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วตัถุประสงค์การวจิัย

•เพื่อศกึษาพฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติตอ่การใชบ้รกิารรา้น
นวดเพื่อสขุภาพ
•เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคตอ่ตดัสินใจ
ใชบ้รกิารรา้นนวดเพ่ือสขุภาพ
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การทบทวนวรรณกรรม

พฤติกรรมการ
ใช้บริการสปา

นลนิวรุิฬห์ (2559) ส ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวจนี 400 คนต่อมาตรฐานสปาไทย ที่เมืองพทัยา

กนัต์กนิษฐ  (2561)  ส ารวจปัจจยัทางการตลาดที่มต่ีอการเลือกใช้สปาของนักท่องเที่ยว อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 400 คน

พฤติกรรมการ
ใช้บริการร้าน
นวดแผนไทย

ภาณิกานต์ (2553) ส ารวจนักท่องเที่ยวต่างชาตบินถนนข้าวสาร กทม ที่มต่ีอการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย จ านวน 400 คน 

หทัยรัตน์ (2553) ส ารวจผู้ใช้บริการที่ Health Land 400 คน เกีย่วกบัพฤตกิารรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย

ผกาพนัธ์ (2555) ส ารวจนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ400 คนในเขต กทม. กีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดไทย 

นภาพร (2557) ) ส ารวจผู้ใช้บริการนวดไทยที่เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 400 คนเกีย่วกบัพฟตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดไทย 
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กรอบแนวคดิ

4

วธีิการด าเนินงานวจิัย

ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 385 คน  ซึ่งท าใชก้ารสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะนกัเท่ียว
ชาวต่างชาติที่มาใชบ้รกิารรา้นนวดในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ระหว่าง
ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ ์2563 พบว่า มีผู้ตอบส ารวจทัง้สิน้ 421 คน

ขนาดตวัอย่าง : สตูรของคอแครน (Cochran,1977)  กรณีท่ีไม่ทราบขนาดของ
ประชากรท่ีแน่นอน 
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ลกัษณะของตัวอย่างชาย
28%

หญงิ
72%

ต ่ากว่า 20 ปี
4%

21-40 ปี
38%

41-60
42%

สูงกว่า 60 ปี
16%

เพศ

อายุ

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี

16%

ปริญญาตรี
65%

สูงกว่าปริญญา
ตรี

19%

ระดับการศึกษา

88.84

11.16

ปกติ มีโรคประจ ำตวั

สุขภาพ

39.43

60.57

โสด  สมรส 

สถานภาพสมรส

5.46
11.88

50.59

32.07

ต ่ำกวำ่ 20,000 20,000-30,000 30,001-50,000 สูงกวำ่ 50,000

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน

30.64

23.04

26.13

18.05

2.14

จีน    อินเดีย ยโุรป อเมริกา อ่ืนๆ มาเลเซีย  ฮ่องกง  
ฟิลิปปินส ์ เวียดนา 

เวียดนาม สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น

สัญชาติ
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พฤติกรรมการนวดเพ่ือสุขภาพ
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9.50

17.34

22.09

38.00

43.23

50.83

นวดแกอ้ำหำรเฉพำะท่ี

นวดคอ บ่ำ ไหล่ หวั

นวดน ้ำมนัอโรม่ำ

นวดตวัไทย

นวดผอ่นคลำย

นวดฝ่ำเทำ้ นวดเทำ้

ประเภทการนวด

วัตถุประสงคห์ลักของการรับบริการนวดเพือ่สุขภาพ  

12.83

18.29

19.00

49.88

เพื่อบ ำรุงผิว

เพ่ือส่งเสริมสุขภำพทัว่ไป

เพื่อรักษำโรค 

เพ่ือผอ่นคลำย 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกในการใช้บริการนวดเพือ่สุขภาพ
41.09

26.60

14.49

9.74 8.08

18.00 – 22.00 น. 15.00 – 18.00 น. 12.00 – 15.00 น. 21.00 – 24.00 น. 10.00 –12.00 น.

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการนวดเพือ่สุขภาพ

38.24

54.39

7.36

1 ชัว่โมง  2 ชัว่โมง  มำกกวำ่ 2 ชัว่โมง

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการใช้
บริการนวดต่อคร้ัง

Mean=1017.60
SD = 872.31



7P ของการใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ
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3.57

3.59

3.61

3.62

3.68

3.71

3.72

3.64

ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ

ดำ้นรำคำ

ดำ้นผลิตภณัฑร้์ำนนวดเพ่ือสุขภำพ 

ดำ้นส่งเสริมดำ้นกำรตลำด

ดำ้นกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรนวด

ดำ้นสถำนท่ี

ดำ้นบุคลำกร

ภำพรวม

พนกังานมีทกัษะในการนวด

สถานบรกิารมีความเป็นส่วนตวั

มีกระบวนการและวิธีการนวดไดม้าตรฐาน

มีการลดค่าบรกิาร เม่ือกลบัมาใชบ้รกิารครัง้ถดัไป

รา้นนวด มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ

ราคามีความหลากหลายใหเ้ลือก

สภาพแวดลอ้มของรา้นมีความสะอาดไดม้าตรฐาน



ผลกำรทดสอบระหวำ่งปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์ต่อปัจจยัทำงกำรตลำด
ในกำรใชบ้ริกำร ดว้ยสถิติ chi-square test  t-test และ F-test
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พฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ เพศ อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ระดับการศึกษา สัญชาติ สถานภาพ สุขภาพ
ประเภทการนวด

นวดผอ่นคลำย 0.001 0.008 0.097 0.022
นวดน ้ำมนัอโรม่ำ
นวดฝ่ำเทำ้ นวดเทำ้
นวดตวัไทย 0.064
นวดคอ บ่ำ ไหล่ หวั 0.015
นวดแกอ้ำหำรเฉพำะท่ี 0.050 0.073 0.003

วตัถุประสงค์ในการมาใช้บริการนวด 0.013 0.000 0.012 0.005 0.010
ช่วงเวลาในการมาใช้บริการนวด 0.077 0.024
ระยะเวลาทีใ่ช้บริการนวด 0.007 0.005 0.010 0.007
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนวดต่อคร้ัง 0.000 0.000 0.011



ผลการทดสอบระหวา่งปัจจยัทางประชากรศาสตร์ต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการใชบ้ริการ ดว้ยสถิติ t-test และ F-test
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ปัจจยัทางการตลาด เพศ อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ระดบัการศึกษา สัญชาติ สถานภาพ สุขภาพ
ดำ้นผลิตภณัฑ์ 0.008 0.001 0.005 0.047
ดำ้นรำคำ 0.011 0.017 0.009 0.015
ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 0.057
ดำ้นสถำนท่ี 0.002 0.078 0.071
ดำ้นบุคลำกร 0.085 0.056 0.041
ดำ้นกระบวนกำร 0.003 0.023
ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 0.003 0.091

ภาพรวม 7P 0.006 0.028 0.049



ข้อเสนอแนะจากผลของงานวจิัย

1. จำกผลกำรส ำรวจ พบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรนวดเพ่ือสุขภำพส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มี 41- 60 ปี และมำจำกประเทศจีน 
ประเทศในยโุรป และอเมริกำ ตำมล ำดบั ดงันั้น ทำงผูป้ระกอบกำรควรท ำกำรส่งเสริมประชำสัมพนัธ์ ใหใ้น
กลุ่มเป้ำหมำยดงักล่ำวเพ่ือกระตุน้ใหเ้พ่ิมจ ำนวนนกัท่องเท่ียวและเพ่ิมกำรใชจ่้ำยเพ่ือกำรนวดเพื่อสุขภำพ
2. จำกผลกำรส ำรวจดำ้นพฤติกรรม พบวำ่ วตัถุประสงคใ์นกำรนวดเพ่ือสุขภำพส่วนใหญ่ต้องการนวดเพยีงเพ่ือ
ผ่อนคลาย และการนวดน า้มัน ซ่ึงบ่งช้ีวำ่นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติส่วนใหญ่ยงัคงใชบ้ริกำรนวดเพียงจ ำกดัรูปแบบ จึง
ควรใหมี้กำรประชำสัมพนัธ์และน ำเสนอรูปแบบกำรนวดท่ีหลำกหลำยเพื่อใหลู้กคำ้ไดพ้ึงพอใจมำกข้ึน ทั้งน้ี
ผูป้ระกอบกำรควรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรในสถำนบริกำรนวดใหส้ำมำรถส่ือสำรและอธิบำยถึงประโยชน์ของ
กำรนวดท่ีมีหลำกหลำยจะยงัมีผลใหเ้พ่ิมจ ำนวนผูม้ำใชบ้ริกำรและเพ่ิมควำมถ่ีของกำรมำใชบ้ริกำร
3. จำกผลกำรส ำรวจ ท ำใหท้รำบวำ่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ ใหค้วำมส ำคญักบัปัจจัยด้านบุคลากร
มากทีสุ่ด โดยเนน้เร่ืองพนกังำนมีทกัษะในกำรนวด ดงันั้น เพ่ือกำรส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวประทบัใจ อำจมีกำรท ำ 
retraining ส ำหรับพนกังำนนวด เพ่ือไดฝึ้กซอ้มทกัษะ วธีิกำรนวดใหไ้ดม้ำตรฐำน และคล่องแคล่วต่อไป 

10



ขอ้เสนอแนะของงานวจิยัต่อเน่ือง
1. ควรท ำงำนวจิยัในระดบัลึกเชิงสังคมและวฒันธรรม  รวมถึงควำมชอบของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติกลุ่มหลกัจำก
ประเทศจีน ยโุรป และอเมริกำ เพ่ือน ำมำเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมในกำรวำงแผนรูปแบบกำรนวดเพ่ือสุขภำพ  กำร
เพ่ิมพนูศกัยภำพของพนกังำนนวดใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติหลกั ซ่ึงควร
ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย
2.  ควรมีกำรศึกษำและประเมินตลำดแรงงำนของพนกังำนนวดวำ่มีศกัยภำพและควำมเพียงพอกบัควำมตอ้งกำร
ของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีจะมำใชบ้ริกำรนวดเพ่ือสุขภำพ  โดยทัว่ไปและโดยเฉพำะในช่วงเทศกำล
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