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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกับพฤตกิรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของ

ผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร 
Relationship Between Service Marketing Mix and Service 
Usage Behavior of Thai Massage Consumers in Bangkok 

Metropolitan Hospitals 
 

มนสิชา สขุชม 1 
        

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและเป็นการศกึษา
เชิงรูปแบบการส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรท่ีใช้บริการนวดแผนไทยใน
โรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม และ
ได้ผลการวดัความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.920 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสถิตไิคสแควร์ (Chi-square) 
   ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคหรือผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 -39 ปี 
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 
10,001-15,000 บาท การเข้ารับบริการส่วนมากจะเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลภาครัฐ 
รูปแบบของการเลือกใช้บริการ คือ การนวดแผนไทย  ความถ่ีในการใช้บริการ คือ นานๆครัง้ เหตผุลท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริการ คือ เพ่ือรักษาสุขภาพ/การบ าบดัรักษาโรค และความเช่ือมั่นในมาตรฐาน
การบริการ และการเข้ารับบริการสว่นใหญ่จะไมเ่จาะจงเลือกพนกังาน 

                                                                 
1 นกัศกึษาภาควิชาปรสติวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนวงัหลงั เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผู้ บริโภคหรือผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญมากท่ีสุด      

คือ ด้านบุคคลและพนักงาน 4.449 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ 4.381 ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 4.323 และด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 4.221 ส่วนปัจจยัท่ีผู้ บริโภคหรือผู้ ใช้บริการ
ให้ความส าคญัมาก คือ ด้านราคา 4.172 ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.101 และด้านการ
สง่เสริมการขาย 3.582 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานบริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 
ค ำส ำคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, นวดแผนไทย 

 
Abstract 

The objective of this research is to study the relationship between service marketing 
mix and service behavior of Thai massage consumers in Bangkok metropolitan hospital and 
the exploratory study technique has been employed in this study.  The samples are 400 
customers who use the service during the period surveyed. Questionnaires are used as 
research instrument to acquire data, it is also found that the reliability value is 0.920.  
Frequency, percentage, standard deviation and Chi square are used in the data analysis. 

Research results show that females are major respondents, aged between               
30-39 years. Career of samples are government employee/government enterprise, 
holding   bachelor degree with the moderate income about 10001-15000 baht. The majority of 
services used is Thai massage in government hospital which is rarely used in certain period. 
The reason to use Thai massage is for healthy reason and having strong confident in service 
standard.  Actually, they don't have any specific masseur/masseuse.  

For marketing mix factors, consumers mostly give priority in people (4.449), process 
(4.381), physical evidence (4.323) and product (4.22).  Factors that consumers place 
importance are price (4.172), place (4.101) and promotion (3.582) respectively. 

Results of hypothesis testing reveal that demography and service marketing mix of 
Thai massage in Bangkok metropolitan hospitals has some relationship with consumer 
behavior in the selection of Thai massage service at the 0.05 statistical significance level. 
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บทน า 

ปัจจุบันตลาดธุรกิจบริการมีการขยายตัวและก าลังได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้บริโภค 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการนวดแผนไทย เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีมีภาวะท่ีคอ่นข้างตงึเครียดและนบัวนัยิ่ง
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ จะเห็นได้จากปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ในปี 2554 ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสงัคม โดยเฉพาะปัญหาทางด้านอทุกภยัท่ีคนไทยตา่งก็ประสบกนั
ทัว่หน้า ซึง่วิกฤตการณ์ตา่งๆเหล่านี ้ล้วนแล้วแตท่ าให้คนไทยสว่นใหญ่เกิดความเครียด ความกงัวล และ
ความกดดนัทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์  นอกจากนีย้งัมีอีกหลายปัจจยัท่ีเป็นปัญหาส่งผล
กระทบตอ่สขุภาพร่างกายนัน่ก็คือ อาการปวดเม่ือย การเม่ือยล้าจากการท างาน การนอนตกหมอน การ
เส่ือมสภาพร่างกายวยัชรา และการบาดเจ็บจากการคลอดบุตร เป็นต้น ซึ่งอาการทัง้หลายเหล่านีเ้ป็น
สาเหตุท าให้คนไทยเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจ
บริการเก่ียวกับสุขภาพได้รับความสนใจและได้รับการตอบสนองจากผู้ บริโภคมากขึน้ตามไปด้วย  
โดยเฉพาะบริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลท่ีปัจจบุนัก าลงัได้รับความนิยมกันมากในกลุ่มผู้บริโภคท่ี
ต้องการเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีโดยการรักษาแบบส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ รวมถึงความ
ปลอดภยัและนา่เช่ือถือ เป็นต้น  

กระทรวงสาธารณสุข ยังมีนโยบายให้ฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมนุไพร เพ่ือพฒันาเข้าสูร่ะบบสขุภาพแห่งชาตอิยา่งสมบรูณ์ ในการนีไ้ด้มีการยกระดบัสถานีอนามยัทัว่
ประเทศ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมุ่งให้โรงพยาบาลทุกระดบั ด าเนินการให้บริการ
แบบผสมผสานกันระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบนักับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  นอกจากนี  ้
กระทรวงสาธารณสุข ยังได้ให้ความส าคญัในการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนโยบายให้เพิ่ม
กรอบโครงสร้างอตัราก าลงันกัการแพทย์แผนไทย ในส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและโรงพยาบาลทุก
ระดบั และจดัท าเกณฑ์มาตรฐานบริการการนวดในโรงพยาบาลภาครัฐ โดยตัง้เปา้การผ่านเกณฑ์ไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 60 เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยัให้แก่ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการมาก
ขึน้ (ประภากร สมุะโน, 2554) 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมา ธุรกิจด้านบริการมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยและมีแนวโน้มการ
เติบโตอย่างตอ่เน่ืองและได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงสาธารณสขุ โดยมีนโยบายฟืน้ฟูภูมิปัญญาไทย
เพ่ือพฒันาเข้าสู่ระบบสขุภาพแห่งชาติในโรงพยาบาล และส่งเสริมให้มีการจดัท ามาตรฐานงานบริการ
การแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสขุของรัฐ  ดงันัน้เพ่ือให้สถานพยาบาลท่ีด าเนินธุรกิจบริการ 
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นวดแผนไทยสามารถวดัและประเมินผลความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในกลยทุธ์
ทางด้านการตลาดบริการ (Marketing strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค     
ได้เป็นอย่างดีและมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
พ ฤ ติ ก ร รม ก า รตั ด สิ น ใจ ใ ช้ บ ริก า ร  แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ก า รต ล าด ข อ งบ ริก า รน วด แ ผ น ไท ย 
ในโรงพยาบาล ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการตลาด บคุคล  กระบวนการ 
และหลกัฐานทางกายภาพ  ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรสถานพยาบาล ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจท่ีจะ
น าข้อมูลไปใช้ประกอบในการวางแผนธุรกิจบริการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวไปสู่การ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะน า
อาเซียน ไปสู่ ก ารตลาดและฐานการผลิ ต ร่วมกัน  (Single market and production base) ซึ่ ง
ประกอบด้วยสินค้าและธุรกิจบริการสูค่วามพร้อมในการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยอยา่งเตม็ท่ี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการนวดแผน
ไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ บ ริโภคในโรงพยาบาล เขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บ ริการนวดแผนไทยของผู้ บ ริโภคในโรงพยาบาล เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจยั 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ประชากรท่ีใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล  
เขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร (Non-probability) โดยเร่ิม
เก็บข้อมลูในเดือนเมษายน 2555 

2. กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยคัดเลือกจากผู้ ท่ีเคยใช้บริการนวดแผนไทยใน

โรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุม่ตวัอยา่งจะใช้ทัง้เพศชายและเพศหญิง จ านวน 400 คน 
3. ตวัแปรท่ีศกึษา 
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การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีขอบเขตการวิจยัดงันี ้
1.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  

1.1   ตวัแปรอิสระ (Independent variables) 
1.1.1   ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 
-  อาย ุ
-  อาชีพ 
-  ระดบัการศกึษา 
-  รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

1.1.2   ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ  
-  ผลิตภณัฑ์และบริการ 
-  ราคา 
-  การจดัจ าหนา่ย  
-  การสง่เสริมการขาย 
-  บคุคลหรือพนกังาน 
-  กระบวนการ 
-  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

1.2   ตวัแปรตาม (Dependent variables) 
1.2.1   ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการบริโภค  

-  ประเภทของโรงพยาบาลในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย 
-  รูปแบบการบริการนวดแผนไทย 
-  ความถ่ีในการใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล 
-  เหตผุลท่ีเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล 
-  พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล 
-  พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการพนกังาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในใช้บริการนวดแผนไทยใน
โรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ท าการก าหนดตัวแปรการศึกษา คือ ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) และตัวแปรตาม (Dependent variables) เพ่ื อให้ เป็นแนวทางในการ
ศกึษาวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้

1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) มี 2 ตวัแปร คือ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการบริโภค 
 
   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  อาชีพ 
4.  ระดบัการศกึษา 
5.  รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1.  ผลติภณัฑ์และบริการ 
2.  ราคา 
3.  การจดัจ าหนา่ย  
4.  การสง่เสริมการขาย 
5.  บคุคล 
6.  กระบวนการ 
7.  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค  
1.  ประเภทของโรงพยาบาลในการเลอืกใช้

บริการนวดแผนไทย 
2.  รูปแบบการบริการนวดแผนไทย 
3.  ความถ่ีในการใช้บริการนวด 

แผนไทยในโรงพยาบาล 
4.  เหตผุลที่เลอืกใช้บริการ 

นวดแผนไทยในโรงพยาบาล 
5.  พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ 

นวดแผนไทยในโรงพยาบาล 
6.  พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการพนกังาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างข้อมูลการใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล   

เขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมผู้ บริโภคท่ีมาใช้บริการนวดแผนไทยใน

โรงพยาบาล  
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล 
4. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ ประกอบการธุรกิจบริการนวดแผนไทยน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนการตลาด และพฒันาปรับปรุงกลยทุธ์งานบริการนวดแผนไทยให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการใช้
บริการของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ บริโภคในโรงพยาบาล       
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซึง่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากร
ท่ีใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากร (Non-probability) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบบังเอิญ (Accidental selection) โดยคดัเลือกจากผู้ ท่ีเคยใช้บริการธุรกิจนวดแผนไทยใน
โรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร  ทัง้เพศชายและเพศหญิง จ านวน 400 ตัวอย่าง และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) เน่ืองจากไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรท่ีมาใช้บริการธุรกิจนวดแผนไทยในโรงพยาบาลท่ีแนน่อนได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนของประชากร (วิสาขา ภู่จินดา, 2553, หน้า 100, 
102) 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการวิเคราะห์  ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพ่ือ
ทดสอบความสมัพนัธ์ พร้อมหาคา่ความเข้มข้นของความสมัพนัธ์ด้วยวิธี Crammer’s V 
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ผลการด าเนินการ 

ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์  
ด้านเพศ พบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ท่ีเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล คือ เพศหญิง 

คดิเป็นร้อยละ 61 สว่นเพศชายคดิเป็นร้อยละ 39  
ด้านอายุ พบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ท่ีเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลมากท่ีสดุ คือ 

ชว่งอาย ุ30-39 ปี คดิเป็นร้อยละ 31 และน้อยท่ีสดุ คือ อายมุากกวา่ 60 ปี คดิเป็นร้อยละ 8 
ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลมากท่ีสุด 

คือ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คดิเป็นร้อยละ 43 และน้อยท่ีสดุ คือ นกัศกึษา คดิเป็นร้อยละ 4 
ด้านระดับการศึกษา พบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล

มากท่ีสดุ คือ ระดบัปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 41 และน้อยท่ีสดุ คือ ระดบัปริญญาเอก คดิเป็นร้อยละ 4 
ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ บริโภคส่วนใหญ่ ท่ีเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยใน

โรงพยาบาลมากท่ีสุด คือ รายได้ 10,001-15,000 บ. คิดเป็นร้อยละ 29 และน้อยท่ีสุด คือ 20,001 -
25,000 บ. คดิเป็นร้อยละ 9 

ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการบริโภคนวดแผนไทย
ของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร  

ประเภทของโรงพยาบาลที่ให้บริการนวดแผนไทย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้
บริการแผนไทยในโรงพยาบาลภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน โดยคิดเป็นร้อยละ 43.5 และ ร้อยละ 28.2  
ตามล าดบั 

รูปแบบการเลือกใช้บริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการแบบนวดแผนไทยมาก
ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ นวดเฉพาะจดุ คดิเป็นร้อยละ 18.5 

ความถี่ในการมาใช้บริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการแบบนานๆครัง้ คิดเป็น
ร้อยละ 58.2 ซึง่มากกวา่ร้อยละ 50 รองลงมาคือ คดิเป็นร้อยละ 17.2 

เหตุผลในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย พบว่า ส่วนใหญ่เช่ือมั่นในมาตรฐาน โดยคิด
เป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาคือ บริการสภุาพ คดิเป็นร้อยละ 16.5 

พฤติกรรการมาใช้บริการนวดแผนไทย พบวา่ สว่นใหญ่เพ่ือรักษาสขุภาพ/เพ่ือบ าบดัรักษา
โรค ซึง่คดิเป็นร้อยละ45 รองลงมาคือ เพ่ือผอ่นคลาย/คลายเครียด คดิเป็นร้อยละ 43 

พฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่จะไมเ่จาะจงมากกวา่เจาะจงพนกังาน คดิเป็นร้อย
ละ 70.2 ร้อยละ 29.8 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความ 

สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการบริโภคนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขต
กรุงเทพมหานคร  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัแตล่ะด้าน พบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคญัด้านบคุคล/พนกังาน มาก
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ดงั
ตารางท่ี 1 

ปัจจัย 
คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล 
เรียงล าดับ
ความส าคัญ 

ผลิตภณัฑ์และบริการ 4.221 ส าคญัมากท่ีสดุ 4 
ราคา 4.172 ส าคญัมาก 5 
สถานท่ี/ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 4.101 ส าคญัมาก 6 
การสง่เสริมการขาย 3.582 ส าคญัมาก 7 
บคุคลหรือพนกังาน  4.449 ส าคญัมากท่ีสดุ 1 
กระบวนการ 4.381 ส าคญัมากท่ีสดุ 2 
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.323 ส าคญัมากท่ีสดุ 3 

 
ส่วนที่ 4  การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผลจากวิเคราะห์ประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของ

ผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการมากท่ีสดุในด้านรูปแบบของการบริการ รองลงมาคือ เหตผุลท่ีเลือกใช้บริการ 

สมมติฐานท่ี 2 ผลจากวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้
บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร มีดงันี ้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการมากท่ีสุดใน
ด้านเหตผุลท่ีเลือกใช้บริการ 

ปัจจัยด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการมากท่ีสุดในด้านรูปแบบของการ
บริการ 

ปัจจัยด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บริการมาก
ท่ีสดุในด้านพฤตกิรรมการเลือกใช้พนกังาน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการมากท่ีสดุในด้าน
พฤตกิรรมการเลือกใช้พนกังาน 



สยามวิชาการ  ปีที่ 14  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 23  พฤศจิกายน 2556 – กมุภาพนัธ์ 2557 
Siam Academic Review  Vol.14, No.2, Issue 23, November 2013 – February 2014 

        
 - 24 - 

 
ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการมากท่ีสดุในด้าน

รูปแบบของการบริการ 
ปัจจัยด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการมากท่ีสุดในด้าน

พฤตกิรรมการเลือกใช้พนกังาน 
ปัจจัยด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ

มากท่ีสดุในด้านประเภทของโรงพยาบาลท่ีใช้บริการ 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
 

ผลการศกึษาวิจยัปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บริการนวด
แผนไทยในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่า เพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพรับ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดบัปริญญาตรี เงินเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลภาครัฐ รูปแบบการเลือกใช้บริการจะเป็นแบบนวดแผนไทย
และนวดเฉพาะจดุ ความถ่ีท่ีเข้ามารับบริการจะเป็นแบบนานๆครัง้ และเหตผุลท่ีเลือกใช้บริการสว่นใหญ่
เพราะเช่ือมัน่ในมาตรฐานการให้บริการ ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการนวดโดยมากจะเพ่ือรักษาสุขภาพ
หรือเพ่ือบ าบดัรักษาโรค และผู้มาใช้บริการสว่นใหญ่มกัจะไมเ่จาะจงพนกังานในการเข้ารับบริการ 

ผลจากการศกึษาวิจยัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ใช้บริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านบุคคลและพนกังาน มีความสมัพนัธ์และมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ใน
การเลือกใช้บริการของผู้บริโภค รองลงมาอนัดบั 2 คือ ด้านกระบวนการ และอนัท่ีดบัท่ี 3 คือ ด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์น้อยท่ีสดุในการเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภค คือ ด้านการสง่เสริมการขาย 
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