้า เจ็ บปวดจากการทางาน
เพื่อรักษาอาการดังกล่าวมากกว่า หากผู้ใช้บริการยังไม่มีอาการก็คงยังไม่มาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุชาดา กิตินาม (2551) ด้านสถานที่และทาเล ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สถานที่หาพบได้
ง่าย จอดรถสะดวก ตกแต่งสถานที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย จานวนสาขาที่ใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ เเละคณะ (2552,
น.142) ที่ ก ล่ า วว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ (customer behavior and physical
evidence) เป็นองค์ประกอบของการบริการที่เป็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้ เช่น การตกแต่งสถานที่ ชุด
เครื่องแบบพนักงาน สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น
ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้
บริการ ทั้งนี้เป็นเพราะ เมื่อกระบวนการบริการเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน จะมาใช้เมื่อไรก็ได้รับการบริการคงเส้น
คงวาส่งผลต่อความถี่ในการใช้บริการและระยะเวลาในการใช้บริการในแต่ละครั้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิล
ลิป ค็อตเล่อร์ (Kotler, 2003), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552. น, 434) กล่าวว่า ธุรกิจบริการนั้นจาเป็นต้อ
มีการวางระบบและออกแบบกระบวนการให้บริการเป็นอย่างดี มีขั้นตอนที่อานวยความสะดวกให้กับลูกค้ามาก
ที่สุด กระบวนการของการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ หากมีผลิตภัณฑ์การนวดที่หลากหลายเหมาะสมต่ออาการเจ็บปวด หรือ การผ่อนคลายของผู้ใช้บริการ
ประกอบกับราคาที่เหมาะสมแล้ว อาจทาให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการบ่อยครั้งมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
คอทเลอร์ (Kotler, 1977, P.172) ที่กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม และการกาหนดราคาสินค้าให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมาย ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing
Stimulus) ที่นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้มากขึ้น อีกทั้งยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักร์กฤษณ์
เหลืองถาวรพจน์ และ สิงหา บอระเพชร (2551) การตัดสินใจเลือกใช้บริการการนวดที่ร้านนวดแผนไทยหรือที่
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สปาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญมาก คือ ด้านความหลากหลายของการ
ให้บริการ เช่น มีบริการนวดเท้า นวดตัว นวดประคบสมุนไพร อบตัวด้วยสมุนไพร
ปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงานนวด) มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการ ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะพนั ก งานนวดหรือ หมอนวดของสถานบริก ารนวดแผนไทยที วั ดพระเชตุพ นวิ ม ลมังคลารามราช
วรมหาวิหารนั้นได้รับการคัดสรร จากสถานประกอบการเป็นอย่างดี ทาให้พนักงานนวดสามารถแนะนาให้
ผู้ใช้บริการนวดเพิ่มเติมเพื่อแก้อาการที่ตนเป็น หรืออาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการเมื่อได้นวดกับพนักงานนวดแล้ว
รู้สึกว่าตนมีความรู้สึกสบายตัวขึ้น จึงอาจทาให้ระยะเวลาในการใช้บริการนานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ เเละคณะ (2552, น. 142) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคกับบุคลากร (customer behavior
and people) เป็นกระบวนการคัดสรร เลือกสรรกลุ่มคนที่เหมาะสมกับการทางาน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรทิพย์ จันทร์แจ้ง (2552) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้าน
บุคลากรมีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1.1 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนวัยทางานมีช่วง
อายุระหว่าง 36-55 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่รักษ์สุขภาพ ซึ่งอาจมีอาการปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าจากการทางาน จึงได้หัน
มาใช้บริการนวดแผนไทย ทั้งนี้การมาใช้บริการของผู้ใช้บริการส่วนมากจะมาใช้บริการกับเพื่อน ซึ่งในบางครั้ง
เพื่อนอาจขึ้นไปใช้บริการนวดแผนไทยด้วย หรือ อาจไม่ได้ขึ้นไปใช้บริการ ซึ่งทั้งสองกรณีทาให้ต้องมีการนั่งคอย
กันในขณะที่ผู้หนึ่งขึ้นไปใช้บริการ กอปรกับผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการนั้นเคยใช้บริการมาแล้วมากกว่า 5 ครั้ง ซึ่ง
ถือว่าเป็นการมาใช้บริการซ้า แสดงว่า ผู้ใช้บริการมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ดังนั้น ทางสถานบริการควรจัด
ที่นั่งคอย พร้อมทั้งเครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ไว้คอยต้อนรับ หรือจัดมุมขายน้าดื่ม เบเกอรี่ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
รายได้อีกทางหนึ่งของสถานบริการ หรือจัดมุมอินเทอร์เน็ต จัดมุมหนังสือ จัดมุดดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เพราะการ
นั่งรอคอยในบางครั้งใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ระยะเวลาที่ใช้บริการส่วนมาก จะ
มาใช้เวลาในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทางสถานประกอบการควรเตรียมหมอนวด ให้
มากกว่า ช่วงเวลาอื่น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ ทั้งนี้อาจจัดหาพนักงานชั่วคราวมาบริการเพื่อให้
พอเพียงกับการบริการลูกค้าสาหรับช่วงเวลา 8.00-10.30 น. ที่มีผู้ใช้บริการน้อยมากนั้น สถานประกอบการอาจ
จัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นการนวดฟรี หรือ การลดราคาในช่วงเวลาดังกล่าว
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการในช่วงเวลานั้นมากขึ้น โดยเน้นกลุ่ม พ่อบ้านแม่บ้านที่มีเวลามาใช้บริการ
ในเวลาดังกล่าว ส่วนพนักงานบริษัทเอกชน ที่เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ สถานบริการควรจัดรายการเพื่อรักษาฐาน
ลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความถี่ในการใช้บริการค่อนสูง ตลอดจนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการสุงกว่ากลุ่มอืน่ ๆ โดยอาจจัดรายการส่งเสริมการขายสะสมยอดการใช้บริการเพื่อนามาเป็นส่วนลด หรือ ใช้
บริการครบ 10 ชั่วโมง ได้รับบริการนวดฟรี 1 ชั่วโมง เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
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1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps จากผลการวิจัย พบว่า สถานบริการนวดแผนไทยวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้ดาเนินการตามหลักวิชาการ ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ
นวดแผนไทย สามารถนาไปศึกษาพัฒนาต่อยอดเป็นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจได้ แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนว
ทางการในจัดทาแผนการตลาดสาหรับส่วนประสมการตลาดบางรายการ ดังนี้
1.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ใช้บริการร้อยละ 60 มาใช้บริการนวดแผนไทย มากกว่า
การนวดแบบอื่นๆ เช่น นวดน้ามันสมุนไพร นวดแบบประคบ ดังนั้นควรเตรียมบุคลากร ให้มีความพร้อมในการ
บริการนวดแผนไทยทั้งทางด้านความรู้ความชานาญทางด้านการนวด หรือ การให้บริการแบบมืออาชี พ ของ
พนักงานต้อนรับ อีกทั้ง ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการนวดแผนไทยให้เพียงพอและพร้อมกับการให้บริการ ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์การนวดของวัดโพธิ์ที่มีหลากหลายโปรแกรมถือว่าเป็นจุดแข็ง ดังนั้นควร
รักษามาตรฐาน หรือ คงโปรแกรมการนวดไว้ หรือ อาจเพิ่มโปรแกรมการนวดที่คิ ดว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความอยากทดลองใช้ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งรายใหม่ และ รายเก่า
1.2.2 ปัจจัยด้านราคา ควรกาหนดราคาไม่ควรแพงเกินไป เพราะผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีจานวนมากถึงร้อยละ 38.8 มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท และอัตราค่าบริการที่ใช้ อยู่ ใน
ปัจจุบันนั้นก็ยังเป็นราคาที่ผู้ใช้บริการรับได้เพราะผู้ใช้บริการส่วนมากจ่ายค่าใช้บริการครั้งหนึ่งไม่เกิน 600 บาท
อาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ลดราคา หรื อ อาจใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นราคาไปช่ ว ยกระตุ้ น การใช้ บ ริ ก ารในช่ ว งเวลาที่ มี
ผู้ใช้บริการน้อย โดยจัดกิจกรรมลดราคาโดยจัดเป็นช่วง happy hour 8.00-10.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์
1.2.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ประทับใจและ พึงพอใจต่อ
การให้คาแนะนาของทั้งพนักงานต้อนรับและพนักงานนวด ดังนั้น สถานประกอบการยังไม่มีความจาเป็นในการ
จัดทารายการส่งเสริมการขายใดๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้บริการ แต่คงต้องรักษาระดับมาตรฐานในการให้
คาปรึกษาแนะนาอย่างนี้ต่อไป แต่ถ้าหากต้องการกระตุ้นในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการน้อยก็ควรทาการโฆษณา ลง
ข่าวหรือประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ หรือ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
1.2.4 ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในการคัดเลือกพนักงานทั้งพนักงานบริการต้อนรับส่วนหน้า และพนักงานนวด
ถึงแม้ว่าการบริการของบุคลากรในปัจจุบันจะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการในเรื่องการบริการ และการนวด สถาน
บริ ก ารก็ ค วรต้อ งรัก ษาระดั บมาตรฐานการฝึก อบรมทั้ งทางด้า นทัก ษะการนวด และด้ า นการบริก ารให้กับ
พนักงานต่อไป ทั้งด้านประสบการณ์ ความชานาญ และฝีมือในการนวด พนักงานทุกส่วนควรมีมารยาทและ
ความซื่อสัตย์ ทั้งนี้อาจทาการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนรับ เข้าทางาน นอกจากนี้ ควรรักษาบุคลากร
ในปัจจุบันให้อยู่กับสถานบริการด้วยการสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพราะงานนวดแผนไทยเป็นงานที่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัว การฝึกฝน การมีประสบการณ์ ซึ่งอาจถูกชักจูงไปทางานที่ใหม่ได้ง่าย และควรจัดให้มี
การประชุมเป็นประจาเพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
1.2.5 ด้านการให้บริการของพนักงานนวด พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่าจะใช้
บริการนวดกับพนักงานนวดคนใด ดังนั้นสถานบริการ ควรฝึกทักษะการนวดให้มีมาตรฐาน โดยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมฝึกเทคนิคในการนวด มารยาทในการบริการและหลักการบริการตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับ
ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการเพื่อจะได้เรียกใช้บริการกับพนักงานนวดท่านนั้นเสมอ เพราะการ
ที่ผู้ใช้บริการ ติดใจในการบริการและทักษะการนวดของพนักงานนวด จะเป็นการกระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้า
ได้อีก
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1.2.6 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ
อยู่ในระดับมากในเกือบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านขนาดเตียงที่ใช้อยู่นั้นมีความเหมาะสมกับการให้บริการ
ดังนั้น ควรให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายตรวจสอบควบคุมดูแลให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เช่น เมื่อบริการ
ลูกค้าผู้ใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยนปลอกหมอน ผ้าปู ทุกครั้ง สถานบริการอาจมีการปรับปรุงซ่อมแซม
ทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอเพื่อ ให้เ กิดความแตกต่า งและสร้ างภาพลั กษณ์ สร้างบรรยากาศที่ดีใ นการ
ให้บริการ มีความเงียบสงบเป็นสวดตัว หรืออาจจัดทาห้องนวดพิเศษเพื่อความเป็นส่วนตัว จะช่วยให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจในการใช้บริการมากขึ้น และในส่วนของเสื้อผ้าที่มีไว้บริการให้ลูกค้าเปลี่ยนก็เช่นเดียวกัน ควรมี
นโยบายตรวจสอบ ควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดของเสื้อผ้าที่มีไว้บริการอย่างเข้มงวด และเสื้ อผ้าที่มีไว้บริการ
นั้นควรมีทั้ง กางเกง และ เสื้อ และต้องเป็นแบบเหมาะสมกับการนวดแผนไทย ดังนั้น สถานบริการภายใน
บริเวณวัด ควรปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยที่พักคอยระหว่างรอรับการบริการ ควรจัดให้
เหมาะสมเป็นสัดส่วนและปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศให้มีอ ากาศการถ่ายเทสะดวก เพื่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนรักษาคุณภาพเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการนวดให้เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอย่างนี้ตลอดไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
โดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะทาให้สามารถลงลึกในรายละเอียดได้มากตามที่ต้องการ โดยอาจใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการ โดยศึกษากับสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้เห็นภาพองค์รวมของธุรกิจ
บริการนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3 ควรศึกษาการดาเนินธุรกิจสปา ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ เพราะเป็นธุรกิจที่สามารถ
ดาเนินการควบคุมไปกับการบริการนวดแผนไทยได้
กิตติกรรมประกาศ
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