
19 
 

 

บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ คร้ังน้ี ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้
บริการของร้านนวดท่ีตั้งอยูใ่นเขตถนนนิมมานเหมินทร์ และพื้นท่ีใกลเ้คียงถนนนิมมานเหมินทร์ใน
รัศมี 1 กิโลเมตร จ านวน 300 ตวัอยา่ง ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ไดผ้ลดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านนวดในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั เพศ  อายุ  และรายไดข้องนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ท่ี
แตกต่างกนั 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใช้บริการร้านนวดในเขตถนนนิมมาน    
เหมินทร์ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเคยใชบ้ริการนวดไทย

ท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
 

เคยใช้บริการนวดไทยทีเ่ขตถนน
นิมมานเหมินทร์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยมากกวา่ 1 คร้ัง 195 65.00 
ไม่เคย (คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก) 105 35.00 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่วนใหญ่

เคยใชบ้ริการนวดไทยท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์มากกวา่ 1 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 65.00 และท่ีเหลือ
ไม่เคย (คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก) คิดเป็นร้อยละ 35.00 

 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 107 35.67 
หญิง 193 64.33 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

64.33 และท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.67  
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 6 2.00 

อาย ุ21-30 ปี 118 39.33 

อาย ุ31-40 ปี 91 30.33 

อาย ุ41-50 ปี 69 23.00 

อาย ุ51-60 ปี 15 5.00 

อายมุากกวา่ 60 ปี 1 0.33 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี       

คิดเป็นร้อยละ 39.33 รองลงมาไดแ้ก่ อายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.33 อายุระหวา่ง 41-50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 23.00 อายุระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00  อายุต  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
2.00  และอายมุากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3 1.00 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 13 4.33 

อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า 20 6.67 

ปริญญาตรี 230 76.67 

สูงกวา่ปริญญาตรี 34 11.33 

รวม 300 100.00 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมาได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.33 
อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6.67 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
4.33 และมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ  1.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 6 2.00 

10,001-20,000 บาท 80 26.67 

20,001-30,000 บาท 105 35.00 

30,001-40,000 บาท 55 18.33 

40,001-50,000 บาท 30 10.00 

มากกวา่ 50,000 บาท 24 8.00 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาไดแ้ก่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 
มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.33 มีรายไดเ้ฉล่ีย 40,001-50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 มีรายไดเ้ฉล่ีย มากกวา่ 50,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 82 27.33 

ราชการ/พนกังานของรัฐ 65 21.67 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 7 2.33 

พนกังานบริษทัเอกชน 114 38.00 

นกัเรียน/นกัศึกษา 18 6.00 

รับจา้งทัว่ไป 14 4.67 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.6  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมได้แก่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ  27.33 
ราชการ/พนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.67   นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.00 รับจา้งทัว่ไป 
คิดเป็นร้อยละ 4.67 และพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเขตท่ีพกัอาศยั 
 

เขตทีพ่กัอาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาคเหนือ 170 56.67 

ภาคกลาง 118 39.33 

ภาคอีสาน 7 2.33 

ภาคตะวนัออก 5 1.67 

รวม 300 100.00 
* หมายเหตุ ภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่แต่อยูน่อกเขตอ าเภอเมือง (83)  เชียงราย (15) ล าปาง (16) ล าพนู (22)  แพร่ 
(8) พะเยา (9) น่าน (7) อุตรดิตถ ์(4) แม่ฮ่องสอน (6) ภาคกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ (98) นครสวรรค ์(7) ก าแพงเพชร 
(2) สมุทรปราการ (2) ชลบุรี (2) สุพรรณบุรี (3) ปทุมธานี (4) ภาคอีสาน ไดแ้ก่ อุบลราชธานี (2) อุดรธานี (2) 
ขอนแก่น (3) ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ ระยอง (5) 



24 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเขตท่ีพักอาศัยอยู่ใน
ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.33 ภาคอีสาน คิดเป็น
ร้อยละ 2.33 และภาคตะวนัออก คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส  
 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 222 74.00 

สมรส 66 22.00 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 12 4.00 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 74.00 รองลงมาไดแ้ก่ สมรส คิดเป็นร้อยละ 22.00 และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ  
4.00 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางมาจงัหวดั

เชียงใหม่ 
 

การเดินทางมาจังหวดัเชียงใหม่เพือ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่องเท่ียว 115 38.33 

ท าธุรกิจ 12 4.00 

เยีย่มเพื่อน/ญาติ 173 57.67 

รวม 300 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่
เพื่อเยี่ยมเพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 57.67 รองลงมาได้แก่ ท่องเท่ียว  คิดเป็นร้อยละ 38.33 และ      
ท าธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ  4.00 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางมาจงัหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่เดินทางมาก่ีคน 

 

จ านวน จ านวน (คน) ร้อยละ 

คนเดียว 5 1.67 

2 คน 91 30.33 

3-4 คนข้ึนไป 202 67.33 

ไม่แน่นอน 2 0.67 

รวม 300 100.00 
* หมายเหตุ เดินทางมา 2 คน มากบัเพ่ือน (67) มากบัคู่รัก (20) มากบัพ่ี (2) มากบันอ้ง (2)  

 เดินทางมา  3-4 คนข้ึนไป มากบัเพ่ือน (178) มากบัครอบครัว  (24)  
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่
เดินทางมา 3-4 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  67.33 รองลมาไดแ้ก่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33 คนเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 1.67 และไม่แน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดบั     

 
ตารางที ่4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเดินทางมาถนนนิมมาน

เหมินทร์เป็นคร้ังท่ีเท่าไหร่ 
 

เดินทางมาถนนนิมมานเหมินทร์เป็นคร้ังที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คร้ังแรก 45 15.00 

คร้ังท่ี 2 80 26.67 

คร้ังท่ี 3 87 29.00 

มากกวา่ 3 คร้ัง 88 29.33 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาถนนนิมมาน       

เหมินทร์มากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมาไดแ้ก่ คร้ังท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ  29.00 คร้ังท่ี 2 
คิดเป็นร้อยละ 26.67 และคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดบั    
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ตารางที ่4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีท่านเดินทางมา
ถนนนิมมานเหมินทร์  

 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่องเท่ียว 92 30.67 

ซ้ือสินคา้ 11 3.67 

รับประทานอาหาร กาแฟ เบเกอร่ี 188 62.67 

ใชบ้ริการร้านนวด 4 1.33 

ท าธุรกิจ 5 1.67 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาถนนนิมมาน       

เหมินทร์เพื่อรับประทานอาหาร กาแฟ เบเกอร่ี  คิดเป็นร้อยละ 62.67 รองลงมาไดแ้ก่ ท่องเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ  30.67 ซ้ือสินค้า คิดเป็นร้อยละ 3.67 ท าธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ  1.67 และใช้บริการ      
ร้านนวด คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามล าดบั    

 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมในการใช้บริการร้านนวดในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

ตารางที ่4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปกติเคยใชบ้ริการนวด
ไทยหรือไม่ 

 

ใช้บริการนวดไทย จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 233 77.67 

ไม่เคย 67 22.33 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปกติเคยใชบ้ริการนวดไทย 

คิดเป็นร้อยละ 77.67 และท่ีเหลือตามปกติไม่เคยใชบ้ริการนวดไทย คิดเป็นร้อยละ  22.33  
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ตารางที ่4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคิดวา่การใชบ้ริการ
นวดไทยท าใหท้่านเสียเวลาในการท่องเท่ียวหรือไม่ 

 

เสียเวลาในการท่องเที่ยวหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เสียเวลา แต่ยงัใชบ้ริการ 65 21.67 

ไม่เสียเวลา 235 78.33 

รวม 300 100.00 
* หมายเหตุ เสียเวลา แต่ยงัใชบ้ริการเพราะตอ้งการผ่อนคลายความเครียด (32) นวดตามเพื่อน (7) รอเพื่อน (4)  

ตั้งใจมานวด (22) ไม่เสียเวลา เพราะเป็นการพกัผอ่น (107) แบ่งเวลาไวแ้ลว้ (43) ไม่มีธุระต่อ/วา่ง (85) 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการใช้บริการนวด
ไทยท าให้ไม่เสียเวลา คิดเป็นร้อยละ 78.33 และท่ีเหลือคิดว่าเสียเวลา แต่ยงัใช้บริการ  คิดเป็น      
ร้อยละ  21.67  

 
ตารางที ่4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุส าคญัท่ีท่าน

เลือกใชบ้ริการนวดไทย 
 

สาเหตุส าคัญ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อดูแลเก่ียวกบัสุขภาพ 60 20.00 

เพือ่ผอ่นคลายความเครียด 213 71.00 

เพื่อคลายความปวด/เม่ือยลา้ 5 1.67 

สนใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย 7 2.33 

ตอ้งการทดลองใชบ้ริการ 15 5.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเหตุส าคญัท่ีเลือกใช้
บริการนวดไทย คือ เพื่อผ่อนคลายความเครียด  คิดเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมาได้แก่ เพื่อดูแล
เก่ียวกบัสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตอ้งการทดลองใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 สนใจเก่ียวกบั
ภูมิปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ 2.33 และเพื่อคลายความปวด/เม่ือยลา้ คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเคยใชบ้ริการนวดไทยท่ี
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ประเภทใดบา้ง 

 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 

นวดผอ่นคลาย/นวดตวั         180 60.00 

นวดฝ่าเทา้ 136 45.33 

นวดประคบสมุนไพร 13 4.33 

นวดน ้ามนั 15 5.00 
* หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบทั้งหมด 300 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นวดผ่อนคลาย/นวดตวั        
คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาได้แก่ นวดฝ่าเทา้ คิดเป็นร้อยละ 45.33 นวดน ้ ามนั  คิดเป็นร้อยละ 
5.00 และนวดประคบสมุนไพร  คิดเป็นร้อยละ 4.33 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีมาใช้บริการ

ร้านนวดไทยในการมาเยอืนเขตถนนนิมมานเหมินทร์คร้ังน้ี 
 

เหตุผลทีม่าใช้บริการร้านนวดไทยในการมาเยอืนเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์คร้ังนี้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นวดเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เม่ือมีโอกาสจึงมาใชบ้ริการ 174 58.00 

ถือเป็นการพกัผอ่นอยา่งหน่ึง เพื่อผอ่นคลาย
ความเครียด 

86 28.67 

ใชบ้ริการเพื่อรอเวลาส าหรับท ากิจกรรมอ่ืนๆ 40 13.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีมาใช้บริการร้าน
นวดไทยในการมาเยือนเขตถนนนิมมานเหมินทร์คร้ังน้ี คือ นวดเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เม่ือมีโอกาสจึง
มาใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาได้แก่ ถือเป็นการพกัผ่อนอย่างหน่ึง เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด คิดเป็นร้อยละ 28.67 และใชบ้ริการเพื่อรอเวลาส าหรับท ากิจกรรมอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 
13.33 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ
นวดไทยท่ีร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

 

เหตุผลที่เลอืกใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รู้จกัคุน้เคยเจา้ของร้าน 13 4.33 

มีคนแนะน า 117 39.00 

มีบริการนวดหลากหลายประเภท 27 9.00 

ท าเลท่ีตั้ง 65 21.67 

มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 19 6.33 

ค่าบริการถูกกวา่ท่ีอ่ืน 12 4.00 

จดัร้านสวยงาม สะอาด 34 11.33 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผา่นมาเจอ 13 4.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลท่ีท่านเลือกใช้
บริการนวดไทยท่ีร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีท่านใช้บริการอยู่เน่ืองจากมีคนแนะน า       
คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.67 จดัร้านสวยงาม สะอาด คิดเป็น
ร้อยละ 11.33   มีบริการนวดหลากหลายประเภท คิดเป็นร้อยละ  9.00  มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย     
คิดเป็นร้อยละ 6.33   รู้จกัคุน้เคยเจา้ของร้านและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผา่นมาเจอ คิดเป็นร้อยละ 4.33 เท่ากนั 
และค่าบริการถูกกวา่ท่ีอ่ืน คิดเป็นร้อยละ  4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุดในการตดัสินใจใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมมานเหมินทร์ 

 

บุคคลทีม่ีความส าคัญ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อน 79 26.33 

ตนเอง 190 63.33 

ครอบครัว 26 8.67 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ คู่รัก 5 1.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดในการตดัสินใจใช้บริการนวดไทยเขตถนนนิมมมานเหมินทร์ คือ  ตนเอง คิดเป็นร้อยละ  
63.33 รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 26.33 ครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 8.67 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
คู่รัก คิดเป็นร้อยละ  1.67 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.20  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาใชบ้ริการนวด
ไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช่วงเชา้ ( 8.00 น. – 12.59 น.) 3 1.00 
ช่วงบ่าย (13.00 น.–15.59 น.) 35 11.67 
ช่วงเยน็ (16.00 น. – 18.50 น.) 124 41.33 
ช่วงกลางคืน (19.00 น.–24.00 น.) 16 5.33 
แลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน 122 40.67 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงเวลาใชบ้ริการนวดไทย

เขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ  ช่วงเยน็ (16.00 น. – 18.50 น.  คิดเป็นร้อยละ  41.33 รองลงมาไดแ้ก่ 
เแลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 40.67 ช่วงบ่าย (13.00 น.–15.59 น.)  คิดเป็นร้อยละ 
11.67 ช่วงกลางคืน (19.00 น.–24.00 น. คิดเป็นร้อยละ  5.33 และช่วงเชา้ ( 8.00 น. – 12.59 น.)     
คิดเป็นร้อยละ  1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีใชบ้ริการนวดไทย
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

 

วนัทีใ่ช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

วนัจนัทร์-ศุกร์ 7 2.33 

วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ 109 36.33 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 22 7.33 

แลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน 162 54.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วนัท่ีใชบ้ริการนวดไทยเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ คือ แลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน  คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาไดแ้ก่ วนัหยุด
เสาร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ  36.33 วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 7.33 และวนัจนัทร์-ศุกร์ คิด
เป็นร้อยละ  2.33 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ

นวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อการมาเยอืนเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์หรือจงัหวดัเชียงใหม่ 

102 34.00 

1 คร้ังต่อการมาเยือนเขตถนนนิมมานเหมินทร์หรือ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

142 47.33 

2-3 คร้ังต่อการมาเยอืนเขตถนนนิมมานเหมินทร์หรือ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

51 17.00 

ทุกวนัเม่ือมีโอกาสมาเยือนเขตถนนนิมมานเหมินทร์
หรือจงัหวดัเชียงใหม่ 

5 1.67 

รวม 300 100.00 
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จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความถ่ีในการใชบ้ริการนวด
ไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ 1 คร้ังต่อการมาเยือนเขตถนนนิมมานเหมินทร์หรือจงัหวดั
เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ  47.33 รองลงมาไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อการมาเยือนเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์หรือจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 34.00 จ  านวน 2-3 คร้ังต่อการมาเยือนเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์หรือจงัหวดัเชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ 17.00 และทุกวนัเม่ือมีโอกาสมาเยือนเขตถนนนิมมาน   
เหมินทร์หรือจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ  1.67 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.23  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้

บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์แต่ละคร้ัง 
 

ระยะเวลาในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ชัว่โมง 230 76.67 

2 ชัว่โมง 66 22.00 

3 ชัว่โมง 4 1.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาในการใช้บริการ
นวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์แต่ละคร้ัง  คือ 1 ชัว่โมง  คิดเป็นร้อยละ  76.67 รองลงมาไดแ้ก่ 2 
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 22.00 และ 3 ชัว่โมง  คิดเป็นร้อย 1.33 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.24  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียใน

การใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ต่อคน ต่อคร้ัง 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการใช้บริการนวด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 200 บาท 42 14.00 

201 – 300 บาท 181 60.33 

301 – 400 บาท 48 16.00 

401 – 500 บาท 9 3.00 

มากกวา่ 500 บาทข้ึนไป 20 6.67 

รวม 300 100.00 
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จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใช้
บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ต่อคน ต่อคร้ัง  คือ มีค่าใชจ่้าย 201 – 300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  60.33 รองลงมาไดแ้ก่ มีค่าใชจ่้าย 301 – 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีค่าใชจ่้าย ต ่ากวา่ 
200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 500 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ มี
ค่าใชจ่้าย 401 – 500 บาท คิดเป็นร้อย 3.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.25  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนใหญ่ใชบ้ริการนวด

ไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ก่ีคน 
 

จ านวน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไปใชบ้ริการคนเดียว 18 6.00 

ไปใชบ้ริการ 2 คน 113 37.67 

ไปใชบ้ริการ 3 คน 167 55.67 

ไปใชบ้ริการ 3 คนข้ึนไป 2 0.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาไปใช้บริการ 3 คน        
คิดเป็นร้อยละ  55.67 รองลงมาไดแ้ก่ ไปใชบ้ริการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 ไปใชบ้ริการคนเดียว  
คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ ไปใชบ้ริการ 3 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อย 0.67 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.26  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะในการใช้

บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
 

ลกัษณะในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือบริการต่อคร้ังแบบรายชัว่โมง 290 96.67 

ซ้ือบริการต่อคร้ังแบบแพค็เกจ 10 3.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือบริการต่อคร้ังแบบราย
ชัว่โมง  คิดเป็นร้อยละ  96.67 และท่ีเหลือซ้ือบริการต่อคร้ังแบบแพค็เกจ คิดเป็นร้อย 3.33  
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ตารางที ่4.27  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสถานท่ีท่ีเคยใช้
บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

 

จ านวนสถานที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใชบ้ริการร้านนวดไทยเพียง 1 แห่ง 42 14.00 

เคยใชบ้ริการร้านนวดไทยเปล่ียนกนั 2-3 แห่ง 117 39.00 

เคยใชบ้ริการร้านนวดไทยมากกวา่ 3 แห่ง 141 47.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนสถานท่ีท่ีเคยใช้
บริการร้านนวดไทยมากกวา่ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  47.00 รองลงมาไดแ้ก่เคยใชบ้ริการร้านนวดไทย
เปล่ียนกนั 2-3 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  39.00  และใช้บริการร้านนวดไทยเพียง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยะ 
14.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.28  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านประจ าท่ีใชบ้ริการ

อยูใ่นเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 
 

ร้านประจ าทีใ่ช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มี 47 15.67 

ไม่มี 253 84.33 

รวม 300 100.00 
* หมายเหตุ มีร้านประจ า ไดแ้ก่ แสนสบาย (8) นิมมานเหมินทร์ นวดไทย (3) หัตถเ์งิน หัถตท์อง นวดแผนไทย 
(4) โกลดเ์ดน้ ฟิงเกอร์ (3) นิมมานเฮาส์ (6) ดอกแกว้ (2) แวนดารา (7) ปารีณา เนลลแ์อนด์ มาสสาจ (4) ลภสั มาส
สาจ (5) รดามาสสาจ (5) 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ าท่ีใชบ้ริการ
อยู่ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  84.33 ท่ีเหลือมีร้านประจ าท่ีใช้
บริการอยูใ่นเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยะ 15.67  
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ตารางที ่4.29  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการหาขอ้มูลล่วงหน้า
ก่อนมาใชบ้ริการร้านนวดท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

 

การหาข้อมูลล่วงหน้า จ านวน (คน) ร้อยละ 

หาขอ้มูลล่วงหนา้ (มีการหาขอ้มูลก่อนการใชบ้ริการอยา่งนอ้ย 1 วนั) 20 6.67 

ไม่ไดห้าขอ้มูลล่วงหนา้ (จะหาขอ้มูลเม่ือตอ้งการใชบ้ริการขณะนั้น) 280 93.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้หาข้อมูลล่วงหน้า     
(จะหาขอ้มูลเม่ือตอ้งการใชบ้ริการขณะนั้น)  คิดเป็นร้อยละ  93.33 ท่ีเหลือมีการหาขอ้มูลล่วงหน้า       
(มีการหาขอ้มูลก่อนการใชบ้ริการอยา่งนอ้ย 1 วนั)  คิดเป็นร้อยะ 6.67  

 
ตารางที ่4.30  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีในการหาขอ้มูล

ข่าวสารเพื่อใชบ้ริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

สถานทีใ่นการหาข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรงแรมท่ีพกั 48 16.00 

ร้านกาแฟ 194 64.67 

เตรียมพร้อมหาขอ้มูลมาจากบา้นก่อนการเดินทาง 14 4.67 

หาขอ้มูลจากร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 44 14.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีในการหาขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อใชบ้ริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ ร้านกาแฟ  คิดเป็นร้อยละ  
64.67 รองลงมาไดแ้ก่ โรงแรมท่ีพกั คิดเป็นร้อยะ 16.00 หาขอ้มูลจากร้านนวดไทยบริเวณเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ คิดเป็นร้อยะ 14.67 และเตรียมพร้อมหาข้อมูลมาจากบ้านก่อนการเดินทาง          
คิดเป็นร้อยะ 4.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อใชบ้ริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

 

ส่ือทีใ่ช้ในการหาข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อินเทอร์เนต 87 29.00 

ป้ายโฆษณากลางแจง้ 185 61.67 

ใบปลิว/โปสเตอร์ 93 31.00 

คนรู้จกั 231 77.00 

นิตยสาร 38 12.67 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่  เดินส ารวจเอง 14 4.67 
* หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบทั้งหมด 300 ราย 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่ือท่ีใช้ในการหาข้อมูล

ข่าวสารเพื่อใช้บริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์  คือ คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ  
77.00 รองลงมาไดแ้ก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้  คิดเป็นร้อยะ 61.67 ใบปลิว/โปสเตอร์ คิดเป็นร้อยะ 
31.00 อินเทอร์เนต คิดเป็นร้อยะ 29.00 นิตยสาร  คิดเป็นร้อยะ 12.67 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่  เดินส ารวจ
เอง คิดเป็นร้อยะ  4.67 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.32  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

ลกัษณะการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ศึกษาหาขอ้มูลร้านนวดไทยนั้นๆก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 30 10.00 

ขอค าแนะน าจากพนกังานก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 53 17.67 

เลือกตามค าแนะน าของผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์มาก่อน 

217 72.33 

รวม 300 100.00 
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จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลกัษณะการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์  คือ เลือกตามค าแนะน าของผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านนวด
ไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์มาก่อน คิดเป็นร้อยละ  72.33 รองลงมาได้แก่ ขอค าแนะน าจาก
พนักงานก่อนตดัสินใจใช้บริการ คิดเป็นร้อยะ 17.67 และศึกษาหาขอ้มูลร้านนวดไทยนั้นๆก่อน
ตดัสินใจใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยะ  10.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.33  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีตั้งของร้านนวด

ไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
 

แหล่งทีต่ั้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ร้านนวดไทยท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทัว่ไป 205 68.33 

ร้านนวดไทยท่ีตั้งอยูภ่ายในโรงแรมหรือรีสอร์ท 9 3.00 

ร้านนวดไทยท่ีตั้งอยูใ่กลร้้านอาหารหรือร้านกาแฟ 84 28.00 

ร้านนวดไทยท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งร้านคา้ เช่น ร้านเส้ือผา้ ร้านขาย
ของตกแต่งบา้น ร้านของฝาก 

2 0.67 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านนวดไทยเขต

ถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีตั้งอยู่บริเวณทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ  68.33 รองลงมาไดแ้ก่ ร้านนวดไทยท่ี
ตั้งอยูใ่กลร้้านอาหารหรือร้านกาแฟ คิดเป็นร้อยะ 28.00  ร้านนวดไทยท่ีตั้งอยูภ่ายในโรงแรมหรือรี
สอร์ท คิดเป็นร้อยะ  3.00 และร้านนวดไทยท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งร้านคา้ เช่น ร้านเส้ือผา้ ร้านขายของ
ตกแต่งบา้น ร้านของฝาก คิดเป็นร้อยะ  0.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.34  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์แตกต่างจากท่ีอ่ืน 

 

ร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์แตกต่างจากทีอ่ืน่หรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่แตกต่าง 277 92.33 

แตกต่าง  23 7.67 

รวม 300 100.00 
* หมายเหตุ แตกต่าง เพราะ มีการตกแต่งท่ีสวยงามแบบภาคเหนือ (15) อยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น ใกลร้้าน

กาแฟ สถานบงัเทิง  ร้านอาหาร เป็นตน้ (8) 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ร้านนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ไม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน คิดเป็นร้อยละ  92.33 รองลงมาได้แก่ แตกต่างจากท่ีอ่ืน       
คิดเป็นร้อยะ  07.67 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.35  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการกลบัมาใช้บริการ

ร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์อีกหรือไม่ 
 

การกลบัมาใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มา 269 89.67 

ไม่มา 2 0.67 

ไม่แน่ใจ 29 9.67 

รวม 300 100.00 
* หมายเหตุ มา เพราะ นวดดี (181) ไม่แพง (23) อยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว (22) เป็นแหล่งท่ีมีร้านนวดจ านวนมาก 

(12) มีร้านนวดหลากหลายประเภท (17) ถูกใจ/ชอบร้านท่ีใชบ้ริการ (21) ชอบมาด่ืมกาแฟท่ีน่ี (1)      
ไม่มา เพราะ อยูไ่กล (2) ไม่แน่ใจ เพราะ ตอ้งดูก่อน(5) อาจยุง่ (7) อาจไม่มีเวลา (2) ไม่รู้จะมีโอกาสมา
เท่ียวอีกหรือไม่ (15) 

 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัมาใชบ้ริการร้านนวด
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ คิดเป็นร้อยละ  89.67  รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยะ  9.67      
และ ไม่มา คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

การเลอืกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ตารางที่ 4.36  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้
บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

S.D. น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค ว ามหล ากหล า ย ขอ งก า ร
ให้บริการ เช่น บริการนวดเท้า 
นวดตัว  นวดสมุนไพร นวด
น ้ ามนั เป็นตน้ 

0 6 33 148 113 4.23 0.72 
(0.00) (2.00) (11.00) (49.33) (37.67) (มาก)  

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของ
ร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

2 3 55 139 101 4.11 0.78 
(0.67) (1.00) (18.33) (46.33) (33.67) (มาก)  

มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มา
ใชใ้นการนวด 

1 7 85 160 47 3.82 0.73 
(0.33) (2.33) (28.33) (53.33) (15.67) (มาก)  

ร้านนวดได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภยั 

0 0 29 124 147 4.39 0.66 
(0.00) (0.00) (9.67) (41.33) (49.00) (มาก)  

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ ผ ลิ ต จ า ก
ธรรมชาติ 100% 

0 12 130 132 26 3.57 0.71 
(0.00) (4.00) (43.33) (44.00) (8.67) (มาก)  

ร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั 

0 1 122 153 24 3.67 0.62 
(0.00) (0.33) (40.67) (51.00) (8.00) (มาก)  

มีบริการนวดทั้ งในและนอก
สถานท่ี 

10 23 122 121 24 3.42 0.87 
(3.33) (7.67) (40.67) (40.33) (8.00) (ปานกลาง)  

มีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั 
3 5 43 147 102 4.13 0.79 

(1.00) (1.67) (14.33) (49.00) (34.00) (มาก)  

รวม 
3.92 .73 

(มาก)  
หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก  คือ ร้านนวดได้มาตรฐาน มีความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.39)  ความหลากหลายของการ
ให้บริการ เช่นบริการนวดเทา้ นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ ามนั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.23)   มีห้อง
นวดเป็นส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 4.13)   ผลิตภณัฑ์และการให้บริการของร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 4.11)  มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มาใช้ในการนวด (ค่าเฉล่ีย  
3.82)  ร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก (ค่าเฉล่ีย 3.67) และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ผลิตจาก
ธรรมชาติ 100% (ค่าเฉล่ีย 3.57)  ตามล าดบั  

ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  คือ มีบริการนวดทั้งในและนอก
สถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.42)   
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ตารางที่ 4.37  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

S.D. น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าบริการเหมาะสมกับ
คุณภาพการบริการ 

0 0 28 104 168 4.47 0.66 
(0.00) (0.00) (9.33) (34.67) (56.00) (มาก)  

อตัราค่าบริการถูกกว่าร้านนวด
อ่ืนๆ 

2 2 96 142 58 3.84 0.76 
(0.67) (0.67) (32.00) (47.33) (19.33) (มาก)  

มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 
0 0 18 110 172 4.51 0.61 

(0.00) (0.00) (6.00) (36.67) (57.33) (มากท่ีสุด)  
สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต 

7 29 79 152 33 3.58 0.89 
(2.33) (9.67) (26.33) (50.67) (11.00) (มาก)  

มีการลดราคาส าหรับสมาชิก
หรือลูกคา้ประจ า 

1 15 71 111 102 3.99 0.90 
(0.33) (5.00) (23.67) (37.00) (34.00) (มาก)  

รวม 
4.08 0.76 

(มาก)  
หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด  คือ มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.51)   

ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพ
การบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.47)  มีการลดราคาส าหรับสมาชิกหรือลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.99) อตัรา
ค่าบริการถูกกวา่ร้านนวดอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.84)  และสามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 
3.58)   ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
เลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

S.D. น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั 
1 30 136 98 35 3.45 0.84 

(0.33) (10.00) (45.33) (32.67) (11.67) (ปานกลาง)  
ท าเลท่ีตั้ งสามารถเดินทางได้
สะดวก 

0 1 34 150 115 4.26 0.66 
(0.00) (0.33) (11.33) (50.00) (38.33) (มาก)  

สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั
และเพียงพอ 

0 2 44 163 91 4.14 0.68 
(0.00) (0.67) (14.67) (54.33) (30.33) (มาก)  

รวม 
3.95 0.73 

(มาก)  
หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก  คือ ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.26)  และสถานท่ีจอดรถสะดวก 
ปลอดภยัและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.14)   

ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับปานกลาง คือ ร้านนวดตั้ งอยู่ใกล้ท่ีพ ัก 
(ค่าเฉล่ีย 3.45)   
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ตารางที่ 4.39  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

S.D. น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การ ให้ ส่ วนลด เ ม่ื อ ถื อบัต ร
สมาชิก 

0 14 96 158 32 3.69 0.72 
(0.00) (4.67) (32.00) (52.67) (10.67) (มาก)  

การให้คูปองส่วนลดในการใช้
บริการคร้ังต่อไป 

0 9 48 128 115 4.16 0.80 
(0.00) (3.00) (16.00) (42.67) (38.33) (มาก)  

ก า ร โ ฆ ษ ณ า ท า ง ส่ื อ  เ ช่ น 
อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ใบปลิว 
เป็นตน้ 

2 20 156 103 19 3.39 0.73 
(0.67) (6.67) (52.00) (34.33) (6.33) (ปานกลาง)  

การจัดโปรโมชั่น เช่น ลดราคา
เม่ือใชบ้ริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 
4 คน ช าระเงิน  3 คน เป็นตน้ 

28 65 130 61 16 2.91 1.00 
(9.33) (21.67) (43.33) (20.33) (5.33) (ปานกลาง)  

รวม 
3.54 0.81 
(มาก)  

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีให้
ความส าคญัในระดบัมาก คือ การให้คูปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.16)  และ
การใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับปานกลาง คือ การโฆษณาทางส่ือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้  (ค่าเฉล่ีย 3.39)  และการจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาเม่ือใช้
บริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 คน ช าระเงิน  3 คน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.94)   ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  
(พนักงานนวด) 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

S.D. น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พนกังานมีการใหค้  าแนะน า
อยา่งเพียงพอและมีความ
น่าเช่ือถือ 

0 1 27 122 150 4.40 0.66 
(0.00) (0.33 (9.00) (40.67) (50.00) (มาก)  

พนกังานมีความช านาญในการ
ปฏิบติังาน 

0 0 8 58 234 4.75 0.49 
(0.00) (0.00) (2.67) (19.33) (78.00) (มากท่ีสุด)  

พนกังานมีความสุภาพและ
อธัยาศยัดี 

0 0 8 116 176 4.56 0.55 
(0.00) (0.00) (2.67) (38.67) (58.67) (มากท่ีสุด)  

พนกังานแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย 

0 2 18 170 110 4.29 0.61 
(0.00) (0.67) (6.00) (56.67) (36.67) (มาก)  

พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

0 0 50 167 83 4.11 0.66 
(0.00) (0.00) (16.67) (55.67) (27.67) (มาก)  

พนักงานมีประกาศนียบัตรการ
ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันท่ี
เช่ือถือได ้

0 5 37 158 100 4.18 0.70 
(0.00) (1.67) (12.33) (52.67) (33.33) (มาก)  

มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ 
0 27 129 136 8 3.42 0.69 

(0.00) (9.00) (43.00) (45.33) (2.67) (ปานกลาง)  

รวม 
4.24 0.62 

(มาก)  
หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

 
 
 
 



45 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร 
(พนกังานนวด)  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.75)  และพนกังานมี
ความสุภาพและอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ พนักงานมีการให้ค  าแนะน าอย่าง
เพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ  (ค่าเฉล่ีย 4.40)  พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.29)  
พนกังานมีประกาศนียบตัรการผา่นการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้(ค่าเฉล่ีย 4.18) พนกังานมี
จ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง คือ มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.42)   
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ตารางที่ 4.41  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของ
ปัจจัยด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
เลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

S.D. น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สาม า รถ โท รศัพท์ นั ด /จ อ ง 
ล่วงหนา้ได ้

0 20 116 139 25 3.56 0.74 
(0.00) (6.67) (38.67) (46.33) (8.33) (มาก)  

มีความรวดเร็วในการรอรับการ
บริการ 

0 1 40 195 64 4.07 0.60 
(0.00) (0.33) (13.33) (65.00) (21.33) (มาก)  

การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ี
คาดหวงั 

0 2 55 194 49 3.97 0.61 
(0.00) (0.67) (18.33) (64.67) (16.33) (มาก)  

ความต่อเน่ืองของการรับบริการ
ในแต่ละขั้นตอน 

0 2 84 178 36 3.83 0.63 
(0.00) (0.67) (28.00) (59.33) (12.00) (มาก)  

เ วลา เ ปิด -ปิดของร้านนวดมี
ความเหมาะสมในการใชบ้ริการ 

0 3 114 157 26 3.69 0.64 
(0.00) (1.00) (38.00) (52.33) (8.67) (มาก)  

รวม 
3.82 0.64 

(มาก)  
หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน

กระบวนการ  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก คือ มีความรวดเร็วในการรอรับการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.07)   การบริการเสร็จส้ินตามเวลา
ท่ีคาดหวงั (ค่าเฉล่ีย 3.97)   ความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 3.83)   เวลา
เปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการใชบ้ริการ  (ค่าเฉล่ีย 3.69)   และสามารถโทรศพัทน์ดั   
/จอง ล่วงหนา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.56)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

S.D. น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เค ร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมี
ความทนัสมยั 

1 6 109 157 27 3.68 0.68 
(0.33) (2.00) (36.33) (52.33) (9.00) (มาก)  

ท่ี นั่ ง ร อ รั บ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม
สะดวกสบาย สะอาด 

0 0 27 127 146 4.40 0.65 
(0.00) (0.00) (9.00) (42.33) (48.67) (มาก)  

มีเคร่ืองปรับอากาศ เย็นสบาย 
ไม่อึดอดั 

0 0 21 139 140 4.40 0.62 
(0.00) (0.00) (7.00) (46.33) (46.67) (มาก)  

มีการจัดสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน 
เหมาะสมกับการให้บริการใน
แต่ละประเภท 

0 4 26 113 157 4.41 0.70 
(0.00) (1.33) (8.67) (37.67) (52.33) (มาก)  

กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ิน
เหมน็ 

0 2 15 145 138 4.40 0.62 
(0.00) (0.67) (5.00) (48.33) (46.00) (มาก)  

มีการจัดบรรยากาศภายในร้าน
นวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มี
เพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่าง
เพียงพอ 

0 0 36 170 94 4.19 0.63 
(0.00) (0.00) (12.00) (56.67) (31.33) (มาก)  

มี ห นั ง สื อ พิ ม พ์  นิ ต ย ส า ร 
อินเทอร์เน็ต และมีเคร่ืองด่ืมไว้
คอยบริการ 

0 5 77 138 80 3.98 0.77 
(0.00) (1.67) (25.67) (46.00) (26.67) (มาก)  

ห้องน ้ าสะอาด เพียงพอกับการ
ใหบ้ริการ 

0 3 36 164 97 4.18 0.67 
(0.00) (1.00) (12.00) (54.67) (32.33) (มาก)  

มีการตกแต่งหน้าร้านสวยงาม 
น่าสนใจ 

0 2 45 163 90 4.14 0.68 
(0.00) (0.67) (15.00) (54.33) (30.00) (มาก)  

รวม 
4.20 0.67 

(มาก)  
หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นดา้น
ลักษณะทางกายภาพ  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีให้
ความส าคญัในระดบัมาก  คือ มีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการให้บริการในแต่ละ
ประเภท (ค่าเฉล่ีย 4.41) ท่ีนั่งรอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด มีเคร่ืองปรับอากาศ เย็น
สบาย ไม่อึดอัด และกล่ินในร้านนวดไม่อับ ไม่มีกล่ินเหม็น (ค่าเฉล่ีย 4.40)  เท่ากันมีการจัด
บรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
4.19)  ห้องน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.18)  มีการตกแต่งหน้าร้านสวยงาม 
น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 4.14)  มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และมีเคร่ืองด่ืมไวค้อยบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98)  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับ เพศ  อายุ  และรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมี
ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเทีย่วในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ทีแ่ตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที่ 1: เพศที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์แตกต่างกนั 

H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
ไม่แตกต่างกนั 

H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2: อายุที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์แตกต่างกนั 

H0: อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
ไม่แตกต่างกนั 

H1: อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่3: รายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์แตกต่างกนั 

H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์ ไม่แตกต่างกนั 

H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์ แตกต่างกนั 
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ทดสอบสมมติฐานที่ 1.1: เพศที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์  
แตกต่างกนั 
H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน       
เหมินทร์ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

ความหลากหลายของการใหบ้ริการ เช่น บริการ
นวดเทา้ นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ ามนั เป็นตน้ 

4.17 
(มาก) 

0.72 4.26 
(มาก) 

0.72 -1.05 0.30 

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของร้านนวดได้
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

3.93 
(มาก) 

0.80 4.21 
(มาก) 

0.75 -2.99 0.00* 

มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มาใชใ้นการนวด 3.75 
(มาก) 

0.73 3.85 
(มาก) 

0.73 -1.22 0.22 

ร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั 4.30 
(มาก) 

0.63 4.45 
(มาก) 

0.67 -1.85 0.06 

ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100%  3.42 
(มาก) 

0.77 3.66 
(มาก) 

0.66 -2.82 0.01* 

ร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 3.63 
(มาก) 

0.65 3.69 
(มาก) 

0.61 -0.84 0.40 

มีบริการนวดทั้งในและนอกสถานท่ี 3.35 
(มาก) 

0.90 3.46 
(มาก) 

0.85 -1.10 0.27 

มีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั 4.02 
(มาก) 

0.75 4.20 
(มาก) 

0.81 -1.92 0.06 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองผลิตภณัฑ์และการให้บริการของร้านนวดได้
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข และเร่ืองผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ผลิตจากธรรมชาติ 100%          
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัเร่ือง
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการของร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  และเร่ือง
ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100% มากกวา่ เพศชาย 

เน่ืองจากปัจจัยย่อยเร่ืองผลิตภัณฑ์และการให้บริการของร้านนวดได้รับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ค่า P-Value = 0.00 และเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 
100% ค่า P-Value = 0.01 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึง
หมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์แตกต่างกนั  
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ทดสอบสมมติฐานที่ 1.2: เพศที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์  
แตกต่างกนั 
H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้าน

นวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้าน

นวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
ตารางที ่4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
จ าแนกตามเพศ 

ปัจจยัด้านราคา 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการ 4.41 
(มาก) 

0.63 4.50 
(มากท่ีสุด) 

0.68 -1.08 0.28 

อตัราค่าบริการถูกกวา่ร้านนวดอ่ืนๆ 3.78 
(มาก) 

0.73 3.88 
(มาก) 

0.77 -1.09 0.28 

มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 4.49 
(มาก) 

0.60 4.53 
(มากท่ีสุด) 

0.61 -0.58 0.56 

สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต 3.55 
(มาก) 

0.93 3.60 
(มาก) 

0.87 -0.46 0.65 

มีการลดราคาส าหรับสมาชิกหรือลูกคา้ประจ า 4.01 
(มาก) 

0.96 3.98 
(มาก) 

0.87 0.23 0.82 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.44  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์         
ไม่แตกต่างกนั  
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ทดสอบสมมติฐานที่ 1.3: เพศที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์ แตกต่างกนั 
H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.45 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั 3.49 
(มาก) 

0.91 3.44 
(ปานกลาง) 

0.80  0.48 0.63 

ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก 4.29 
(มาก) 

0.63 4.25 
(มาก) 

0.68  0.51 0.61 

สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยัและ
เพียงพอ 

4.13 
(มาก) 

0.70 4.15 
(มาก) 

0.66 -0.24 0.81 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.45 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการ

จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน         
เหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั  
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ทดสอบสมมติฐานที ่1.4: เพศทีแ่ตกต่างกนัมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเห
มินทร์ แตกต่างกนั 
H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

การใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก 3.57 
(มาก) 

0.72 3.76 
(มาก) 

0.72 -2.22 0.03* 

การใหคู้ปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ัง
ต่อไป 

4.04 
(มาก) 

0.82 4.23 
(มาก) 

0.78 -2.04 0.04* 

การโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั 
ใบปลิว เป็นตน้ 

3.22 
(ปานกลาง) 

0.74 3.48 
(ปานกลาง) 

0.72 -2.95 0.00* 

การจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาเม่ือใชบ้ริการ
ช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 คน ช าระเงิน  3 คน เป็น
ตน้ 

2.87 
(ปานกลาง) 

1.04 2.93 
(ปานกลาง) 

0.98 -0.48 0.63 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.46 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวใน
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก 
เร่ืองการใหคู้ปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป และเร่ืองการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต 
แผ่นพบั ใบปลิว เป็นตน้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเพศหญิงให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยเร่ืองการใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก เร่ืองการให้คูปองส่วนลดในการใช้
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บริการคร้ังต่อไป และเร่ืองการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ มากกว่า
เพศชาย 

เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยเร่ืองการใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก ค่า P-Value = 0.03 เร่ือง
การให้คูปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป ค่า P-Value = 0.04 และเร่ืองการโฆษณาทางส่ือ 
เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ ค่า P-Value = 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวใน
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  
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ทดสอบสมมติฐานที่ 1.5: เพศที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงาน
นวด) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์   ไม่แตกต่างกนั 
H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัด้านบุคลากร (พนกังานนวด) 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

พนกังานมีการใหค้  าแนะน าอยา่งเพียงพอ
และมีความน่าเช่ือถือ 

4.41 
(มาก) 

0.63 4.40 
(มาก) 

0.69 0.15 0.88 

พนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน 4.76 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.45 4.75 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.51 0.10 0.92 

พนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี 4.50 
(มากท่ีสุด) 

0.50 4.59 
(มากท่ีสุด) 

0.57 -1.30 0.19 

พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 4.23 
(มาก) 

0.58 4.33 
(มาก) 

0.62 -1.27 0.21 

พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ 4.09 
(มาก) 

0.64 4.12 
(มาก) 

0.67 -0.32 0.75 

พนกังานมีประกาศนียบตัรการผา่นการ
ฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

4.19 
(มาก) 

0.63 4.17 
(มาก) 

0.74 0.19 0.85 

มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ 3.41 
(ปานกลาง) 

0.75 3.42 
(ปานกลาง) 

0.66 -0.10 0.92 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.47 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
บุคลากร (พนักงานนวด) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของ
นกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั   
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังาน
นวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั  
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ทดสอบสมมติฐานที่ 1.6: เพศที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์   ไม่แตกต่างกนั 
H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

สามารถโทรศพัทน์ดั/จอง ล่วงหนา้ได ้ 3.54 
(มาก) 

0.77 3.58 
(มาก) 

0.73 -0.37 0.71 

มีความรวดเร็วในการรอรับการบริการ  4.11 
(มาก) 

0.62 4.05 
(มาก) 

0.58 0.84 0.40 

การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีคาดหวงั 3.97 
(มาก) 

0.68 3.96 
(มาก) 

0.57 0.11 0.91 

ความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน 3.96 
(มาก) 

0.64 3.75 
(มาก) 

0.61 2.81 0.01* 

เวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการ
ใชบ้ริการ 

3.76 
(มาก) 

0.66 3.65 
(มาก) 

0.63 1.42 0.16 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.48 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
กระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจยัย่อยเร่ืองความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่
ละขั้นตอน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเพศชายให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ยดา้นความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน มากกวา่เพศหญิง 

เน่ืองจากปัจจัยย่อยเร่ืองความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน             
ค่า P-Value = 0.01 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ 
เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  
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ทดสอบสมมติฐานที ่1.7: เพศทีแ่ตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเห
มินทร์ แตกต่างกนั 
H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความทนัสมยั 3.56 
(มาก) 

0.65 3.74 
(มาก) 

0.69 -2.22 0.03* 

ท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด 4.36 
(มาก) 

0.64 4.41 
(มาก) 

0.66 -0.64 0.52 

มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่อึดอดั 4.35 
(มาก) 

0.58 4.42 
(มาก) 

0.63 -1.06 0.29 

มีการจดัสถานท่ีดีเป็นสดัส่วน เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการในแต่ละประเภท 

4.33 
(มาก) 

0.75 4.46 
(มาก) 

0.68 -1.52 0.13 

กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหมน็ 4.27 
(มาก) 

0.68 4.47 
(มาก) 

0.57 -2.65 0.01* 

มีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มี
กล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ 

4.08 
(มาก) 

0.62 4.25 
(มาก) 

0.63 -2.27 0.02* 

มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และมี
เคร่ืองด่ืมไวค้อยบริการ 

3.91 
(มาก) 

0.80 4.02 
(มาก) 

0.75 -1.18 0.24 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value (n = 107) (n = 193) 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

หอ้งน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการใหบ้ริการ 4.00 
(มาก) 

0.67 4.28 
(มาก) 

0.65 -3.55 0.00* 

มีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ 3.98 
(มาก) 

0.71 4.22 
(มาก) 

0.64 -2.99 0.00* 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.49 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียว
ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจยัย่อยเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมี
ความทนัสมยั เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหมน็เร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ี
สวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่างเพียงพอ เร่ืองห้องน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการ
ใหบ้ริการ และเร่ืองมีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความ
ทนัสมยั เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น เร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ี
สวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่างเพียงพอ เร่ืองห้องน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการ
ใหบ้ริการ และเร่ืองมีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ มากกวา่ เพศชาย 

เน่ืองจากปัจจยัย่อยเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความทนัสมยั ค่า P-Value = 
0.03  เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น ค่า P-Value = 0.01 เร่ืองมีการจดับรรยากาศ
ภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่างเพียงพอ ค่า P-Value = 0.02  
เร่ืองห้องน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการให้บริการ ค่า P-Value = 0.00 และเร่ืองมีการตกแต่งหน้าร้าน
สวยงาม น่าสนใจ ค่า P-Value = 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 

ซ่ึงหมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั  
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ทดสอบสมมติฐานที่ 2.1: อายุที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์  
แตกต่างกนั 
H0: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน       
เหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

ความหลากหลายของการใหบ้ริการ เช่น บริการนวด
เทา้ นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ามนั เป็นตน้ 

4.18 
(มาก) 

0.74 
 

4.25 
(มาก) 

0.77 4.27 
(มาก) 

0.62 

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของร้านนวดได้
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

4.09 
(มาก) 

0.79 4.05 
(มาก) 

0.82 4.21 
(มาก) 

0.73 

มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มาใชใ้นการนวด 3.74 
(มาก) 

0.77 3.87 
(มาก) 

0.67 3.87 
(มาก) 

0.72 

ร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั 4.37 
(มาก) 

0.69 4.33 
(มาก) 

0.67 4.49 
(มาก) 

0.59 

ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100%  3.48 
(ปานกลาง) 

0.72 3.65 
(มาก) 

0.64 3.62 
(มาก) 

0.76 

ร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 3.56 
(มาก) 

0.60 3.69 
(มาก) 

0.64 3.79 
(มาก) 

0.62 
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ตารางที่ 4.50 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

มีบริการนวดทั้งในและนอกสถานท่ี 3.31 
(ปานกลาง) 

0.87 3.56 
(มาก) 

0.78 3.44 
(ปานกลาง) 

0.96 

มีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั 4.06 
(มาก) 

0.76 4.27 
(มาก) 

0.68 4.09 
(มาก) 

0.92 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ  30 ปี ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑส่์วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ี
ใช้ผลิตจากธรรมชาติ 100% และเร่ืองมีบริการนวดทั้งในและนอกสถานท่ี ให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-40 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่น
ระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  

ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีบริการนวดทั้งในและนอกสถานท่ี ให้ความส าคญั
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน   
เหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการ เช่น บริการนวดเทา้ 
นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ ามนั  

ระหวา่งกลุ่ม .53 2 0.26 0.51 0.60 

ภายในกลุ่ม 154.06 297 0.52     

รวม 154.59 299       

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของ
ร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

ระหวา่งกลุ่ม 1.21 2 0.60 0.99 0.37 

ภายในกลุ่ม 180.94 297 0.61     

รวม 182.15 299       

มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มา
ใชใ้นการนวด 

ระหวา่งกลุ่ม 1.18 2 0.59 1.11 0.33 

ภายในกลุ่ม 157.74 297 0.53     

รวม 158.92 299       

ร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความ
ปลอดภยั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.29 2 0.65 1.50 0.23 

ภายในกลุ่ม 128.29 297 0.43     

รวม 129.59 299       

ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 
100% 

ระหวา่งกลุ่ม 1.72 2 0.86 1.73 0.18 

ภายในกลุ่ม 147.67 297 0.50     

รวม 149.39 299       

ร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 2.61 2 1.30 3.40 0.03* 

ภายในกลุ่ม 114.06 297 0.38     

รวม 116.67 299       

มีบริการนวดทั้งในและนอก
สถานท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 3.41 2 1.71 2.27 0.11 

ภายในกลุ่ม 223.67 297 .75     

รวม 227.08 299       

มีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั ระหวา่งกลุ่ม 2.68 2 1.34 2.17 0.12 

ภายในกลุ่ม 183.98 297 .62     

รวม 186.67 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.51 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามอายุ พบว่า เร่ืองร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากปัจจยัย่อยเร่ืองร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ค่า P-Value = 
0.03 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ อายุท่ีแตกต่าง
กนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวด
แผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  

เพื่อให้ทราบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
เร่ืองร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั แตกต่างคู่ใดบ้างผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มเป็นรายคู่ โดยวธีิการของ LSD ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.52 

 
ตารางที ่4.52 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของร้านมีความน่าเช่ือถือ มี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั โดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

 

อายุ 

ค่าเฉลีย่ 

ร้านมีความน่าเช่ือถือ 
มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก 

อายุ 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 30 ปี 31-40 ปี 

41 ปีข้ึน
ไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
3.56 3.69 3.79 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.56  -0.13 -0.23* 
31 – 40 ปี 3.69   -0.10 
41 ปีข้ึนไป 3.79    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.52 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเร่ืองร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มอายุ 41 ปีข้ึนไปให้ความส าคญัมากกวา่กลุ่ม
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  

 



66 
 

ทดสอบสมมติฐานที่ 2.2: อายุที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์  
แตกต่างกนั 
H0: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ

ร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ

ร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัด้านราคา 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพการ
บริการ 

4.41 
(มาก) 

0.66 4.43 
(มาก) 

0.70 4.59 
(มากท่ีสุด) 

0.60 

อตัราค่าบริการถูกกวา่ร้านนวดอ่ืนๆ 3.89 
(มาก) 

0.81 3.74 
(มาก) 

0.66 3.88 
(มาก) 

0.78 

มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 4.49 
(มาก) 

0.60 4.52 
(มาก) 

0.64 4.54 
(มากท่ีสุด) 

0.59 

สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต 3.53 
(มาก) 

0.89 3.70 
(มาก) 

0.82 3.53 
(มาก) 

0.97 

มีการลดราคาส าหรับสมาชิกหรือลูกคา้
ประจ า 

3.94 
(มาก) 

0.87 4.05 
(มาก) 

0.94 4.00 
(มาก) 

0.91 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ  30 ปี ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  

ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-40 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านราคาอยู่ใน
ระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย เช่นกนั 
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ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านราคาส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองอตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการ และเร่ือง 
มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
ตารางที ่4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านราคา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

อตัราค่าบริการเหมาะสมกบั
คุณภาพการบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.77 2 0.88 2.04 0.13 

ภายในกลุ่ม 128.90 297 0.43     

รวม 130.67 299       

อตัราค่าบริการถูกกวา่ร้านนวด
อ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.41 2 0.70 1.22 0.30 

ภายในกลุ่ม 170.91 297 0.58     

รวม 172.32 299       

มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ระหวา่งกลุ่ม .12 2 0.06 0.17 0.85 

ภายในกลุ่ม 110.82 297 0.37     

รวม 110.95 299       

สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต 

ระหวา่งกลุ่ม 1.88 2 0.94 1.18 0.31 

ภายในกลุ่ม 237.04 297 0.80     

รวม 238.92 299       

มีการลดราคาส าหรับสมาชิกหรือ
ลูกคา้ประจ า 

ระหวา่งกลุ่ม .66 2 0.33 0.40 0.67 

ภายในกลุ่ม 241.33 297 0.81     

รวม 241.99 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.54 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่
แตกต่างกนั 
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ทดสอบสมมติฐานที่ 2.3: อายุที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมาน         
เหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

H0: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 

H1: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.55 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั  
30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั 3.45 
(ปานกลาง) 

0.82 3.40 
(ปานกลาง) 

0.77 3.52 
(ปานกลาง) 

0.93 

ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก 4.20 
(มาก) 

0.66 4.31 
(มาก) 

0.69 4.31 
(มาก) 

0.64 

สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั
และเพียงพอ 

4.11 
(มาก) 

0.69 4.14 
(มาก) 

0.71 4.19 
(มาก) 

0.63 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั อยู่
ในระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ระหวา่งกลุ่ม .66 2 .33 .46 .63 

ภายในกลุ่ม 209.69 297 .71     

รวม 210.35 299       

ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางได้
สะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม .81 2 .40 .91 .40 

ภายในกลุ่ม 131.39 297 .44     

รวม 132.20 299       

สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั
และเพียงพอ 

ระหวา่งกลุ่ม .29 2 .14 .31 .73 

ภายในกลุ่ม 136.55 297 .46     

รวม 136.84 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.56 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน        
เหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบสมมติฐานที ่2.4: อายุทีแ่ตกต่างกนัมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเห
มินทร์ แตกต่างกนั 
H0: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.57 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

การใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก 3.68 
(มาก) 

0.69 3.68 
(มาก) 

0.65 
 

3.73 
(มาก) 

0.84 

การใหคู้ปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ัง
ต่อไป 

4.15 
(มาก) 

0.79 4.23 
(มาก) 

0.79 
 

4.11 
(มาก) 

0.83 

การโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่
พบั ใบปลิว เป็นตน้ 

3.42 
(ปานกลาง) 

0.77 3.27 
(ปานกลาง) 

0.65 
 

3.47 
(ปานกลาง) 

0.77 

การจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาเม่ือใช้
บริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 คน ช าระเงิน  
3 คน เป็นตน้ 

2.98 
(ปานกลาง) 

0.94 2.76 
(ปานกลาง) 

1.03 
 

2.95 
(ปานกลาง) 

1.06 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากและปานกลางเท่ากนั โดยให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก คือ เร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก และเร่ืองการให้คูปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ัง
ต่อไป ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ เร่ืองการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั 
ใบปลิว เป็นตน้ และเร่ืองการจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาเม่ือใชบ้ริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 คนช าระ
เงิน3 คน เป็นตน้  
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ตารางที่ 4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

การใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก ระหวา่งกลุ่ม 0.16 2 0.08 0.15 0.86 

ภายในกลุ่ม 155.63 297 0.52     

รวม 155.79 299       

การใหคู้ปองส่วนลดในการใช้
บริการคร้ังต่อไป 

ระหวา่งกลุ่ม 0.71 2 0.35 0.55 0.58 

ภายในกลุ่ม 190.29 297 0.64     

รวม 191.00 299       

การโฆษณาทางส่ือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว 
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.87 2 0.93 1.74 0.18 

ภายในกลุ่ม 159.50 297 0.54     

รวม 161.37 299       

การจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคา
เม่ือใชบ้ริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 
คน ช าระเงิน  3 คน เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.93 2 1.46 1.47 0.23 

ภายในกลุ่ม 296.46 297 1.00     

รวม 299.39 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.58 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน        
เหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบสมมติฐานที่ 2.5: อายุที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงาน
นวด) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์   ไม่แตกต่างกนั 
H1: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
ตารางที ่4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัด้านบุคลากร (พนกังานนวด) 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

พนกังานมีการใหค้  าแนะน าอยา่ง
เพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ 

4.39 
(มาก) 

0.73 4.37 
(มาก) 

0.64 
 

4.46 
(มาก) 

0.59 

พนกังานมีความช านาญในการ
ปฏิบติังาน 

4.76 
(มากท่ีสุด) 

0.48 4.78 
(มากท่ีสุด) 

0.49 4.72 
(มากท่ีสุด) 

0.50 

พนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี 4.52 
(มากท่ีสุด) 

0.58 4.58 
(มากท่ีสุด) 

0.54 4.59 
(มากท่ีสุด) 

0.52 

พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 4.27 
(มาก) 

0.65 4.24 
(มาก) 

0.56 4.38 
(มาก) 

0.58 

พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

4.13 
(มาก) 

0.69 4.04 
(มาก) 

0.65 4.15 
(มาก) 

0.63 

พนกังานมีประกาศนียบตัรการผา่นการ
ฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

4.15 
(มาก) 

0.73 4.11 
(มาก) 

0.59 4.28 
(มาก) 

0.77 

มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ 3.44 
(ปานกลาง) 

0.65 3.47 
(ปานกลาง) 

0.69 3.32 
(ปานกลาง) 

0.74 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ด้านบุคลากร (พนักงานนวด) ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองพนักงานมีความ
ช านาญในการปฏิบติังาน และเร่ืองพนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และ
เร่ืองมีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง   

 

ตารางที่ 4.60 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด)    
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านบุคลากร  
(พนักงานนวด) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

พนกังานมีการใหค้  าแนะน าอยา่ง
เพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.37 2 0.19 0.42 0.66 

ภายในกลุ่ม 131.82 297 0.44     

รวม 132.20 299       

พนกังานมีความช านาญในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.18 2 0.09 0.37 0.69 

ภายในกลุ่ม 71.57 297 0.24     

รวม 71.75 299       

พนกังานมีความสุภาพและ
อธัยาศยัดี 

ระหวา่งกลุ่ม 0.27 2 0.14 0.45 0.64 

ภายในกลุ่ม 89.65 297 0.30     

รวม 89.92 299       

พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ระหวา่งกลุ่ม 0.87 2 0.44 1.19 0.31 

ภายในกลุ่ม 109.31 297 0.37     

รวม 110.19 299       

พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.60 2 0.30 0.69 0.50 

ภายในกลุ่ม 128.77 297 0.43     

รวม 129.37 299       

พนกังานมีประกาศนียบตัรการ
ผา่นการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได ้

ระหวา่งกลุ่ม 1.42 2 0.71 1.45 0.24 

ภายในกลุ่ม 146.21 297 0.49     

รวม 147.64 299       
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ตารางที่ 4.60 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังาน
นวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวใน
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านบุคลากร  
(พนักงานนวด) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ ระหวา่งกลุ่ม 1.21 2 0.60 1.26 0.28 

ภายในกลุ่ม 141.71 297 0.48     

รวม 142.92 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.60 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัด้านบุคลากร (พนักงานนวด) จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังาน
นวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบสมมติฐานที่ 2.6: อายุที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์   ไม่แตกต่างกนั 
H1: อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.61 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

สามารถโทรศพัทน์ดั/จอง ล่วงหนา้ได ้ 3.56 
(มาก) 

0.69 3.56 
(มาก) 

0.73 3.58 
(มาก) 

0.82 

มีความรวดเร็วในการรอรับการบริการ  4.08 
(มาก) 

0.56 4.03 
(มาก) 

0.69 4.11 
(มาก) 

0.54 

การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีคาดหวงั 3.91 
(มาก) 

0.60 4.01 
(มาก) 

0.62 4.00 
(มาก) 

0.62 

ความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละ
ขั้นตอน 

3.80 
(มาก) 

0.62 3.85 
(มาก) 

0.68 3.85 
(มาก) 

0.59 

เวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสม
ในการใชบ้ริการ 

3.62 
(มาก) 

0.61 3.69 
(มาก) 

0.73 3.78 
(มาก) 

0.59 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย   
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ตารางที่ 4.62แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเห
มินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัด้านกระบวนการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

สามารถโทรศพัทน์ดั/จอง 
ล่วงหนา้ได ้

ระหวา่งกลุ่ม 0.02 2 0.01 0.02 0.98 

ภายในกลุ่ม 163.78 297 0.55     

รวม 163.80 299       

มีความรวดเร็วในการรอรับการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.24 2 0.12 0.34 0.71 

ภายในกลุ่ม 106.14 297 0.36     

รวม 106.39 299       

การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ี
คาดหวงั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.65 2 0.33 0.87 0.42 

ภายในกลุ่ม 111.01 297 0.37     

รวม 111.67 299       

ความต่อเน่ืองของการรับบริการ
ในแต่ละขั้นตอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.17 2 0.08 0.21 0.81 

ภายในกลุ่ม 118.82 297 0.40     

รวม 118.99 299       

เวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความ
เหมาะสมในการใชบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.22 2 0.61 1.50 0.23 

ภายในกลุ่ม 121.32 297 0.41     

รวม 122.55 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.62 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นกระบวนการ จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 
ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบสมมติฐานที ่2.7: อายุทีแ่ตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเห
มินทร์ แตกต่างกนั 
H0:  อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1:  อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความ
ทนัสมยั 

3.73 
(มาก) 

0.66 3.70 
(มาก) 

0.67 3.56 
(มาก) 

0.70 

ท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย 
สะอาด 

4.44 
(มาก) 

0.67 4.42 
(มาก) 

0.67 4.32 
(มาก) 

0.60 

มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่อึดอดั 4.46 
(มาก) 

0.59 4.37 
(มาก) 

0.64 4.33 
(มาก) 

0.62 

มีการจดัสถานท่ีดีเป็นสดัส่วน เหมาะสม
กบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท 

4.40 
(มาก) 

0.69 4.56 
(มากท่ีสุด) 

0.62 4.26 
(มาก) 

0.79 

กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหมน็ 4.40 
(มาก) 

0.57 4.44 
(มาก) 

0.58 4.34 
(มาก) 

0.72 

มีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ี
สวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลง
เบาๆแสงสวา่งเพียงพอ 

4.22 
(มาก) 

0.66 4.14 
(มาก) 

0.61 4.21 
(มาก) 

0.62 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที ่4.63 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั  30 ปี 

อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41 ปีข้ึนไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต 
และมีเคร่ืองด่ืมไวค้อยบริการ 

4.02 
(มาก) 

0.82 3.86 
(มาก) 

0.71 4.05 
(มาก) 

0.75 

หอ้งน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการ
ใหบ้ริการ 

4.18 
(มาก) 

0.72 4.23 
(มาก) 

0.58 4.14 
(มาก) 

0.69 

มีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ 4.19 
(มาก) 

0.64 4.12 
(มาก) 

0.70 4.08 
(มาก) 

0.71 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.63 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ  30 ปี ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  

ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31-40 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัเร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบั
การใหบ้ริการในแต่ละประเภท  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  
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ตารางที ่4.64 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความ
ทนัสมยั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.54 2 0.77 1.68 0.19 

ภายในกลุ่ม 136.10 297 0.46     

รวม 137.64 299       

ท่ี นั่ ง ร อ รั บ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม
สะดวกสบาย สะอาด 

ระหวา่งกลุ่ม 0.76 2 0.38 0.90 0.41 

ภายในกลุ่ม 125.04 297 0.42     

รวม 125.80 299       

มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่
อึดอดั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.93 2 0.46 1.22 0.30 

ภายในกลุ่ม 112.87 297 0.38     

รวม 113.80 299       

มีการจัดสถานท่ีดี เป็นสัดส่วน 
เหมาะสมกบัการให้บริการในแต่
ละประเภท 

ระหวา่งกลุ่ม 4.01 2 2.00 4.12 0.02* 

ภายในกลุ่ม 144.56 297 0.49     

รวม 148.57 299       

กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ิน
เหมน็ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.43 2 0.22 0.57 0.57 

ภายในกลุ่ม 113.36 297 0.38     

รวม 113.80 299       

มีการจัดบรรยากาศภายในร้าน
นวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลง
บรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.33 2 0.17 0.42 0.66 

ภายในกลุ่ม 118.45 297 0.40     

รวม 118.79 299       

มี ห นั ง สื อ พิ ม พ์  นิ ต ย ส า ร 
อินเทอร์เน็ต และมีเคร่ืองด่ืมไว้
คอยบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.91 2 0.96 1.63 0.20 

ภายในกลุ่ม 174.92 297 0.59     

รวม 176.84 299       
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ตารางที ่4.64 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

หอ้งน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการ
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.36 2 0.18 0.40 0.67 

ภายในกลุ่ม 134.56 297 0.45     

รวม 134.92 299       

มีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม 
น่าสนใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.57 2 0.28 0.62 0.54 

ภายในกลุ่ม 136.83 297 0.46     

รวม 137.40 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.64 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอายุ พบว่า เร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน 
เหมาะสมกบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการให้บริการ
ในแต่ละประเภท ค่า P-Value = 0.02 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 

ซ่ึงหมายความวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั  

เพื่อให้ทราบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
เร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการให้บริการในแต่ละประเภท แตกต่างคู่ใดบา้ง   
ผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD ผลปรากฏดงั
ตารางท่ี 4.65 
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ตารางที ่4.65 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของร้านมีความน่าเช่ือถือ มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั โดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

 

อายุ 

ค่าเฉลีย่ 

มกีารจดัสถานทีด่เีป็น

สัดส่วน เหมาะสมกบัการ

ให้บริการในแต่ละประเภท 

อายุ 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 30 ปี 31-40 ปี 

41 ปีข้ึน
ไป 

(n = 124) (n = 91) (n = 85) 
4.40 4.56 4.26 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 4.40  -0.16 0.14 
31 – 40 ปี 4.56   0.30* 
41 ปีข้ึนไป 4.26    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.65 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการให้บริการ
ในแต่ละประเภท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มอายุ 31 – 
40 ปี ใหค้วามส าคญัมากกวา่ กลุ่มอาย ุ41 ปีข้ึนไป  
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ทดสอบสมมติฐานที่ 3.1: รายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั 
H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.66 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน       
เหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

ความหลากหลายของการใหบ้ริการ เช่น บริการนวด
เทา้ นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ามนั เป็นตน้ 

4.09 
(มาก) 

0.82 4.33 
(มาก) 

0.57 4.23 
(มาก) 

0.75 

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของร้านนวดได้
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

4.08 
(มาก) 

0.87 4.19 
(มาก) 

0.72 4.06 
(มาก) 

0.76 

มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มาใชใ้นการนวด 3.72 
(มาก) 

0.85 3.90 
(มาก) 

0.63 3.82 
(มาก) 

0.71 

ร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั 4.38 
(มาก) 

0.71 4.35 
(มาก) 

0.69 4.44 
(มาก) 

0.58 

ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100%  3.58 
(มาก) 

0.69 3.43 
(ปานกลาง) 

0.65 3.71 
(มาก) 

0.75 

ร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 3.66 
(มาก) 

0.64 3.60 
(มาก) 

0.57 3.73 
(มาก) 

0.66 

มีบริการนวดทั้งในและนอกสถานท่ี 3.44 
(ปานกลาง) 

0.81 3.50 
(มาก) 

0.80 3.33 
(ปานกลาง) 

0.98 
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ตารางที่ 4.66 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

มีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั 4.14 
(มาก) 

0.78 4.16 
(มาก) 

0.82 4.10 
(มาก) 

0.77 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.66 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20, 000 
บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองมี
บริการนวดทั้งในและนอกสถานท่ี ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20, 001-30,000 บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ผลิตจากธรรมชาติ 
100% ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30, 001 บาทข้ึนไปใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีบริการนวดทั้งในและนอกสถานท่ี ให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.67 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน   
เหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

ความหลากหลายของการ
ใหบ้ริการ เช่น บริการนวดเทา้ 
นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ ามนั  

ระหวา่งกลุ่ม 2.73 2 1.37 2.67 0.07 

ภายในกลุ่ม 151.86 297 0.51     

รวม 154.59 299       

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของ
ร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

ระหวา่งกลุ่ม 0.98 2 0.49 0.80 0.45 

ภายในกลุ่ม 181.17 297 0.61     

รวม 182.15 299       

มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มา
ใชใ้นการนวด 

ระหวา่งกลุ่ม 1.44 2 0.72 1.35 0.26 

ภายในกลุ่ม 157.48 297 0.53     

รวม 158.92 299       

ร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความ
ปลอดภยั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.43 2 0.21 0.49 0.61 

ภายในกลุ่ม 129.16 297 0.43     

รวม 129.59 299       

ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 
100% 

ระหวา่งกลุ่ม 4.14 2 2.07 4.23 0.02* 

ภายในกลุ่ม 145.25 297 0.49     

รวม 149.39 299       

ร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.96 2 0.48 1.23 0.29 

ภายในกลุ่ม 115.71 297 0.39     

รวม 116.67 299       

มีบริการนวดทั้งในและนอก
สถานท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.51 2 0.76 1.00 0.37 

ภายในกลุ่ม 225.57 297 0.76     

รวม 227.08 299       

มีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั ระหวา่งกลุ่ม 0.20 2 0.10 0.16 0.85 

ภายในกลุ่ม 186.46 297 0.63     

รวม 186.67 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.67 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามอายุ พบว่า เร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ผลิตจากธรรมชาติ 100% 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากปัจจยัย่อยเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ผลิตจากธรรมชาติ 100% ค่า P-Value = 
0.02 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า รายได้ท่ี
แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
ร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  

เพื่อใหท้ราบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
เร่ืองผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ผลิตจากธรรมชาติ 100% แตกต่างคู่ใดบ้างผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มเป็นรายคู่ โดยวธีิการของ LSD ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.68 

 
ตารางที ่4.68 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผลิตภณัฑ์ ท่ีใชผ้ลิตจาก

ธรรมชาติ โดยจ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

รายได้ 

ค่าเฉลีย่ 

ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ผลติจาก

ธรรมชาต ิ100% 

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

20,000 บาท 
20,001-

30,000 บาท 
30,001 บาท

ข้ึนไป 
(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

3.58 3.43 3.71 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 3.58  0.15 - 0.13 
20,001-30,000 บาท 3.43   - 0.28* 
30,001 บาทข้ึนไป 3.71    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.68 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100% แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไปให้ความส าคญั
มากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 
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ทดสอบสมมติฐานที ่3.2: รายได้ทีแ่ตกต่างกนัมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั 
H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ

ร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ

ร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.69 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัด้านราคา 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพการ
บริการ 

4.37 
(มาก) 

0.74 4.49 
(มาก) 

0.59 4.52 
(มากท่ีสุด) 

0.66 

อตัราค่าบริการถูกกวา่ร้านนวดอ่ืนๆ 3.95 
(มาก) 

0.78 3.83 
(มาก) 

0.67 3.76 
(มาก) 

0.82 

มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 4.47 
(มาก) 

0.66 4.54 
(มากท่ีสุด) 

0.62 4.52 
(มากท่ีสุด) 

0.55 

สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต 3.49 
(ปานกลาง) 

0.90 3.65 
(มาก) 

0.84 3.60 
(มาก) 

0.93 

มีการลดราคาส าหรับสมาชิกหรือลูกคา้
ประจ า 

4.05 
(มาก) 

0.78 3.96 
(มาก) 

0.91 3.98 
(มาก) 

0.98 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.69 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20, 000 
บาท ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองสามารถ
ช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20, 001-30,000 บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ด้านราคาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเวน้ปัจจัยย่อยเร่ืองมีการแจ้งราคาค่าบริการท่ีชัดเจน            
ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30, 001 บาทข้ึนไปใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
ราคาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองอตัราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการ
บริการ เร่ืองมีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ตารางที ่4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านราคา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

อตัราค่าบริการเหมาะสมกบั
คุณภาพการบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.15 2 0.58 1.32 0.27 

ภายในกลุ่ม 129.51 297 0.44     

รวม 130.67 299       

อตัราค่าบริการถูกกวา่ร้านนวด
อ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.79 2 0.90 1.56 0.21 

ภายในกลุ่ม 170.53 297 0.57     

รวม 172.32 299       

มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ระหวา่งกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.40 0.67 

ภายในกลุ่ม 110.65 297 0.37     

รวม 110.95 299       

สามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิต 

ระหวา่งกลุ่ม 1.23 2 0.61 0.77 0.47 

ภายในกลุ่ม 237.69 297 0.80     

รวม 238.92 299       

มีการลดราคาส าหรับสมาชิกหรือ
ลูกคา้ประจ า 

ระหวา่งกลุ่ม 0.36 2 0.18 0.22 0.80 

ภายในกลุ่ม 241.62 297 0.81     

รวม 241.99 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.70 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายได ้พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์   
ไม่แตกต่างกนั 

 
ทดสอบสมมติฐานที ่3.3: รายได้ทีแ่ตกต่างกนัมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมาน        
เหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.71 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั 3.45 
(ปานกลาง) 

0.79 3.28 
(ปานกลาง) 

0.79 3.62 
(มาก) 

0.89 

ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก 4.12 
(มาก) 

0.77 4.23 
(มาก) 

0.58 4.41 
(มาก) 

0.63 

สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั
และเพียงพอ 

4.07 
(มาก) 

0.68 4.12 
(มาก) 

0.60 4.22 
(มาก) 

0.74 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.71 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20, 000 
บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อย
เร่ืองร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20, 001-30,000 บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองร้านนวดตั้งอยู่ใกลท่ี้พกั ให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30, 001 บาทข้ึนไปใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
การจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  

 
ตารางที่ 4.72 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ระหวา่งกลุ่ม 6.46 2 3.23 4.71 0.01* 

ภายในกลุ่ม 203.88 297 0.69     

รวม 210.35 299       

ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางได้
สะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 4.42 2 2.21 5.14 0.01* 

ภายในกลุ่ม 127.77 297 0.43     

รวม 132.20 299       

สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั
และเพียงพอ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.15 2 0.57 1.26 0.29 

ภายในกลุ่ม 135.69 297 0.46     

รวม 136.84 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.72  ผลการวิเคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายได ้พบว่า เร่ืองร้านนวดตั้งอยู่ใกลท่ี้พกั 
และเร่ืองท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยร่ืองร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั P-Value = 0.01 และเร่ืองท าเลท่ีตั้ง
สามารถเดินทางไดส้ะดวกค่า P-Value = 0.01 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 
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ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเห
มินทร์ แตกต่างกนั  

เพื่อใหท้ราบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
เร่ืองร้านนวดตั้ งอยู่ใกล้ท่ีพกั และเร่ืองท าเลท่ีตั้ งสามารถเดินทางได้สะดวก แตกต่างคู่ใดบ้าง            
ผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD ผลปรากฏดงั
ตารางท่ี 4.73 และตารางท่ี 4.74 

 
ตารางที ่4.73 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั 

โดยจ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

รายได้ 
ค่าเฉลีย่ 

ร้านนวดตั้งอยู่ใกล้ทีพ่กั 

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

20,000 บาท 
20,001-

30,000 บาท 
30,001 บาท

ข้ึนไป 
(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

3.45 3.28 3.62 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 3.45  0.17 - 0.17 
20,001-30,000 บาท 3.28   - 0.34* 
30,001 บาทข้ึนไป 3.62    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.73 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองร้านนวดตั้งอยู่ใกลท่ี้พกั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไปให้ความส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ี
มีรายได ้20,001-30,000 บาท 
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ตารางที่ 4.74 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของท าเลท่ีตั้งสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก โดยจ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

รายได้ 

ค่าเฉลีย่ 

ท าเลทีต่ั้งสามารถเดนิทาง

ได้สะดวก 

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

20,000 บาท 
20,001-

30,000 บาท 
30,001 บาท

ข้ึนไป 
(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

4.12 4.23 4.41 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 4.12  - 0.11 - 0.29* 
20,001-30,000 บาท 4.23   - 0.18* 
30,001 บาทข้ึนไป 4.41    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.74 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไปให้ความส าคญั
มากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไปให้
ความส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 
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ทดสอบสมมติฐานที่ 4.4: รายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.75 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

การใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก 3.70 
(มาก) 

0.75 3.65 
(มาก) 

0.72 3.73 
(มาก) 

0.70 

การใหคู้ปองส่วนลดในการใช้
บริการคร้ังต่อไป 

4.13 
(มาก) 

0.85 4.16 
(มาก) 

0.76 4.19 
(มาก) 

0.80 

การโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต 
แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ 

3.47 
(ปานกลาง) 

0.73 3.31 
(ปานกลาง) 

0.67 3.40 
(ปานกลาง) 

0.79 

การจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาเม่ือ
ใชบ้ริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 คน 
ช าระเงิน  3 คน เป็นตน้ 

2.95 
(ปานกลาง) 

0.94 2.76 
(ปานกลาง) 

0.99 3.01 
(ปานกลาง) 

1.05 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.75 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากและปานกลางเท่ากนั โดยให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก คือ เร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก และเร่ืองการให้คูปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ัง
ต่อไป ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ เร่ืองการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั 
ใบปลิว เป็นตน้ และเร่ืองการจดัโปรโมชั่น เช่น ลดราคาเม่ือใช้บริการช่วงเช้า  ใช้บริการ  4 คน 
ช าระเงิน  3 คน เป็นตน้  
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ตารางที่ 4.76 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

การใหส่้วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก ระหวา่งกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.38 0.68 

ภายในกลุ่ม 155.39 297 0.52     

รวม 155.79 299       

การใหคู้ปองส่วนลดในการใช้
บริการคร้ังต่อไป 

ระหวา่งกลุ่ม 0.20 2 0.10 0.16 0.85 

ภายในกลุ่ม 190.79 297 0.64     

รวม 191.00 299       

การโฆษณาทางส่ือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว 
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.11 2 0.55 1.03 0.36 

ภายในกลุ่ม 160.26 297 0.54     

รวม 161.37 299       

การจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคา
เม่ือใชบ้ริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 
คน ช าระเงิน  3 คน เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.53 2 1.77 1.77 0.17 

ภายในกลุ่ม 295.85 297 1.00     

รวม 299.39 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.76 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายได ้พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เน่ืองจากทุกปัจจยัย่อย มีค่า P-Value มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H1 

ยอมรับ H0 ซ่ึงหมายความว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบสมมติฐานที ่3.5: รายได้ทีแ่ตกต่างกนัมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงาน
นวด) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์   ไม่แตกต่างกนั 
H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
ตารางที ่4.77 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านบุคลากร (พนกังานนวด) 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

พนกังานมีการใหค้  าแนะน าอยา่ง
เพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ 

4.47 
(มาก) 

0.71 4.45 
(มาก) 

0.62 4.31 
(มาก) 

0.66 

พนกังานมีความช านาญในการ
ปฏิบติังาน 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

0.56 4.75 
(มากท่ีสุด) 

0.50 4.82 
(มากท่ีสุด) 

0.41 

พนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี 4.48 
(มาก) 

0.61 4.53 
(มากท่ีสุด) 

0.56 4.65 
(มากท่ีสุด) 

0.48 

พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 4.27 
(มาก) 

0.60 4.23 
(มาก) 

0.64 4.38 
(มาก) 

0.57 

พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

4.09 
(มาก) 

0.68 4.11 
(มาก) 

0.59 4.12 
(มาก) 

0.70 

พนกังานมีประกาศนียบตัรการผา่นการ
ฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

4.10 
(มาก) 

0.83 4.10 
(มาก) 

0.66 4.31 
(มาก) 

0.62 

มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ 3.35 
(ปานกลาง) 

0.65 3.40 
(ปานกลาง) 

0.66 3.49 
(ปานกลาง) 

0.75 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 
* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20, 000 
บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้
ปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เร่ืองมี
พนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20, 001-30,000 บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ด้านบุคลากร (พนักงานนวด) ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองพนักงานมีความ
ช านาญในการปฏิบติังาน และเร่ืองพนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เร่ืองมีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
บุคลากร (พนกังานนวด) ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนกังานมีความช านาญ
ในการปฏิบติังาน และเร่ืองพนักงานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เร่ืองมีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.78 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด)    
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านบุคลากร  
(พนักงานนวด) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

พนกังานมีการใหค้  าแนะน าอยา่ง
เพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.44 2 0.72 1.64 0.20 

ภายในกลุ่ม 130.75 297 0.44     

รวม 132.20 299       

พนกังานมีความช านาญในการ
ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.97 2 0.49 2.04 0.13 

ภายในกลุ่ม 70.78 297 0.24     

รวม 71.75 299       

พนกังานมีความสุภาพและ
อธัยาศยัดี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.58 2 0.79 2.66 0.07 

ภายในกลุ่ม 88.34 297 0.30     

รวม 89.92 299       

พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ระหวา่งกลุ่ม 1.25 2 0.62 1.70 0.18 

ภายในกลุ่ม 108.94 297 0.37     

รวม 110.19 299       

พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.04 2 0.02 0.04 0.96 

ภายในกลุ่ม 129.33 297 0.44     

รวม 129.37 299       

พนกังานมีประกาศนียบตัรการ
ผา่นการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได ้

ระหวา่งกลุ่ม 3.14 2 1.57 3.22 0.04* 

ภายในกลุ่ม 144.50 297 0.49     

รวม 147.64 299       

มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ ระหวา่งกลุ่ม 0.95 2 0.48 1.00 0.37 

ภายในกลุ่ม 141.96 297 0.48     

รวม 142.92 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.78 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) จ าแนกตามรายได ้พบว่า เร่ืองพนกังานมีประกาศนียบตัร
การผา่นการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากปัจจัยย่อยร่ืองพนักงานมีประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรมจาก
สถาบนัท่ีเช่ือถือได้ P-Value = 0.04 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 

ซ่ึงหมายความวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด)   
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน   
เหมินทร์ แตกต่างกนั  

เพื่อใหท้ราบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
เร่ืองพนกังานมีประกาศนียบตัรการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ แตกต่างคู่ใดบา้ง            
ผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD ผลปรากฏดงั
ตารางท่ี 4.79  

 
ตารางที่ 4.79 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของพนักงานมี

ประกาศนียบตัรการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ โดยจ าแนกตาม
รายไดเ้ป็นรายคู่ 

รายได้ 

ค่าเฉลีย่ 

พนักงานมี

ประกาศนียบัตรการผ่าน

การฝึกอบรมจากสถาบนัที่

เช่ือถือได้ 

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

20,000 บาท 
20,001-

30,000 บาท 
30,001 บาท

ข้ึนไป 
(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

4.10 4.10 4.31 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 4.10  0.00 0.21* 
20,001-30,000 บาท 4.10   0.21* 
30,001 บาทข้ึนไป 4.31    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.79 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองพนักงานมีประกาศนียบตัรการผ่านการฝึกอบรมจาก
สถาบนัท่ีเช่ือถือได้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ีมี
รายได ้30,001 บาทข้ึนไปใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท และ
กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไปใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 
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ทดสอบสมมติฐานที่ 3.6: รายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์   ไม่แตกต่างกนั 
H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.80 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

สามารถโทรศพัทน์ดั/จอง 
ล่วงหนา้ได ้

3.49 
(ปานกลาง) 

0.68 3.60 
(มาก) 

0.72 3.59 
(มาก) 

0.81 

มีความรวดเร็วในการรอรับการ
บริการ  

4.01 
(มาก) 

0.64 4.11 
(มาก) 

0.54 4.08 
(มาก) 

0.61 

การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ี
คาดหวงั 

3.85 
(มาก) 

0.60 3.98 
(มาก) 

0.64 4.05 
(มาก) 

0.58 

ความต่อเน่ืองของการรับบริการ
ในแต่ละขั้นตอน 

3.79 
(มาก) 

0.63 3.77 
(มาก) 

0.59 3.91 
(มาก) 

0.66 

เวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความ
เหมาะสมในการใชบ้ริการ 

3.72 
(มาก) 

0.63 3.56 
(มาก) 

0.63 3.78 
(มาก) 

0.64 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.80 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20, 000 
บาท ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ือง
สามารถโทรศพัทน์ดั/จอง ล่วงหนา้ได ้ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20, 001-30,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
กระบวนการ อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  

 

ตารางที ่4.81 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมาน 
เหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัด้านกระบวนการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

สามารถโทรศพัทน์ดั/จอง 
ล่วงหนา้ได ้

ระหวา่งกลุ่ม 0.69 2 0.34 0.62 0.54 

ภายในกลุ่ม 163.11 297 0.55     

รวม 163.80 299       

มีความรวดเร็วในการรอรับการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.51 2 0.26 0.72 0.49 

ภายในกลุ่ม 105.87 297 0.36     

รวม 106.39 299       

การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ี
คาดหวงั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.90 2 0.95 2.57 0.08 

ภายในกลุ่ม 109.77 297 0.37     

รวม 111.67 299       

ความต่อเน่ืองของการรับบริการ
ในแต่ละขั้นตอน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.16 2 0.58 1.46 0.23 

ภายในกลุ่ม 117.83 297 0.40     

รวม 118.99 299       

เวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความ
เหมาะสมในการใชบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.68 2 1.34 3.32 0.04* 

ภายในกลุ่ม 119.87 297 0.40     

รวม 122.55 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.81 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจัยด้านกระบวนการ จ าแนกตามรายได้ พบว่า เร่ืองเวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความ
เหมาะสมในการใชบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากปัจจยัเร่ืองเวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการใช้บริการ    
P-Value = 0.04 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า 
รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  

เพื่อใหท้ราบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
เร่ืองเวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการใชบ้ริการ แตกต่างคู่ใดบา้งผูศึ้กษาไดท้  าการ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มเป็นรายคู่ โดยวธีิการของ LSD ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.82  

 
ตารางที่ 4.82 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของเวลาเปิด-ปิดของร้าน

นวดมีความเหมาะสมในการใชบ้ริการ โดยจ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

รายได้ 

ค่าเฉลีย่ 

เวลาเปิด-ปิดของร้านนวด

มคีวามเหมาะสมในการใช้

บริการ 

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

20,000 บาท 
20,001-

30,000 บาท 
30,001 บาท

ข้ึนไป 
(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

3.72 3.56 3.78 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 3.72  0.16 - 0.06 
20,001-30,000 บาท 3.56   - 0.22* 
30,001 บาทข้ึนไป 3.78    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.82 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเร่ืองเวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการใชบ้ริการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึน
ไปใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 

 
 
 



102 
 

ทดสอบสมมติฐานที่ 7.7: รายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
H0:  รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ไม่แตกต่างกนั 
H1:  รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.83 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความ
ทนัสมยั 

3.66 
(มาก) 

0.73 3.73 
(มาก) 

0.61 3.63 
(มาก) 

0.70 

ท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย 
สะอาด 

4.22 
(มาก) 

0.68 4.43 
(มาก) 

0.65 4.50 
(มากท่ีสุด) 

0.60 

มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่อึดอดั 4.30 
(มาก) 

0.70 4.37 
(มาก) 

0.56 4.50 
(มากท่ีสุด) 

0.59 

มีการจดัสถานท่ีดีเป็นสดัส่วน เหมาะสม
กบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท 

4.29 
(มาก) 

0.73 4.44 
(มาก) 

0.73 4.48 
(มาก) 

0.65 

กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหมน็ 4.36 
(มาก) 

0.55 4.26 
(มาก) 

0.69 4.56 
(มากท่ีสุด) 

0.55 

มีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ี
สวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลง
เบาๆแสงสวา่งเพียงพอ 

4.13 
(มาก) 

0.65 4.12 
(มาก) 

0.63 4.31 
(มาก) 

0.60 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที ่4.83 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001 บาทข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

S.D. 

มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต 
และมีเคร่ืองด่ืมไวค้อยบริการ 

4.02 
(มาก) 

0.78 4.00 
(มาก) 

0.80 3.92 
(มาก) 

0.73 

หอ้งน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการ
ใหบ้ริการ 

4.09 
(มาก) 

0.66 4.18 
(มาก) 

0.68 4.26 
(มาก) 

0.67 

มีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ 4.12 
(มาก) 

0.66 4.20 
(มาก) 

0.70 4.09 
(มาก) 

0.67 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49=นอ้ยท่ีสุด 1.50-2.49=นอ้ย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสุด 

* ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.83 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20, 000 

บาท ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20, 001-30,000 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย เช่นกนั 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย 
ไม่อึดอดั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.84 แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความ
ทนัสมยั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.56 2 0.28 0.61 0.55 

ภายในกลุ่ม 137.08 297 0.46     

รวม 137.64 299       

ท่ี นั่ ง ร อ รั บ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม
สะดวกสบาย สะอาด 

ระหวา่งกลุ่ม 4.03 2 2.02 4.92 0.01* 

ภายในกลุ่ม 121.76 297 0.41     

รวม 125.80 299       

มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่
อึดอดั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.90 2 0.95 2.51 0.08 

ภายในกลุ่ม 111.90 297 0.38     

รวม 113.80 299       

มีการจัดสถานท่ีดี เป็นสัดส่วน 
เหมาะสมกบัการให้บริการในแต่
ละประเภท 

ระหวา่งกลุ่ม 1.80 2 0.90 1.82 0.16 

ภายในกลุ่ม 146.77 297 0.49     

รวม 148.57 299       

กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ิน
เหมน็ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.05 2 2.53 6.90 0.00* 

ภายในกลุ่ม 108.75 297 0.37     

รวม 113.80 299       

มีการจัดบรรยากาศภายในร้าน
นวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลง
บรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.41 2 1.20 3.07 0.05* 

ภายในกลุ่ม 116.38 297 0.39     

รวม 118.79 299       

มี ห นั ง สื อ พิ ม พ์  นิ ต ย ส า ร 
อินเทอร์เน็ต และมีเคร่ืองด่ืมไว้
คอยบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.63 2 0.31 0.53 0.59 

ภายในกลุ่ม 176.21 297 0.59     

รวม 176.84 299       
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ตารางที ่4.84 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ จ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS           F P-Value 

หอ้งน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการ
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.29 2 0.65 1.44 0.24 

ภายในกลุ่ม 133.63 297 0.45     

รวม 134.92 299       

มีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม 
น่าสนใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.68 2 0.34 0.74 0.48 

ภายในกลุ่ม 136.72 297 0.46     

รวม 137.40 299       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.84 ผลการวเิคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญั
ของปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายได้ พบว่า เร่ืองท่ีนั่งรอรับบริการมีความ
สะดวกสบาย สะอาด เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น เร่ืองมีการจดับรรยากาศภายใน
ร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่างเพียงพอ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยเร่ืองท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด ค่า P-Value 
= 0.01 เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น ค่า P-Value = 0.00 เร่ืองมีการจดับรรยากาศ
ภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่างเพียงพอ ค่า P-Value = 0.05   
ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนั
มีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ
ร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  

เพื่อใหท้ราบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
เร่ืองท่ีนั่งรอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น 
เร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่าง
เพียงพอ  แตกต่างคู่ใดบา้ง ผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มเป็นรายคู่ โดยวิธีการ
ของ LSD ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.85 ตารางท่ี 4.86 และตารางท่ี 4.87 
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ตารางที่ 4.85 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของท่ีนัง่รอรับบริการมี
ความสะดวกสบาย สะอาด โดยจ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

รายได้ 

ค่าเฉลีย่ 

ทีน่ั่งรอรับบริการมคีวาม

สะดวกสบาย สะอาด 

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

4.22 4.43 4.50 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 4.22  - 0.21* - 0.28* 
20,001-30,000 บาท 4.43   - 0.07 
30,001 บาทข้ึนไป 4.50    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.85  เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001- 30,000 บาท ให้
ความส าคญัมากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป 
ใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 
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ตารางที ่4.86 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของกล่ินในร้านนวดไม่อบั 
ไม่มีกล่ินเหมน็ โดยจ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

รายได้ 

ค่าเฉลีย่ 

กลิน่ในร้านนวดไม่อบั ไม่มี

กลิน่เหมน็ 

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

4.36 4.26 4.56 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 4.36  0.10 - 0.20* 
20,001-30,000 บาท 4.26   - 0.30* 
30,001 บาทข้ึนไป 4.56    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.86 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญั
มากกว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ให้
ความส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001- 30,000 บาท  
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ตารางที่ 4.87 แสดงการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของมีการจดับรรยากาศ
ภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่างเพียงพอ โดย
จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

รายได้ 

ค่าเฉลีย่ 

มกีารจดับรรยากาศภายใน

ร้านนวดทีส่วยงาม มกีลิน่

หอม มเีพลงบรรเลงเบาๆแสง

สว่างเพยีงพอ   

รายได้ 
ต ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

(n = 86) (n = 105) (n = 109) 

4.13 4.12 4.31 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 4.13  0.01 - 0.18* 
20,001-30,000 บาท 4.12   - 0.19* 
30,001 บาทข้ึนไป 4.31    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.87 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มี
เพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน     
2 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 และกลุ่มท่ีมีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ 20,001- 
30,000 บาท  
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ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการร้านนวดในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
 ด้านบุคลากร (พนักงานนวด) 

-  พนกังานนวดควรเอาใจใส่ลูกคา้ เตม็ใจใหบ้ริการ จ านวน  2 ราย 
-  พนกังานนวดไม่ควรคุยกนัระหวา่งนวดใหลู้กคา้ จ านวน 1 ราย 
-  พนกังานนวดบางคน นวดไม่ดี จ านวน 1 ราย 
 

 ด้านผลติภัณฑ์ 
-  ควรมีการแยกหอ้งนวดระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง จ านวน 1 ราย 
-  มีบริการเคร่ืองด่ืม เช่น น ้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพไวค้่อยบริการลูกคา้ จ านวน 1 ราย 
-  ควรจดัหอ้งใหเ้พียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 1 ราย 

 

 ด้านส่งเสริมการตลาด 
-  น่าจะมีบตัรสมาชิก หรือส่วดลดในการใชบ้ริการ จ านวน 1 ราย 
 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
-  ท่ีจอดรถยนตไ์ม่เพียงพอ จ านวน 3 ราย 

 


