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ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย 

ในการเลือกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

Services Marketing Mix Affecting Generation X and Generation Y Consumers Towards 

Selecting Yoga Academies in Mueang Chiang Mai District 

กิ่งกมล นวลจันทร์*  

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่น

เอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในการเลือกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน     

การเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 ราย จากผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์จ านวน 200 ราย และผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

จ านวน 200 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน 

ได้แก่  t-test  ผลการศึกษาพบวา่ ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดือนระหวา่ง 45,001-

55,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทและมสีถานภาพโสด   ในขณะท่ีผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 45,001-55,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัท และมีสถานภาพสมรส    

พฤติกรรมในการใช้บริการสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของท้ังผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และ 

เจเนอเรชั่นวาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว  โดยจะมาใช้บริการสถาบันสอนโยคะ 3-5 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ 

จะเรียนในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ในช่วงเวลา 18.01- 21.00 น ซึ่งในแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ค่าใชจ้่าย

ในการเรียนอยู่ท่ี 201-300 บาทต่อคร้ัง โดยสถานท่ีเรียนจะเป็นห้องท่ีอยู่ ในอาคาร คอนโด ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ 

นอกจากนี้ยังพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกเรียนคลาสท่ีมีผู้เรียนมากกวา่ 10 คน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจ

เรียนโยคะ คือ ตัวเอง ท้ังน้ีสื่อออนไลน ์เชน่ Website  Facebook Instagram เป็นสื่อท่ีท าให้รับรู้ขา่วสารเกี่ยวกับสถาบันสอน

โยคะมากที่สุด โดยท้ัง 2 เจอเนอเรชั่นนอกจากจะเล่นโยคะแล้ว ยังออกก าลังกายดว้ยการวิ่งอกีด้วย 

ส าหรับพฤตกิรรมการใชบ้ริการสถาบันสอนโยคะท่ีแตกต่างกันน้ัน พบวา่ ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ให้เหตุผล

ในการเรียนโยคะเพื่อสุขภาพ โดยจะลงเรียนในวิชา หัตถะโยคะ มากท่ีสุด โดยในแต่ละคร้ังจะไปเรียนเพียงคนเดียว  

ไม่ได้ออกก าลังกายเป็นประจ าและทานอาหารเสริมแต่ไม่บ่อย  ในขณะท่ีผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายให้เหตุผลในการเรียน

โยคะเพื่อความงาม โดยจะลงเรียนในวิชาวินยาสะโยคะ มากท่ีสุด โดยในแต่ละคร้ังจะไปเรียนกับเพื่อน มีออกก าลังกาย

และทานอาหารเสริม เป็นประจ า 

                                                           
*  นกัศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกสถาบันสอนโยคะ

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเจเนอเรชั่น และสถานภาพ พบว่ามีความแตกต่างกันในบางปัจจัยของส่วนประสม

การตลาดบริการทุกด้าน  

ABSTRACT 

This independent study was aimed studying the marketing mix of services affecting consumers, 

Generation X and Generation Y in choosing a yoga institute in Mueang Chiang Mai District, by using questionnaires as 

the tool to collect data from 400 samples of consumers, 200 people classified as Generation X and 200 consumers, 

classified as Generation Y; and then data analysis was carried out by applying descriptive statistics, namely, frequency, 

percentage, mean and inferential statistics such as t-test. 

The results of the study found that the majority of Generation Y consumers were single with Bachelor’ s 

Degree as employees of private company earning average monthly income between 45,001-55,000 baht.  While 

most Generation X consumers were married with Bachelor’s Degree as employees of private company earning average 

monthly income between 45,001-55,000 baht. 

The behavior of using yoga institutes in Mueang Chiang Mai District was found that both Generation X and 

Generation Y consumers, mostly had no chronic disease; using services of a Yoga institute three to five times a week; 

each visit took about 1-2 hours; spending some 201-300 baht per session of yoga training; and person who had an 

influence in decision making to learn yoga was individually independent on his or her own; moreover, it was found 

that respondents chose to learn Yoga in a class which was participated by more than 10 attendants; place of training 

would be a room located in a condominium building in various shopping malls; mostly learning took place on weekdays 

(Monday to Friday) from 18.01-21.00 hrs.; online media, such as websites, Facebook and Instagram webpages were 

the most popular social media for following news on yoga training institutes; and apart from Yoga exercise, both two 

generations took running for fitness as well. 

 As for different behavior in using yoga institutes, it was found that consumers of Generation X stated that a 

reason for learning yoga was for health, as most class registration was in Hatha Yoga; each session was attended by 

individual independently; though exercise was taken not regularly, and taking food supplements but not often. On the 

other hand, the Generation Y consumers provided their reason primarily was for beauty purpose, choosing Vinyasa 

Yoga as most registered class; each session being participated together with friends; doing exercises and taking food 

supplements regularly. 

 By comparison of the mean value of the effect of service marketing mix towards choices of yoga institutes in 

Mueang Chiang Mai District, divided by Generation types and by days of yoga practices, it was found that certain 
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differences were observed in some sub-factors of products or services, i.e., in prices, distribution or supply, marketing 

promotion, human resources or personnel, service procedure and physical presentation materials. 

 บทน า  

 จากกระแสเร่ืองสุขภาพท าให้คนไทยหันมาให้ความสนใจสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดธุรกิจสินค้าและบริการ

เกี่ยวกับสุขภาพมีอัตราการเติบโตสูงและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจท่ีให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ  

สปอร์ตคลับ ฟิตเนส โยคะ และสปา  เป็นต้น ประกอบกับรายงานของศูนยว์จิัยกสกิรไทย ได้กลา่วถึงแนวโนม้ธุรกิจเด่นใน

ปี 2559  พบวา่ 3 ธุรกิจหลักที่มแีนวโนม้เตบิโตสูง ได้แก่ ธุรกิจด้านสุขภาพ ไอที และด้านการขนสง่ โดยธุรกิจด้านสุขภาพ

มแีนวโนม้การเตบิโตสูงท่ีสุด (ศูนยว์จิัยกสิกร…, 2559: ออนไลน์) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจน้องใหม่ท่ีก าลังเตบิโตในปัจจุบัน 

ได้แก่ ธุรกิจสอนโยคะ ที่ได้รับความนยิมจากผู้บริโภคมากขึ้น (เทรนสุขภาพสุดฮิตปี 2015, 2559: ออนไลน์) นอกจากโยคะ

จะเป็นการออกก าลังกายวธีิหนึ่งแล้ว ยังมีส่วนช่วยในเร่ืองของสมาธิ ซึ่งมีส่วนช่วยส าหรับสังคมท่ีมีความวุ่นวายอย่างเชน่

ปัจจุบัน ท าให้โยคะเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึน้ในสังคมเมอืง 

  โยคะ เป็นวิธีการออกก าลังกายท่ีเน้นการจับลมหายใจ และเคลื่อนไหวร่างกายตามท่าทางต่างๆ โดยประโยชน์

ของโยคะ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ อีกท้ังยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้จิตใจสงบ และเกิด

ความผ่อนคลายมากขึ้น ดังนั้นโยคะจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ท่ีจะช่วยปลดปล่อยความเครียด  ท าให้ผู้ท่ีเล่นเป็นประจ ามี

สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ครบท้ังองค์รวม (Mahosot, 2559: ออนไลน์) ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งท่ีถูกมองว่าเป็นกลุ่มตลาด

เป้าหมายของธุรกิจสถาบันสอนโยคะ ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีชอบใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกท้ังคนกลุ่มนี้ยังให้ความส าคัญกับ เร่ืองความสวยงาม การออกก าลังกาย และห่วงใยสุขภาพ 

เป็นเร่ืองส าคัญอันดับหนึ่งของคนกลุ่มน้ีไมว่า่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย (เทรนสขุภาพสุดฮิตปี 2015, 2559: ออนไลน์) 

 จังหวัดเชยีงใหม่ถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางความเจรญิในภาคเหนือและยังพบวา่มีผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ท่ีเกิด

ระหว่างปีพ.ศ. 2508 – 2519 ปัจจุบันมีอายุ 41-52 ปี และผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายท่ีเกิดระหว่างปีพ.ศ. 2520 - 2537 

ปัจจุบันมีอายุ 23-40 ปี ทั้งสองกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 61.74 ของประชากรในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท้ังหมด (ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2558: ออนไลน์) จากสัดส่วนดังกลา่วมีคา่มากกว่า 2 ใน 3 ท าให้ท้ัง 2 เจเนอเรชั่น เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจ

ของธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีมีจ านวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น  สถาบันสอนโยคะ โดยสถาบันท่ีเปิดสอน

ทางด้านโยคะในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่น้ันมหีลากหลายรูปแบบท้ังการเปิดตัง้เป็นสถาบันโยคะโดยตรง  หรอืเป็นคลาสท่ีเปิด

สอนร่วมกับสถานบริการฟิตเนสต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ในรูปแบบของบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือในนามบุคคล มีจ านวนกว่า 20 แห่ง 

และมีแนวโน้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ย 10-20 แห่งต่อปี (สิริรัญญา จินต์ธนโชตน์, 2560: สัมภาษณ์) จึงท าให้ผู้บริโภคมี

ทางเลือกในการใชบ้ริการมากขึ้น 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อผู้บริโภค 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในการเลือกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมืองเชียงใหม่และเพื่อเป็นแนวทางแก่

ผู้ประกอบการในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การศึกษาคร้ังนี้  ได้ศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และ            

เจเนอเรชั่นวายในการเลอืกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่โดยใชก้รอบแนวคดิสว่นประสมการตลาดบริการ เป็น

เคร่ืองมือหรือกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจบริการท่ีใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งน าเสนอ            

ทางกายภาพ (ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา, 2557) 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาครัง้นี ้ได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องของอมรชัย มหัตกีรต ิ(2550) ท่ีศึกษาความคิดเห็นเร่ือง

ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ท่ีสนใจการออกก าลังกายด้วยการฝึกโยคะในเขตกรุงเทพมหานคร ของปุญชรัสมิ์  

พัชรเรืองกิตต์ิ (2552) ท่ีศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้สถานบริการฝึกโยคะของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ี

กรุงธนใต้ และของต่อ อวตารกุล (2558) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนโยคะของผู้เรียนโยคะใน                  เขต

กรุงเทพมหานคร 

วิธีการศึกษา  

1.ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภค 

เจเนอรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในการเลือกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งน าเสนอทาง

กายภาพ 

2.ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาธุรกิจสถาบัน

สอนโยคะและทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม ท าการทดสอบแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด  

เพื่อทดสอบความเข้าใจของค าถาม ก่อนท่ีจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ชุด กับ กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์

และเจเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ  

เชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่  รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย และสถิตเิชงิอนุมานได้แก่ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มเจนเนอเรชั่น 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายใน     

การเลอืกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ผู้ศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษา ดังตอ่ไปน้ี   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเจเนอเรชั่น  

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเจเนอเรชั่น  

ข้อมูลทั่วไป เจเนอเรชัน่เอ็กซ ์ เจเนอเรชัน่วาย 

เพศ หญิง (ร้อยละ 81.50) หญิง (ร้อยละ 78.00) 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 45,001-55,000 บาท (ร้อยละ 27.50) 45,001-55,000 บาท (ร้อยละ 23.00) 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 76.00) ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68.00) 

อาชีพ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 54.50) พนักงานบริษัท (ร้อยละ 39.50) 

สถานภาพสมรส สมรส (ร้อยละ 53.00)   โสด (ร้อยละ 60.50) 

โรคประจ าตัว ไมม่ ี(ร้อยละ 94.00) ไมม่ ี(ร้อยละ 95.00) 

ความถี่ในการเรียนต่อสัปดาห์ 3-5 ครัง้ (ร้อยละ 79.50) 3-5 ครัง้ (ร้อยละ 79.50) 

ระยะเวลาท่ีเรียนแต่ละคร้ัง 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ 82.00) 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ 78.50) 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยตอ่คร้ัง 201 - 300 บาท (ร้อยละ 56.50) 201 - 300 บาท (ร้อยละ 54.50) 

เหตุผลในการเรียนโยคะ เพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 82.50) เพื่อความงาม  (ร้อยละ 67.50) 

วชิาท่ีลงเรียน หัตถะโยคะ (ร้อยละ 56.50) วนิยาสะโยคะ (ร้อยละ 61.00) 

ผู้มีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจเรียน ตัวท่านเอง (ร้อยละ 56.00) ตัวท่านเอง (ร้อยละ 43.00) เพื่อน(ร้อยละ42.00) 

เรียนโยคะกับใคร คนเดียว (ร้อยละ 53.50) เพื่อน (ร้อยละ 53.50) 

จ านวนผู้เรียน มากกวา่ 10 คน (ร้อยละ 70.00) มากกวา่ 10 คน (ร้อยละ 68.50) 

รูปแบบสถานท่ีเรียนโยคะ เป็นหอ้งท่ีอยูใ่นอาคาร คอนโด  

ในหา้งสรรพสนิค้า ต่างๆ (ร้อยละ 

69.00) 

เป็นหอ้งท่ีอยูใ่นอาคาร คอนโด ในหา้งสรรพสนิค้า 

ตา่งๆ (ร้อยละ 56.00) 

ชว่งเวลาเรียนโยคะ 18.01- 21.00 น (ร้อยละ 68.50) 18.01- 21.00 น (ร้อยละ 45.50) 

วันท่ีเรียนโยคะ วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) (ร้อยละ

79.50) 

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) (ร้อยละ 80.00) 

รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานบัน

สอนโยคะ 

สื่อออนไลน ์เช่น Website  Facebook 

Instagram เป็นต้น (ร้อยละ 71.00) 

สื่อออนไลน ์เช่น Website  Facebook Instagram 

เป็นต้น (ร้อยละ 80.50) 

ออกก าลังกายเป็นประจ าหรอืไม่ ไมไ่ด้ออกเป็นประจ า (ร้อยละ 71.00) ออกเป็นประจ า (ร้อยละ 55.00) 

รูปแบบการออกก าลังกาย วิ่ง (ร้อยละ 25.86) วิ่ง (ร้อยละ 23.64) ขี่จักรยาน (ร้อยละ 22.73) 

การทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ทาน แต่ไม่บ่อย (ร้อยละ 45.50) ทานเป็นประจ า (ร้อยละ 45.50) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  

ตารางที่ 1.2 ปัจจัยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

                  10  อันดับและปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดท่ีไม่ได้อยูใ่น 10 อันดับแรก 

ล าดับ ปัจจัยย่อย 
ส่วนประสม 

การตลาด 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

t-test 

เจเนอเรชัน่ 

1 มกีารตกแต่งภายในเพ่ือให้รู้สกึผ่อนคลาย 
ด้านส่ิงน าเสนอทาง

กายภาพ 

4.67 

(มากที่สุด) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

2 สถานท่ีให้บริการมีอากาศถา่ยเทสะดวก 
ด้านส่ิงน าเสนอทาง

กายภาพ 

4.59 

(มากที่สุด) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

3 ความสะอาดของสถานที ่
ด้านส่ิงน าเสนอทาง

กายภาพ 

4.55 

(มากที่สุด) 

แตกตา่งกัน 

(Y > X) 

4 ขนาดของคลาสที่หลากหลาย เชน่ คลาสเล็ก 

/ คลาสใหญ ่/ คลาสเดี่ยว (สว่นตัว) 
ด้านผลิตภัณฑ ์

4.53 

(มากที่สุด) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

5 มกีารให้ทดลองเล่นฟรีก่อนตัดสนิใจสมัคร 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

4.50 

(มากที่สุด) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

6 ท าเลท่ีต้ังมีความสะดวกในการเดินทาง ด้านการจัดจ าหน่าย 
4.48 

(มาก) 

แตกตา่งกัน 

(X > Y) 

7 สถาบันสอนโยคะมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก ด้านผลิตภัณฑ ์
4.47 

(มาก) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

7 
ครูผู้สอนสามารถถา่ยทอดการฝึกโดยวิธีท่ี

ถูกต้อง 
ด้านบุคลากร 

4.47 

(มาก) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

7 
ครูผู้สอนมคีวามเสมอภาคในการสอนเอาใจ

ใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ด้านบุคลากร 

4.47 

(มาก) 

แตกตา่งกัน 

(X > Y) 

8 ครูผู้สอนมมีนุษยส์ัมพันธ์ด ียิ้มแยม้แจ่มใส ด้านบุคลากร 
4.46 

(มาก) 

แตกตา่งกัน 

(X > Y) 

9 
ราคาค่าสมาชกิหรือค่าใชบ้ริการเหมาะสมกับ

คุณภาพของคอร์สเรียน 
ด้านราคา 

4.44 

(มาก) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

9 

มกีารแนะน าบอกต่อจากผู้ท่ีเคยใช้บริการแล้ว

เชน่ การรีวิว ผ่าน Facebook Website ตา่งๆ

หรือ การแนะน าโดยปากต่อปาก เป็นต้น 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

4.44 

(มาก) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

10 
ครูผู้สอนมปีระสบการณ์และเช่ียวชาญด้าน

การสอนเป็นอยา่งดี 
ด้านบุคลากร 

4.41 

(มาก) 

แตกตา่งกัน 

(X > Y) 
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11 มกีารแจ้งวธีิปฏบัิตตินท้ังก่อนและหลังการฝกึ 
ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

4.16 

(มาก) 
ไมแ่ตกตา่งกัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายใน  

การเลอืกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละดา้นได้ ดังตอ่ไปน้ี   

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนโยคะมากท่ีสุด ได้แก่ ขนาด

ของคลาสท่ีหลากหลาย เช่น คลาสเล็ก / คลาสใหญ่ / คลาสเดี่ยว (ส่วนตัว)  ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของต่อ  

อวตารกุล (2558) พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ ครูผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์ด้านการสอนเป็น

อย่างดี  ไม่สอดคล้องกับปุญชรัสมิ์ พัชรเรืองกิตติ์  (2552) พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่  

ครูผู้ฝึกสอนได้รับการอบรมการสอนอย่างถูกวิธี และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอมรชัย มหัตกีรติ (2550) พบว่า

ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ ครูผู้ฝึกสอนควรเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสอนโยคะ

เป็นอย่างดี  ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้ใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการเป็นกรอบ  

ในการศึกษาซึ่งท าให้ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับครูผู้ฝึกสอน อยู่ในด้านบุคลากร แต่การศึกษาทัง้ 3 เร่ืองดังกล่าวใชก้รอบแนวคิดตาม

ส่วนประสมการตลาด 4P’s  จึงท าให้ครูฝึกจัดอยู่ในด้านผลิตภัณฑ ์ 

ด้านราคา ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนโยคะมากท่ีสุด ได้แก่ ราคาค่าสมาชิก

หรือค่าใช้บริการเหมาะสมกับคุณภาพของคอร์สเรียน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของต่อ อวตารกุล (2558)  

และปุญชรัสมิ์ พัชรเรืองกิตต์ิ (2552) ทีพ่บวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนสอนโยคะมีราคาท่ี

เหมาะสมกับคุณภาพเช่นกัน แตไ่มส่อดคล้องกับผลการศกึษาของอมรชัย มหัตกีรต ิ(2550)  ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ ควรงดในเร่ืองค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ เนื่องจากมีราคาท่ีสูงเกินไป ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจ

เป็นเพราะเป็นการศึกษาเมื่อ 10 ปีท่ีแล้วซึ่งอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าอยู่ แต่ในปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูง มี

สถาบันสอนโยคะเพิ่มมากขึ้น การเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจึงอาจถูกยกเลิกไปจึงท าให้ปัจจุบันการเก็บค่าธรรมเนียม  

จึงไม่มเีหมอืนเชน่ในอดตีท่ีผ่านมา  

ด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยย่อยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนโยคะมากท่ีสุด 

ได้แก่    ท าเลท่ีต้ังมีความสะดวกในการเดินทาง สอดคล้องกับผลการศกึษาของตอ่ อวตารกุล (2558) ที่พบวา่ปัจจัยย่อยท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่  โรงเรียนสอนโยคะอยู่ในท าเลท่ีสะดวกในการเดินทาง เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ

ปุญชรัสมิ์ พัชรเรืองกิตติ์ (2552)  ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ได้แก่ สถานท่ีให้บริการอยู่ใกล้ท่ีพัก

อาศัย และไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของอมรชัย มหัตกีรต ิ(2550)  ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 

ได้แก่ สถานท่ีฝึกโยคะอยู่ใกล้ท่ีท างานหรือบ้าน ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเป็นเพราะในช่วงเวลาระหว่าง  พ.ศ. 2550-

2552 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาทัง้ 2 เร่ืองดังกล่าว ซึ่งอาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อาจมีปัญหาในเร่ือง
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การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆเนื่องจากสภาพการจราจรท่ีติดขัดและบริการขนสง่มวลชนสาธารณะยังไมค่ลอบคลุมอย่าง

ท่ัวถึง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมผีลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนโยคะ

มากท่ีสุด ได้แก่ มีการให้ทดลองเล่นฟรีก่อนตัดสินใจสมัคร  สอดคล้องกับผลการศึกษาของอมรชัย มหัตกีรติ (2550)   

ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ การให้ทดลองเล่นฟรีก่อนตัดสนิใจสมัคร เชน่กัน แตไ่มส่อดคล้อง

กับผลการศึกษาของต่อ อวตารกุล (2558) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่  ควรมีการโฆษณา

ทางเว็บไซต์  อินเทอร์เน็ต และไมส่อดคล้องกับปุญชรัสมิ์ พัชรเรืองกิตต์ิ (2552)  ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

มากที่สุด ได้แก่ การให้โปรโมช่ันสว่นลดเงินสด  ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเป็นเพราะในปัจจุบันการแขง่ขันมมีากขึ้น และ

โยคะมีหลายรูปแบบดังนั้นผู้บริโภคที่อยากทดลองเล่นก่อนจะสมัครเรียนจริง โดยเร่ืองการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นั้น

ผู้ตอบแบบสอบถามก็คิดวา่มีผลต่อการตัดสินใจแต่อยูใ่นระดับมากเป็นล าดับท่ี 3 เท่านัน้ 

ด้านบุคลากร ปัจจัยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในการเลอืกสถาบันสอน

โยคะในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนโยคะมาก

ท่ีสุด ได้แก่  ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดการฝึกโดยวิธีท่ีถูกต้อง และครูผู้สอนมีความเสมอภาคในการสอนเอาใจใส่ผู้เรียน

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน) สอดคล้องกับผลการศึกษาของปุญชรัสมิ์   พัชรเรืองกิตติ์  (2552)   

ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่  ครูผู้สอนถ่ายทอดการฝึกโดยวิธีท่ีถูกต้องอย่างดี เช่นกัน  

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของต่อ อวตารกุล (2558)  ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่  

ครูผู้สอนมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสอนอย่างดี โดยการศึกษาของต่อ อวตารกุล (2558) ได้น าเอาปัจจัยยอ่ย

ด้านดังกล่าวไว้ในส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอมรชัย มหัตกีรติ (2550)  

ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่  อาจารย์ผู้สอนโยคะต้องมีความเอาใจใส่และให้ค าแนะน าต่อ 

ผู้ฝึกเป็นอย่างดี โดยการศึกษาของอมรชัย มหัตกีรติ (2550) ได้น าเอาปัจจัยย่อยด้านดังกล่าวไว้ในส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ ์เช่นกัน 

ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่น

วายในการเลือกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถาบันสอนโยคะในอันดับแรก ได้แก่ มีการแจ้งวิธีปฏิบัติตนท้ังก่อนและหลังการฝึก ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของปุญชรัสมิ์  พัชรเรืองกิตติ์ (2552)  ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ได้แก่ เวลาเปิด-ปิดสะดวกตอ่

การใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นเพราะเมื่อ 8  ปีก่อนโยคะอาจยังเปิดให้บริการไม่มาก เร่ืองของเวลาเปิด-เปิดการให้บริการ  

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญ จนปัจจุบัน ธุรกิจสถาบันสอนโยคะ มีการเปิดให้บริการเป็นจ านวนมากและมีหลาย

ชว่งเวลาให้เลอืกเรียนจึงท าให้ปัจจัยดา้นเวลาเปิด-ปิดไม่เป็นอุปสรรคแตอ่ย่างใดส าหรับผู้เรียน  

ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และ 

เจเนอเรชัน่วายในการเลอืกสถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกสถาบันสอนโยคะมากท่ีสุด ได้แก่  มีการตกแต่งภายในเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่สอดคล้องกับผลการศกึษา

ของปุญชรัสมิ์  พัชรเรืองกิตติ์ (2552) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ได้แก่ สถานท่ีให้บริการมี 
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อากาศถ่ายเทสะดวก  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของต่อ อวตารกุล (2558) และของอมรชัย มหัตกีรติ (2550)  

ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นมกีารตกแต่งภายในเพ่ือให้รู้สกึผ่อนคลาย มผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกสถาบันสอนโยคะ เช่นกัน   

ข้อเสนอแนะ   

ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในการเลือก

สถาบันสอนโยคะในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในคร้ังน้ีมขี้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการสถาบันสอนโยคะควรท่ีจะมกีารออกแบบขนาด หรือ จ านวนของผู้เข้าเรียนในแต่

ละคลาส ให้มีความหลากหลาย  โดยเฉพาะ คอร์สหัตถะโยคะ และวินยาสะโยคะ ซึ่งเป็น 2 หลักสูตรท่ีกลุ่ม 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายเลือกเรียนมาก ท่ีสุด ควรมีคลาสท่ีหลากหลายท้ังท่ีเป็นคลาสขนาดเล็ก  

และคลาสใหญ่ ท่ีมีผู้เรียนมากกว่า 10 รายขึ้นไป  หรือ คลาสส่วนตัว โดยเน้นคลาสท่ีมีผู้เรียนมากกว่า  10 รายมากกว่า

คลาสประเภทอื่นๆ  เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนท่ีมสีถานภาพโสดควรมกีารประชาสัมพันธ์ในด้านช่ือเสียงของสถาบันให้เป็นท่ี

รู้จักแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึน้ ท้ังประสบการณ์ของครูผู้ฝึกสอน วิชาท่ีเปิดสอน สถานท่ี รวมถึงการน าเสนอข่าวสาร

ด้านการเรียนโยคะเพื่อสุขภาพผ่านสื่อท่ีหลากหลาย เชน่ สื่อออนไลนต์า่งๆ  

ด้านราคา ผู้ประกอบการฯควรก าหนดราคาค่าบริการ ให้สอดคลอ้งกับคุณภาพของคอร์สเรียน โดยพิจารณาใน

หลายๆองค์ประกอบ เช่น วิชาท่ีเรียน สถานท่ี ประสบการณ์ครูผู้สอน จ านวนผู้เข้าเรียน ท้ังนี้ทางอาจเพิ่มเติมหรือสร้าง

หลักสูตรการเรียนให้มีความพิเศษและแตกต่างจากหลักสูตรโยคะท่ัวไป  อาจสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในใจของผู้เรียนโดย

น าเสนอในด้านของความมีชื่อเสียงของสถาบัน ชื่อเสียงของครูผู้สอน ก็จะท าให้ผู้เรียนยินดีท่ีจะจ่ายหรือช าระเงินได้ง่าย

มากขึ้นเมื่อเทียบกับคุณค่าท่ีได้รับ  

ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการฯควรเลือกท่ีตั้งของสถานท่ีสถาบันสอนโยคะให้อยู่ในท าเลท่ีเดินทางได้

สะดวกอยู่บนถนนท่ีมีการคมนาคมสะดวก มีรถขนส่งมวลชนผ่าน รวมถึงควรเลือกท าเลท่ีอยู่ใกล้บ้านพักหรือท่ีอยู่อาศัย 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ หรือการใช้สื่อป้ายโฆษณา หรือ สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยในการน าเสนอถึง

สถานท่ี พร้อมการเข้าถึงได้โดยง่าย ชัดเจน  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการฯควรมีโปรโมชั่นทดลองเล่นฟรี 1 คร้ัง โดยอาจท าเป็นคูปอง  

เพื่อน าไปแจกตามสถานท่ีต่างๆท่ีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทดลองเล่น หรือเพื่อสมัครใช้บริการจริงในโอกาสต่อไป 

หรืออาจจัดกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการบอกต่อ โดยให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิก หากแนะน าเพื่อนให้สมัครสมาชิกก็จะได้รับส่วนลด

ราคาสมาชิกและผู้แนะน าก็จะได้รับส่วนลดในการเรียนคร้ังต่อๆ ไป เป็นต้น 

ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ควรคัดเลือกครูท่ีมีประสบการณ์

และเชี่ยวชาญดา้นการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรหัตถะโยคะ ท้ังน้ีควรให้ความส าคัญในดา้นความเสมอภาค โดยการเอาใจ

ใส่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันและใน 1 ห้องไม่ควรมีจ านวนมากจนเกินกว่าท่ีผู้สอนจะสามารถเอาใจใส่ดูแลได้ทุกคน   

ผู้สอนควรท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์และวัดผลการเรียนส าหรับผู้เรียนทุกคน และควรคัดเลอืกครูผู้สอนท่ีมีบุคลิกเป็นมิตร มมีนุษย์

สัมพันธ์ท่ีดี  พร้อมท้ังอธิบายให้ครูผู้สอนเข้าใจถึงสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจว่าความต้องการของผู้ใช้ บริการท่ีให้

ความส าคัญในดา้นดังกล่าว  
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ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการควรท่ีจะก าหนดกระบวนการท่ีชัดเจน เมื่อมีผู้เรียนใหม่ทุกๆคร้ังต้อง

มกีารแจ้งวธีิปฏบัิตตินท้ังก่อน และหลังการฝึก รวมถึง ควรท าปา้ยประกาศขัน้ตอนการปฏบัิตตินท้ังก่อนและหลังการฝึกไว้

อย่างชัดเจน  

ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรท่ีจะมีตกแต่งสถานท่ีภายในโดยเน้นบรรยากาศให้รู้สึกถึง

ความผ่อนคลาย โดยใช้โทนสีอ่อน สบายตา หรือ จุดอโรม่า และโครงสร้างห้องเรียนควรค านึงถึงการมีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก และควรก าหนดให้แม่บ้านท าความสะอาด โดนมีตารางท่ีชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบ หรืออาจมีการเปิดเพลงท่ีเข้า

กับในแตล่ะเจเนอเรชั่น โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  

บรรณานุกรม 

ตอ่ อวตารกุล. (2558). ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การเรียนโยคะของผู้เรียนโยคะในเขตกรุงเทพมหานคร. 

(การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 

เทรนสุขภาพสุดฮิตปี 2015. (2559). สบืค้นจาก http://m.naewna.com/view/health/195078 

ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา. (2557). การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์ (พมิพค์รัง้ท่ี 4). กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย.  

ปุญชรัสมิ์ พัชรเรืองกิตต์ิ. (2552). ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้สถานบริการฝึกโยคะของผู้บริโภค 

ในพืน้ท่ีกรุงธนใต้. (การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม ่(พมิพค์รัง้ท่ี 6). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  

ศูนยว์จิัยกสิกร ส่องแนวโน้มธุรกิจดาวเด่น - พงึระวัง ปี 59. (2559). สบืค้นจาก  

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000004542 

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ. (2558). ข้อมูลประชากรในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่. สบืค้นจาก 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries01.html  

สิริรัญญา จินต์ธนโชตน์. เจ้าของธุรกิจสอนโยคะในนาม Yoga by Siriranya. (2559, 21 ตุลาคม). สัมภาษณ.์ 

อมรชัย มหัตกีรต.ิ (2550). ความคิดเห็นเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดของผู้ท่ีสนใจการออกก าลังกายดว้ยการฝึกโยคะ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ). 

Mahosot. (ม.ป.ป.). โยคะศาสตร์ ทางเลือกการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจ. สบืค้นจาก  

https://mahosot.com/yoga.html  

 

http://m.naewna.com/view/health/195078
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000004542
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries01.html
https://mahosot.com/yoga.html

