
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยใน
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการใชก้รอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บริการ หรือ 7P’s ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจยัด้านกระบวนการ ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาและสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปราย ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่5.1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H  
 

ค าถาม 6Ws และ 1H ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 

1. ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย  

(Who is in the market?) 

การนวดไทยท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์ เคยมากกวา่ 1 คร้ัง 65.00 
เพศ หญิง 64.33 
อาย ุ อาย ุ21-30 ปี 39.33 
ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 76.67 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 35.00 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 38.00 

เขตท่ีพกัอาศยั ภาคเหนือ 56.67 

สถานภาพสมรส โสด 74.00 

การเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือ เยีย่มเพื่อน/ญาติ 57.67 

จ านวนคนท่ีร่วมเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ 3-4 คนข้ึนไป 67.33 

จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาถนนนิมมานเหมินทร์ มากกวา่ 3 คร้ัง 29.33 

เหตุผลท่ีท่านเดินทางมาถนนนิมมานเหมินทร์
  

รับประทานอาหาร 
กาแฟ เบเกอร่ี 

62.67 
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ผลจากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้
บริการนวดไทยท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์ โดยส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการมากกวา่ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 65.00 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.33 และท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.67 มีอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 39.33 ระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.67 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 38.00 มีเขตท่ีพกัอาศยัอยู่ในภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง คิด
เป็น      ร้อยละ 39.33 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74.00 ส่วนใหญ่เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่
เพื่อเยีย่มเพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 57.67 รองลงมาไดแ้ก่ ท่องเท่ียว  คิดเป็นร้อยละ 38.33 ส่วนใหญ่
เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ 3-4 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  67.33 โดยมาถนนนิมมานเหมินทร์
มากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.33 และเดินทางมาถนนนิมมานเหมินทร์เพื่อรับประทานอาหาร 
กาแฟ เบเกอร่ี    คิดเป็นร้อยละ 62.67 
 
  ส่วนที ่2 พฤติกรรมในการใช้บริการร้านนวดในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
 

ตารางที ่5.2 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H  
 

ค าถาม 6Ws และ 1H ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
(What does the consumer buy?) 

ตามปกติเคยใชบ้ริการนวด
ไทยหรือไม่ 

เคย 77.67 

ประเภทนวดไทยท่ีใชบ้ริการ
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

นวดผอ่นคลาย/นวดตวั         60.00 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 

สาเหตุส าคญัท่ีเลือกใชบ้ริการ
นวดไทย 
 

เพ่ือผอ่นคลายความเครียด 71.00 

เหตผุลท่ีมาใชบ้ริการร้านนวด
ไทยในการมาเยอืนเขตถนน
นิมมานเหมินทร์คร้ังน้ี 

นวดเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เม่ือ
มีโอกาสจึงมาใชบ้ริการ 

58.00 

เหตผุลท่ีเลือกใชบ้ริการร้าน
นวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

มีคนแนะน า 39.00 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ซ้ือ (Who participate in the buying?) 

บุคคลส าคญัในการตดัสินใจ
ใชบ้ริการนวดไทยเขตถนน
นิมมมานเหมินทร์ 

ตนเอง 63.33 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H  
 

ค าถาม 6Ws และ 1H ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer 
buy?) 

ช่วงเวลาใชบ้ริการนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ 

ช่วงเยน็ (16.00 น. – 18.50 น.) 41.33 

วนัท่ีใชบ้ริการนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ 

แลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน 54.00 

ระยะเวลาในการใชบ้ริการนวดไทย
เขตถนนนิมมานเหมินทร์แต่ละคร้ัง 

1 ชัว่โมง 76.67 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

แหล่งท่ีตั้งของร้านนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ 

ร้านนวดไทยท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ
ทัว่ไป 

68.33 

ร้านประจ าท่ีใชบ้ริการอยูใ่นเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 

ไม่มี 84.33 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ความถ่ีในการใชบ้ริการนวดไทยเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ 

1 คร้ังต่อการมาเยอืนเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์หรือ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

47.33 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการ
นวด 

201 – 300 บาท 60.33 

จ านวนคนท่ีไปใชบ้ริการนวดไทย
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ 

ไปใชบ้ริการ 3 คน 55.67 

ลกัษณะในการใชบ้ริการ ซ้ือบริการต่อคร้ังแบบราย
ชัว่โมง 

96.67 

จ านวนสถานท่ี เคยใชบ้ริการร้านนวดไทย
มากกวา่ 3 แห่ง 

47.00 

การหาขอ้มูลล่วงหนา้ ไม่ไดห้าขอ้มูลล่วงหนา้ (จะ
หาขอ้มูลเม่ือตอ้งการใช้
บริการขณะนั้น) 

93.33 

สถานท่ีในการหาขอ้มูล ร้านกาแฟ 64.67 
ส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูล คนรู้จกั 77.00 
ลกัษณะการตดัสินใจ เลือกตามค าแนะน าของผูท่ี้

เคยใชบ้ริการมาก่อน 
72.33 

การกลบัมาใชบ้ริการร้านนวดเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์อีก 

กลบัมาใชบ้ริการ 89.67 
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ผลจากการศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านนวดในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปกติเคยใชบ้ริการนวดไทย คิดเป็นร้อยละ 77.67 ส่วนใหญ่คิด
วา่การใชบ้ริการนวดไทยท าให้ไม่เสียเวลา คิดเป็นร้อยละ 78.33 และท่ีเหลือคิดวา่เสียเวลา แต่ยงัใช้
บริการ คิดเป็นร้อยละ 21.67 ส่วนใหญ่นวดผอ่นคลาย/นวดตวั คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาไดแ้ก่ 
นวดฝ่าเทา้ คิดเป็นร้อยละ 45.33  

ผูต้อบแบบสอบถามสาเหตุส าคญัท่ีเลือกใช้บริการนวดไทย คือ เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด คิดเป็นร้อยละ 71.00 เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการร้านนวดไทยในการมาเยือนเขตถนนนิมมาน
เหมินทร์คร้ังน้ี คือ นวดเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เม่ือมีโอกาสจึงมาใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 58.00 เหตุผล
ท่ีเลือกใช้บริการนวดไทยท่ีร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีท่านใช้บริการอยู่เน่ืองจากมีคน
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 39.00  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจใช้
บริการนวดไทยเขตถนนนิมมมานเหมินทร์ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 63.33 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงเวลาใช้บริการนวดไทยเขตถนนนิมมาน          
เหมินทร์ คือ  ช่วงเยน็ (16.00 น. – 18.50 น.)  คิดเป็นร้อยละ  41.33 รองลงมาไดแ้ก่ เแลว้แต่โอกาส 
ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 40.67 ส่วนใหญ่วนัท่ีใช้บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ 
แลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาไดแ้ก่ วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 
36.33  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ี
ตั้งอยูบ่ริเวณทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ  68.33 โดยส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ าท่ีใช้บริการอยูใ่นเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.33  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมาน
เหมินทร์ คือ 1 คร้ังต่อการมาเยือนเขตถนนนิมมานเหมินทร์หรือจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ  
47.33 ระยะเวลาในการใช้บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์แต่ละคร้ัง  คือ 1 ชัว่โมง  คิด
เป็นร้อยละ  76.67 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ต่อคน ต่อ
คร้ัง คือ มีค่าใชจ่้าย 201 – 300 บาท คิดเป็นร้อยละ  60.33 ส่วนใหญ่มาไปใชบ้ริการ 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.67  ซ้ือบริการต่อคร้ังแบบรายชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 96.67 โดยส่วนใหญ่จ านวนสถานท่ี
ท่ีเคยใชบ้ริการร้านนวดไทย คือ มากกวา่ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.00 และไม่ไดห้าขอ้มูลล่วงหนา้     
(จะหาขอ้มูลเม่ือตอ้งการใชบ้ริการขณะนั้น) คิดเป็นร้อยละ 93.33 และสถานท่ีท่ีใชใ้นการหาขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อใชบ้ริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ ร้านกาแฟ  คิดเป็นร้อยละ  
64.67 ส่ือท่ีใช้ในการหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อใช้บริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์  
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คือ คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ  77.00 รองลงมาได้แก่ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง  คิดเป็นร้อยะ 61.67 
ลกัษณะการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์  คือ เลือกตามค าแนะน า
ของผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์มาก่อน คิดเป็นร้อยละ  72.33 ส่วนใหญ่
เห็นว่าร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ไม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 92.33 และส่วน
ใหญ่จะกลบัมาใชบ้ริการร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์อีก คิดเป็นร้อยละ  89.67 

 

ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 
 

ตารางที ่ 5.3   แสดงผลการสรุประดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 

ปัจจัยย่อยฯ ทีม่ีค่าเฉลีย่ระดับความส าคัญสูงสุด 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั 
4.39 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 
4.51 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก 
4.26 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด การใหคู้ปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป 
4.16 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังาน
นวด) 

พนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน 
4.75 

(มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

มีความรวดเร็วในการรอรับการบริการ 
4.07 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

มีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการในแต่ละประเภท 

4.41 
(มาก) 
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สรุป ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ

เลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่สูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือ ปัจจัยย่อยเร่ืองร้านนวดได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย (ค่าเฉล่ีย 4.39)  เร่ืองความ
หลากหลายของการให้บริการ เช่นบริการนวดเท้า นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ ามนั เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) และเร่ืองมีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการแจ้งราคาค่าบริการท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.51)  ปัจจยัย่อยเร่ืองอตัราค่าบริการ
เหมาะสมกบัคุณภาพการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.47) และปัจจยัย่อยเร่ืองมีการลดราคาส าหรับสมาชิก
หรือลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

การเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่สูงสุด 3 
อนัดบัแรก คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ปัจจยัย่อยเร่ือง
สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยัและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และปัจจยัยอ่ยเร่ืองร้านนวดตั้งอยูใ่กล้
ท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองการให้คูปองส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 
4.16) ปัจจยัย่อยเร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 3.69) และปัจจยัย่อยเร่ืองการ
โฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงานนวด) 
ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองพนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.75)  
ปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.56) และปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนกังานมี
การใหค้  าแนะน าอยา่งเพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.40) ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ

เลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่สูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีความรวดเร็วในการรอรับการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ปัจจยัย่อยเร่ืองการ
บริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีคาดหวงั (ค่าเฉล่ีย 3.97) และปัจจยัย่อยเร่ืองความต่อเน่ืองของการรับ
บริการในแต่ละขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั   

 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัย่อยด้านลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการให้บริการใน
แต่ละประเภท (ค่าเฉล่ีย 4.41) ปัจจยัย่อยเร่ืองท่ีนั่งรอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด มี
เคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่อึดอดั และปัจจยัย่อยเร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น 
(ค่าเฉล่ีย 4.40)  เท่ากนั และปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม 
มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.19) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน เกีย่วกบั เพศ อายุ และรายได้ของนักท่องเทีย่ว 
ชาวไทยที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์  ที่
แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่5.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทย
ของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศที่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

เร่ืองทีแ่ตกต่างกนั การให้ความส าคัญ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมี

นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 

0.05 

- ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของ
ร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข  

- ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจาก
ธรรมชาติ 100%           

หญิง มากกวา่ ชาย 

ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ดา้นการจดัจ าหน่าย   ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมี

นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 

0.05 

- การใหส่้วนลดเม่ือถือบตัร
สมาชิก  

- การใหคู้ปองส่วนลดในการใช้
บริการคร้ังต่อไป  

- การโฆษณาทางส่ือ เช่น 
อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว 
เป็นตน้ 

หญิง มากกวา่ ชาย 

ดา้นบุคลากร 
(พนกังานนวด) 

ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที ่5.4 (ต่อ) แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผน
ไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศที่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

เร่ืองทีแ่ตกต่างกนั การให้ความส าคัญ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมี

นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 

0.05 

ความต่อเน่ืองของการรับบริการใน
แต่ละขั้นตอน 

ชาย มากกวา่ หญิง  

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
 

มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมี

นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 

0.05 

- เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมี
ความทนัสมยั  

- กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ิน
เหมน็ 

- มีการจดับรรยากาศภายในร้าน
นวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลง
บรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ 
- หอ้งน ้าสะอาด เพียงพอกบัการ
ใหบ้ริการ  
- มีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม 
น่าสนใจ 

หญิง มากกวา่ ชาย 
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ตารางที ่ 5.5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน อายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทย
ของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
อายุทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

เร่ืองทีแ่ตกต่างกนั 
การให้

ความส าคัญ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมี

นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 

0.05 

ร้านมีความน่าเช่ือถือ 
มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 

กลุ่มอาย ุ41 ปีข้ึน
ไปมากกวา่กลุ่ม
อายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 30 ปี  
 

ปัจจยัดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ปัจจยัดา้นบุคลากร (พนกังานนวด) ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมี

นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 

0.05 

มีการจดัสถานท่ีดีเป็น
สัดส่วนเหมาะสมกบั
การใหบ้ริการในแต่
ละประเภท 

กลุ่มอาย ุ31 – 40 
ปี มากกวา่ กลุ่ม
อาย ุ41 ปีข้ึนไป  
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ตารางที ่5.6 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผน
ไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

เร่ืองทีแ่ตกต่างกนั การให้ความส าคญั 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100% ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
30,001 บาทข้ึนไป
ม ากกว่ า ก ลุ่ ม ท่ี มี
ร า ย ไ ด้  2 0 ,0 0 1 -
30,000 บาท 

ปัจจยัดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย   

มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

- ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั  
- ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก 

ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
30,001 บาทข้ึนไป
ม ากกว่ า ก ลุ่ ม ท่ี มี
ร า ย ไ ด้  2 0 ,0 0 1 -
30,000 บาท 

ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด 

ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(พนกังานนวด) 

มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

พนักงานมีประกาศนียบัตรการผ่านการ
ฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
30,001 บาทข้ึนไป
ม ากกว่ า ก ลุ่ ม ท่ี มี
ร า ย ไ ด้  2 0 ,0 0 1 -
30 ,000 บาท และ
กลุ่ม ท่ี มีรายได้ต ่ า
ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ 
20,000 บาท 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

เวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความ
เหมาะสมในการใชบ้ริการ 

ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
30,001 บาทข้ึนไป
ม ากกว่ า ก ลุ่ ม ท่ี มี
ร า ย ไ ด้  2 0 ,0 0 1 -
30,000 บาท 
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ตารางที ่5.6 (ต่อ) แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวด
แผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

เร่ืองทีแ่ตกต่างกนั การให้ความส าคญั 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 
 

มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

- ท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย 
สะอาด  
 
 
 
 
 

- ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
20,001- 30,000 และ
ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
30,001 บาทข้ึนไป 
มากกว่า กลุ่มท่ีมี
รายได้ต ่ ากว่าหรือ
เท่ากบั 20,000  

- กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหมน็  
 
 
 
 
 
 
 

- ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
30,001 บาทข้ึนไป 
มากกว่า กลุ่มท่ีมี
รายได้ต ่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20,000และ
ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
2 0 ,0 0 1 - 3 0 ,0 0 0 
บาท 

- มีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ี
สวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆ
แสงสวา่งเพียงพอ 

- ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
30,001 บาทข้ึนไป 
มากกว่า กลุ่มท่ีมี
รายได้ต ่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20,000และ
ก ลุ่ ม ท่ี มี ร า ย ไ ด ้
2 0 ,0 0 1 - 3 0 ,0 0 0 
บาท 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1: เพศที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมาน         
เหมินทร์แตกต่างกนั 

H0: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
ไม่แตกต่างกนั 

H1: เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั 

เน่ืองจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่า P-Value นอ้ยกวา่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1  ซ่ึงหมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้าน
นวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  

 
สมมติฐานที่ 2: อายุที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์แตกต่างกนั 

H0: อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
ไม่แตกต่างกนั 

H1: อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั 

เน่ืองจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่า P-Value นอ้ยกวา่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1  ซ่ึงหมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีระดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้าน
นวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  
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สมมติฐานที ่3: รายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวในเขตถนนนิมมาน       
เหมินทร์แตกต่างกนั 

H0: รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเห   
มินทร์ไม่แตกต่างกนั 

H1: รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเห   
มินทร์แตกต่างกนั 

เน่ืองจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่า P-Value นอ้ยกวา่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันมีระดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้าน
นวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั  
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมผู้บริโภคจากแนวทาง 6Ws และ 1H 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) จากการศึกษา พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยเคยใช้บริการนวดไทยท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
โดยส่วนใหญ่เคยใช้บริการมากกวา่ 1 คร้ัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีเขตท่ีพกัอาศยัอยูใ่นภาคเหนือ รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่
เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเพื่อน/ญาติ รองลงมาไดแ้ก่ ท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่เดินทางมา
จงัหวดัเชียงใหม่ 3-4 คนข้ึนไป โดยมาถนนนิมมานเหมินทร์มากกว่า 3 คร้ัง และเดินทางมาถนน
นิมมานเหมินทร์เพื่อรับประทานอาหาร กาแฟ เบเกอร่ี ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของพีรญา 
คุปตรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเดยส์ปา
ของคนไทยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มี
การศึกษาเฉล่ียในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน  
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2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ปกติเคยใชบ้ริการนวดไทย โดยส่วนใหญ่คิดวา่การใชบ้ริการนวดไทยท าให้
ไม่เสียเวลา ส่วนใหญ่ประเภทนวดไทยท่ีใชบ้ริการท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ นวดผอ่นคลาย/
นวดตวั รองลงมาไดแ้ก่ นวดฝ่าเทา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสมนสัสา โสมนสั (2549) ได้
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้บริการแบบนวดทั้งตวัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ นวดฝ่าเทา้ เช่นกนั และส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เคยใช้
บริการนวดไทยมาก่อน เช่นกนั ดงันั้นจะพบไดว้า่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เคยใชบ้ริการนวดไทยมา
ก่อน และส่วนใหญ่นิยมนวดผอ่นคลาย/นวดตวั รองลงมาไดแ้ก่ นวดฝ่าเทา้  

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สาเหตุส าคญัท่ีเลือกใช้บริการนวดไทย คือ เพื่อผ่อนคลายความเครียด  
รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อดูแลเก่ียวกบัสุขภาพ เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการร้านนวดไทยในการมาเยือนเขตถนน
นิมมานเหมินทร์คร้ังน้ี คือ นวดเป็นประจ าอยู่แลว้ เม่ือมีโอกาสจึงมาใช้บริการ และเหตุผลท่ีท่าน
เลือกใช้บริการนวดไทยท่ีร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีท่านใช้บริการอยู่เน่ืองจากมีคน
แนะน า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสมนสัสา โสมนสั (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นเหตุผล 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาใชบ้ริการเน่ืองจากผอ่นคลายความเครียด รองลงมาไดแ้ก่ ตอ้งการ
ดูแลเก่ียวกบัสุขภาพ เช่นกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีรญา คุปตรัตน์ (2550) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเดยส์ปาของคนไทยในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งลูกคา้มาใชบ้ริการเดยส์ปามากท่ีสุด คือ เพื่อการพกัผอ่น
และคลายเครียด เช่นกนั  

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participate in the buying?) จากการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจใชบ้ริการนวด
ไทยเขตถนนนิมมมานเหมินทร์ คือ ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสมนสัสา โสมนสั 
(2549) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวตดัสินใจมาใชบ้ริการดว้ยตนเอง เช่นกนั 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงเวลาใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ ช่วงเยน็ (16.00 น. 
– 18.50 น.  รองลงมาไดแ้ก่ เแลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่วนัท่ีใชบ้ริการนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ คือ แลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน รองลงมาไดแ้ก่ วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ในขณะท่ีผล
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การศึกษาของโสมนสัสา โสมนสั (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษม์ากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ไม่มีวนัท่ีแน่นอนในการมาใชบ้ริการ และมาใชบ้ริการในช่วง
วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ตามล าดบั ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ ช่วงเวลา 14.00-16.00 น.มากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ 16.01-18.00 จากผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อาจข้ึนอยู่กบัความแตกต่างของช่วงเวลาท่ีเก็บ
ขอ้มูล จึงท าใหข้อ้มูลแตกต่างกนั  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทัว่ไป โดย
ส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ าท่ีใชบ้ริการอยูใ่นเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ 1 คร้ังต่อการมาเยือนเขตถนน
นิมมานเหมินทร์หรือจงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลาในการใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์
แต่ละคร้ัง  คือ 1 ชัว่โมง  ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ต่อ
คน ต่อคร้ัง คือ มีค่าใชจ่้าย 201 – 300 บาท ส่วนใหญ่มาไปใชบ้ริการ 3 คน ซ้ือบริการต่อคร้ังแบบ
รายชัว่โมง โดยส่วนใหญ่จ านวนสถานท่ีท่ีเคยใชบ้ริการร้านนวดไทย คือ มากกวา่ 3 แห่ง และไม่ได้
หาขอ้มูลล่วงหน้า (จะหาขอ้มูลเม่ือตอ้งการใช้บริการขณะนั้น) โดยสถานท่ีท่ีใช้ในการหาขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อใช้บริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ ร้านกาแฟ  ส่ือท่ีใชใ้นการ
หาขอ้มูลข่าวสารเพื่อใช้บริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์  คือ คนรู้จกั ลกัษณะ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์  คือ เลือกตามค าแนะน าของผูท่ี้
เคยใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์มาก่อน ส่วนใหญ่เห็นวา่ร้านนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ไม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน และส่วนใหญ่จะกลบัมาใช้บริการร้านนวดเขตถนนนิมมาน  
เหมินทร์อีก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสมนสัสา โสมนสั (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการนวดโดยเฉล่ียใชเ้วลานาน 1 ชัว่โมง เสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเป็นจ านวน 
200 – 300 บาท ต่อชั่วโมง ตนเอง และในอนาคตนักท่องเท่ียวจะกลบัมาใช้บริการนวดไทยอีก
แน่นอน เช่นกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีรญา คุปตรัตน์ (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั
ดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเดยส์ปาของคนไทยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
พบวา่ มีการพิจารณาขอ้มูลจากเพื่อนบา้น/เพื่อนท่ีท างาน/คนรู้จกัท่ีเคยใชบ้ริการเดยส์ปามาก่อน  
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก  คือ เร่ืองร้านนวดได้
มาตรฐาน มีความปลอดภยั เร่ืองความหลากหลายของการให้บริการ เช่น บริการนวดเทา้ นวดตวั 
นวดสมุนไพร นวดน ้ ามนั เป็นตน้ เร่ืองมีห้องนวดเป็นส่วนตวั เร่ืองผลิตภณัฑ์และการให้บริการ
ของร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิมเขา้มาใช้
ในการนวด เร่ืองร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก และเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ผลิตจาก
ธรรมชาติ 100% ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัร์กฤษณ์ เหลืองถาวรพจน์, สิงหา 
บอระเพชร (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางประชากรศาสตร์และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการนวดท่ีร้านนวดแผนไทยหรือท่ีสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมาก คือ ดา้นความหลากหลายของการให้บริการ เช่น มี
บริการนวดเทา้ นวดตวั นวดประคบสมุนไพร อบตวัดว้ยสมุนไพร เช่นกนั และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสุชาดา กิตินาม (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา แขวง
ทุ่งสองหอ้ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูใ้ชบ้ริการให้ความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก คือ  ผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาใช้ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  บริการมีให้เลือก
หลากหลาย เช่นกนั 

 

ปัจจัยด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  คือ มีการแจง้ราคา
ค่าบริการท่ีชดัเจน ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือ อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพ
การบริการ เร่ืองมีการลดราคาส าหรับสมาชิกหรือลูกคา้ประจ า เร่ืองอตัราค่าบริการถูกกวา่ร้านนวด
อ่ืนๆ และเร่ืองสามารถช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
จกัร์กฤษณ์ เหลืองถาวรพจน์, สิงหา บอระเพชร (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางประชากรศาสตร์
และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการการนวดท่ีร้านนวดแผนไทยหรือ
ท่ีสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นราคา ท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมาก คือ ราคามีความ
เหมาะสมกบับริการ เช่นกนั  
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ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบว่า พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก  คือ ท าเล
ท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก และสถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยัและเพียงพอ ปัจจยัย่อยท่ีให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือ ร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัร์
กฤษณ์ เหลืองถาวรพจน์, สิงหา บอระเพชร (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการการนวดท่ีร้านนวดแผนไทยหรือท่ีสปา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นสถานท่ี ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมาก คือ ความสะดวกในการ
ไปใชบ้ริการ เช่น การเดินทาง สถานท่ีตั้ง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุชาดา กิตินาม (2551) 
ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร พบว่า  ด้านสถานท่ีและท าเล ผูใ้ช้บริการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 
สถานท่ีหาพบไดง่้าย จอดรถสะดวก ตกแต่งสถานท่ีสวยงาม สะอาด ทนัสมยั เช่นกนั 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ การให้
คูปองส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไป และการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก ตามล าดบั ปัจจยั
ยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือ การโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว 
เป็นตน้  และการจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาเม่ือใชบ้ริการช่วงเชา้  ใชบ้ริการ 4 คน ช าระเงิน 3 คน 
เป็นตน้ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัร์กฤษณ์ เหลืองถาวรพจน์, สิงหา บอระ
เพชร (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางประชากรศาสตร์และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการนวดท่ีร้านนวดแผนไทยหรือท่ีสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัมาก คือ เร่ืองการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุชาดา กิตินาม (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ผูใ้ช้บริการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น แพ็คเกจส่วนลด ใน
โอกาสพิเศษ มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่นกนั 

 
 
 
 
 
 



 128 

ปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงานนวด) 
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงานนวด)  

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
คือ พนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน และพนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี ตามล าดบั  
ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ พนกังานมีการให้ค  าแนะน าอย่างเพียงพอและมีความ
น่าเช่ือถือ  พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย พนกังานมีประกาศนียบตัรการผ่านการฝึกอบรมจาก
สถาบันท่ีเช่ือถือได้ พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือ มีพนกังานนวดประจ าท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของจักร์กฤษณ์ เหลืองถาวรพจน์ , สิงหา บอระเพชร (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการนวดท่ีร้านนวด
แผนไทยหรือท่ีสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านคุณภาพของพนักงาน ผูใ้ช้บริการให้
ความส าคญัมาก คือ ดา้นประสบการณ์และความช านาญในการนวด และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของสุชาดา กิตินาม (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ พนกังานมี
ความรู้ความช านาญ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภนิษฐ ์เหมะวรรณ (2545) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในการเลือกใช้บริการนวด
แผนโบราณในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ดา้นพนกังานมีประสบการณ์ความช านาญในการนวด เช่นกนั 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านกระบวนการ  ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือ มีความรวดเร็วในการ
รอรับการบริการ การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีคาดหวงั ความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละ
ขั้นตอน เวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการใช้บริการ  และสามารถโทรศพัทน์ดั   /
จอง ล่วงหนา้ได ้ ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านด้านลักษณะทางกายภาพ  

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมาก  คือ 
มีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท เร่ืองท่ีนัง่รอรับบริการมี
ความสะดวกสบาย สะอาด มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่อึดอดั เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่
มีกล่ินเหมน็ เร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสง
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สว่างเพียงพอ เร่ืองห้องน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการให้บริการ เร่ืองมีการตกแต่งหน้าร้านสวยงาม 
น่าสนใจ เร่ืองมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และมีเคร่ืองด่ืมไวค้อยบริการ และเร่ือง
เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความทนัสมยั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ศุภนิษฐ ์   
เหมะวรรณ (2545) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่นในการเลือกใช้บริการนวดแผนโบราณในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัด้าน
สถานท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ห้องนวดกวา้งขวางไม่อึดอดั สะดวก 
สบาย มีหอ้งน ้าไวบ้ริการอยา่งเพียงพอ เช่นกนั 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
พบว่า เพศ อายุ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียว
ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่า P-Value น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า เพศ อาย ุ
และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการของร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของของสุชาดา กิตินาม 
(2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ  สปาของผูใ้ช้บริการ จ าแนกตามลกัษณะประชากรณ์ศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ และรายไดท่ี้
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของ
ผูใ้ชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นกนั 

 
ข้อค้นพบ 

จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. เพศหญิงใหค้วามส าคญัเร่ืองผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของร้านนวดไดรั้บรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100% มากกวา่เพศชาย 

2. เพศหญิงให้ความส าคญัเร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก เร่ืองการให้
คูปองส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไป และเร่ืองการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผ่นพบั 
ใบปลิว เป็นตน้ มากกวา่เพศชาย 
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3. เพศชายให้ความส าคญัเร่ืองความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน 
มากกวา่เพศหญิง      

4. เพศหญิงให้ความส าคญัเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความทนัสมยั เร่ือง
กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น เร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ิน
หอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ เร่ืองห้องน ้ าสะอาด เพียงพอกบัการให้บริการ และเร่ือง
มีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ มากกวา่เพศชาย    

5. ปัจจยัย่อยเร่ืองร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั กลุ่มอายุ 41 ปีข้ึนไป
ใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  

6. ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วนเหมาะสมกบัการให้บริการในแต่
ละประเภท กลุ่มอาย ุ31 – 40 ปีใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มอาย ุ41 ปีข้ึนไป  

7. ปัจจยัย่อยเร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ผลิตจากธรรมชาติ 100% กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 
บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 

8. ปัจจยัย่อยเร่ืองร้านนวดตั้งอยู่ใกล้ท่ีพกัและเร่ืองท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางได้
สะดวก กลุ่มท่ีมีรายได ้30, 001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000  
บาท 

9. ปัจจยัย่อยเร่ืองพนักงานมีประกาศนียบตัรการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได ้กลุ่มท่ีมีรายได ้30, 001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 
บาท และกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 

10. ปัจจยัย่อยเร่ืองเวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการใช้บริการ 
กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 

11. ปัจจยัย่อยเร่ืองท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด กลุ่มท่ีมีรายได ้
20, 001- 30,000 และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่า
กวา่หรือเท่ากบั 20,000 

12. กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ให้
ความส าคญัมากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 และกลุ่มท่ีมีรายได ้20,001- 30,000 
บาท 

13.มีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆ
แสงสวา่งเพียงพอ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่
หรือเท่ากบั 20,000 และกลุ่มท่ีมีรายได ้20,001- 30,000 บาท 
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ตารางที ่5.7  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัย่อยในดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยใน 10 อนัดบัแรก 

 

ล าดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัหลกั 

1 พนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน 
4.75 

(มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(พนกังานนวด) 

2 พนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(พนกังานนวด) 

3 มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 
4.5 

(มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา 

4 อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการ 
4.47 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา 

5 
มีการจดัสถานท่ีดีเป็นสดัส่วน เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการในแต่ละประเภท 

4.41 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

6 

-พนกังานมีการใหค้  าแนะน าอยา่งเพียงพอและมีความ
น่าเช่ือถือ 
-ท่ีนัง่รอรับบริการมีความสะดวกสบาย สะอาด 
-มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่อึดอดั 
-กล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหมน็ 

4.40 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(พนกังานนวด) 
 
ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

7 ร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั 
4.39 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

8 พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
4.29 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(พนกังานนวด 

9 ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก 
4.26 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย 

10 
ความหลากหลายของการใหบ้ริการ เช่น บริการนวด
เทา้ นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ามนั เป็นตน้ 

4.23 
(มาก) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
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ข้อเสนอแนะ 
จากการสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลข้างต้น ท าให้ทราบถึงข้อมูลของ

พฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
เลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์อีก    
โดยส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อใชบ้ริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์  คือ   
คนรู้จัก และลักษณะการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์   คือ      
เลือกตามค าแนะน าของผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์มาก่อน ดงันั้น ร้าน
นวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรให้ความส าคญักับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ ควร
ให้บริการท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกประทบัใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เก่าและ
สามารถท าให้เพิ่มลูกคา้ใหม่ในอนาคตต่อไปได ้เพราะถา้หากลูกคา้เกิดความประทบัใจ ก็จะมีการ
บอกต่อแนะน าให้บุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัร้านนวดของท่าน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงให้ขอ้เสนอแนะส าหรับร้าน
นวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกคา้นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ใหค้วามส าคญั โดยเรียงล าดบัตามปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร (พนักงานนวด) 
การสรรหาพนกังานนวด  ผูป้ระกอบการอาจใชว้ิธีประกาศรับสมคัรตามโรงเรียน 

หรือสถาบนัสอนนวดแผนไทยท่ีมีมาตรฐาน เพราะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรโดยตรง รวมถึงการ
ประกาศรับสมคัรทางอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากพนกังานนวดท่ีมีฝีมือยงัมีจ านวนน้อย ผูป้ระกอบการ
ควรมีการคดัเลือกพนกังานนวดท่ีมีฝีมือ มีการทดสอบการปฎิบติัจริง เพื่อให้ไดพ้นกังานนวดท่ีมี
คุณภาพ  

การคดัเลือกพนักงาน ผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์ จะตอ้งค านึงถึง ความช านาญในการนวดในแต่ละประเภท เช่น นวดตวั นวดฝ่าเทา้ เป็นตน้ 
โดยเฉพาะพนักงานนวดผ่อนคลายหรือนวดตวั ควรมีพนักงานท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านน้ีให้
เพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ พนกังานควรผ่านการอบรมหลกัสูตรการนวดอย่างถูกวิธี ตลอดจน
ควรได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใช้บริการ มีการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ ถึงคุณประโยชน์ของการนวด
ประเภทต่างๆ ว่าการนวดประเภทใดมีขอ้ดีอย่างไร เช่น ช่วยผ่อนคลายความเครียดส่วนใดของ
ร่างกาย เป็นตน้ เพื่อให้พนกังานสามารถแนะน าลูกคา้ให้รับบริการในแต่ละประเภทได ้เพื่อสร้าง
ความน่าเช่ือใหก้บันกัท่องเท่ียว  อีกทั้งควรมีการเนน้ย  ้าใหพ้นกังานใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ยความ
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สุภาพ อธัยาศยัดี เพื่อสร้างความประทบัใจให้กับนักท่องเท่ียว มีการออกแบบชุดท างานให้กับ
พนกังานนวดใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวั สุภาพ เรียบร้อย เหมาะส าหรับการใหบ้ริการ เพราะส่ิงส าคญั
ท่ีดึงดูดใจและสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ ก็คือ การบริการท่ีดีเลิศ ตั้งแต่การแต่งกายท่ีสุภาพและ
สะอาดของพนกังาน การพดูจาไพเราะ การเอาใจใส่ลูกคา้ดว้ยความจริงใจ 
   จากผลการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการร้านนวดแผนไทย
ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์จะพบว่าลูกคา้มาใช้บริการพร้อมกนั 3 คน ดงันั้นอย่างนอ้ยร้านนวด
แผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ควรมีเตียงอยา่งนอ้ย 3 เตียง ควรมีพนกังานนวด อยา่งนอ้ย 3 
คนเพื่อรอรับบริการลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในเวลาเดียวกนั แต่ถา้ลูกคา้มามากกวา่ 3 คน ทางร้าน
จะตอ้งจดัสถานท่ีใหลู้กคา้นัง่รอ  

เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า ผู ้แบบสอบถามให้ความส าคัญสูงสุดในเร่ือง
พนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองพนกังานมีความสุภาพและอธัยาศยัดี 
เร่ืองพนกังานมีการให้ค  าแนะน าอย่างเพียงพอและมีความน่าเช่ือถือ และพนกังานแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย ตามล าดบั และสาเหตุส าคญัท่ีเลือกใชบ้ริการนวดไทย คือ เพื่อผอ่นคลายความเครียด  

 

ปัจจัยด้านราคา 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรมีการแสดงราคาค่าบริการท่ี

ชดัเจน มีการตั้งราคาค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพบริการ โดยตอ้งไม่ก าหนดราคาท่ีสูงเกินไป มี
การตั้งราคาเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งของลูกคา้ในพื้นท่ีและนกัท่องเท่ียว ก่อนการตั้งราคานั้น อาจมี
การท าการส ารวจร้านนวดคู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียงกนั เน่ืองจากเขตถนนนิมมานเหมินทร์มีการ
ให้บริการร้านนวดเป็นจ านวนมาก นกัท่องเท่ียวสามารถเปรียบเทียบราคาการให้บริการได ้อาจมี
การให้ส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไป เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวกลับมาใช้บริการซ ้ า                  
ผูศึ้กษาขอเสนอแนะราคาค่าบริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ไวด้งัน้ี การ
ก าหนดราคาค่าบริการ โดยปกติ ค่าบริการจะคิดตามชัว่โมงการนวดสถานประกอบการแต่ละแห่ง
อาจก าหนดราคาค่าบริการแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีท่ีให้บริการ และค่าบริการของคู่แข่ง 
หากแต่โดยเฉล่ีย ค่าบริการจะเป็นโดยเฉล่ีย 200 - 300 บาท/ 1 ชัว่โมง  

เน่ืองจากผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวใชบ้ริการนวดเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เม่ือมี
โอกาสก็จะมาใช้บริการอีก และจากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุดใน
เร่ืองมีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน เร่ืองอตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการ และมี
การลดราคาส าหรับสมาชิกหรือลูกคา้ประจ า และจากผลการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมาใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์จะพบว่า ลูกคา้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 
201 – 300 บาท ต่อคน ต่อคร้ัง 
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ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรมีการจัดสถานท่ีให้เป็น

สัดส่วน เหมาะสมกบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท การตกแต่งสถานท่ีใหดู้สะอาด สวยงาม สบาย
ตา มีการจัดเตรียมท่ีนั่งรอรับบริการท่ีสะดวกสบาย สะอาด ภายในบริเวณร้านมีการติดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อความเย็นสบาย ไม่อึดอดั ของนักท่องเท่ียวในการเขา้ใช้บริการ มีการจดั
บรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆ จดัแสงสวา่งให้เพียงพอ ไม่
มืดจนเกินไป ควรมีการตกแต่งร้านใหเ้ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
ใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจในการเขา้มาใชบ้ริการ  

เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองมี
การจดัสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการให้บริการในแต่ละประเภท ท่ีนัง่รอรับบริการมีความ
สะดวกสบาย สะอาด มีเคร่ืองปรับอากาศ เยน็สบาย ไม่อึดอดั และกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ิน
เหม็น และมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่ง
เพียงพอ และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ไม่
แตกต่างจากท่ีอ่ืน 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรค านึงถึงมาตรฐานของร้าน

นวด และมีความปลอดภยัเป็นหลกั ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
จะตอ้งข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพอยา่งถูกตอ้ง และข้ึนทะเบียนกบัสาธารณสุขจงัหวดั เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการ นอกจากนั้นร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมาน
เหมินทร์ ควรมีบริการท่ีหลากหลายให้กบันกัท่องเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกใชบ้ริการ
ตามความตอ้งการได ้ควรมีการแยกห้องนวดส าหรับชายและหญิง หรือห้องส่วนตวัให้เป็นสัดส่วน 
มิดชิด เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเขา้มารับบริการรู้สึกผอ่นคลาย เม่ือเขา้มาใชบ้ริการ  
  การจดัห้องนวด ผูศึ้กษาขอเสนอแนะแนวทางดงัน้ี ควรจดัห้องนวดตามลกัษณะ
การนวดเช่น กรณีนวดตวั เน่ืองจากการนวดตวัเป็นบริการท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั ไฟในห้องจึง
ควรปรับความสวา่งได ้ผูป้ระกอบการอาจกั้นเป็นห้องถาวร โดยให้บริการห้องละ 1 คน หรือ 2 – 3 
คน ถา้เป็นกลุ่มครอบครัวหรือเพื่อนสนิท หรือผูป้ระกอบการอาจกั้นเป็นหอ้ง โดยใชม้่านทึบท่ีเล่ือน
ได ้เพื่อความเป็นส่วนตวั กรณีนวดฝ่าเทา้ โดยปกติ การนวดฝ่าเทา้จะมีเตียงนวดฝ่าเทา้โดยเฉพาะ 
ลูกคา้สามารถนัง่เหยียดขาตามสบาย ผูป้ระกอบการอาจวางเตียงนวดฝ่าเทา้เรียงกนั โดยไม่จ  า เป็น
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ตอ้งกั้นเป็นห้อง แต่กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการความเป็นส่วนตวั ทางร้านอาจใช้เตียงนวดตวัแทนเตียง
นวดฝ่าเทา้ 

เน่ืองจากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัสูงสุดในเร่ืองร้าน
นวดไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั รองลงมาไดแ้ก่  ความหลากหลายของการให้บริการ เช่นบริการ
นวดเทา้ นวดตวั นวดสมุนไพร นวดน ้ามนั เป็นตน้ และมีหอ้งนวดเป็นส่วนตวั ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรมีการเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน ท่ี

สามารถเดินทางได้สะดวก มีการจดัสถานท่ีจอดรถให้สะดวก ปลอดภยัและเพียงพอ ในกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ตอ้งการขยายสาขา หรือตั้งร้านใหม่ 
ควรมีการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีใกลแ้หล่งท่ีพกัอาศยัของนกัท่องเท่ียว เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบั
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใช้บริการ เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
สูงสุดในเร่ืองท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั
และเพียงพอ และร้านนวดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรมีการส่งเสริมการขาย เพื่อ
ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการ อาจมีการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การให้คูปองส่วนลดในการ
ใช้บริการคร้ังต่อไป การให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก และการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต 
แผน่พบั ใบปลิว ลงโฆษณาตามนิตยสารแนวสุขภาพ หรือ ชีวจิต เป็นตน้ โดยอาจมีประชาสัมพนัธ์
โดยมีการท าแผน่พบั ใบปลิว ไปฝากวางบริเวณร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านเบเกอร่ีในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดง่้ายข้ึน รับสมคัรสมาชิก โดยไม่เก็บค่าสมาชิก
หรือเสียค่าสมาชิกต ่า พร้อมใหสิ้ทธิประโยชน์แก่สมาชิก เช่น ส่วนลดแถมการให้บริการ การสะสม
แตม้เพื่อแลกสินคา้หรือบริการ จดักิจกรรมเพื่อนแนะน า เพื่อน โดยมีของขวญัให้ ทั้งผูแ้นะน า และ
ผูม้าใหม่  
  เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวเดินทางมาถนนนิมมานเหมินทร์เพื่อ
รับประทานอาหาร กาแฟ เบเกอร่ี และไม่ไดห้าขอ้มูลล่วงหนา้ (จะหาขอ้มูลเม่ือตอ้งการใชบ้ริการ
ขณะนั้น) โดยสถานท่ีท่ีใช้ในการหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้บริการร้านนวดไทยบริเวณเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ คือ ร้านกาแฟ ส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูลร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์ คือ คนรู้จกั และจากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองการ
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ใหคู้ปองส่วนลดในการใชบ้ริการคร้ังต่อไป การให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก และการโฆษณาทาง
ส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้  

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
  การตอ้นรับลูกคา้ ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตอ้นรับลูกคา้ ควรเป็นผูป้ระกอบการเอง เพราะส่ิง
น้ีจะสร้างความประทบัแก่ลูกคา้มากกวา่ให้พนกังานนวดเป็นผูดู้แล  ผูป้ระกอบการควรดูว่าลูกคา้
ตอ้งการใชบ้ริการแบบไหน จากนั้น จึงท าการจดัล า ดบัการให้บริการแก่ลูกคา้ ก าหนดเตียงและ
พนกังานนวดให้ลูกคา้ ถา้ไม่มีเตียงวา่ง ผูป้ระกอบการก็ควรจดัสถานท่ีให้ลูกคา้นัง่รอ โดยระหวา่ง
รอทางร้านอาจบริการน ้าชา หรือน ้าสมุนไพรใหลู้กคา้  
  ผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรมีการจัด
พนกังานนวดท่ีเพียงพอกบัการให้บริการ โดยเฉพาะช่วงเยน็ (16.00 น. – 18.50 น.)  ช่วงเทศกาล
ต่างๆ ท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก วนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ควรมีการเพิ่ม
จ านวนพนักงานนวดให้มากข้ึนจากปกติ เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการ เพื่อการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว ไม่ต้องให้ลูกค้ารอรับบริการนาน มีการให้การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ี
คาดหวงั และความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน 
   เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองมี
ความรวดเร็วในการรอรับการบริการ รองลงมาไดแ้ก่ การบริการเสร็จส้ินตามเวลาท่ีคาดหวงั และ
ความต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงเวลาใช้
บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ  ช่วงเยน็ (16.00 น. – 18.50 น.)  ส่วนใหญ่วนัท่ีใช้
บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ แลว้แต่โอกาส ไม่แน่นอน รองลงมาไดแ้ก่ วนัหยุด
เสาร์-อาทิตย ์ 

 

นอกจากนีย้งัมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเฉพาะกลุ่ม ดังต่อไปนี ้
  หากร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ตอ้งการมุ่งตลาดไปยงักลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั ผูศึ้กษาขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 
 

  นักท่องเทีย่วชาวไทยเพศหญงิ 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรให้ความส าคญัเร่ืองผลิตภณัฑ์

และการใหบ้ริการของร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูป้ระกอบการร้าน
นวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ จะตอ้งข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพอยา่งถูกตอ้ง และข้ึน
ทะเบียนกบัสาธารณสุขจงัหวดั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียวเพศหญิงท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
อีกทั้งควรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากธรรมชาติ 100% สามารถบอกรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของ
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ผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ด ้เช่น ผลิตจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี และไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย เพื่อเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ในการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวเพศหญิง และมีการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก 
หรือการให้คูปองส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไป และมีการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต 
แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ มีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่และมีความทนัสมยั ให้ความส าคญักบัเร่ือง
ของกล่ินภายในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหมน็ มีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ิน
หอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ มีหอ้งน ้าสะอาด เพียงพอกบัการใหบ้ริการ และมีการตก
แต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวเพศหญิงใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ  

เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า เพศหญิงให้ความส าคัญเร่ืองผลิตภณัฑ์และการ
ให้บริการของร้านนวดไดรั้บรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ผลิตจาก
ธรรมชาติ 100% เร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือถือบตัรสมาชิก เร่ืองการให้คูปองส่วนลดในการใชบ้ริการ
คร้ังต่อไป เร่ืองการโฆษณาทางส่ือ เช่น อินเทอร์เน็ต แผ่นพบั ใบปลิว เป็นต้น เร่ืองเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ใหม่และมีความทนัสมยั เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น เร่ืองมีการจัด
บรรยากาศภายในร้านนวดท่ีสวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ เร่ืองห้องน ้ า
สะอาด เพียงพอกบัการใหบ้ริการ และเร่ืองมีการตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม น่าสนใจ มากกวา่เพศชาย    
   

  นักท่องเทีย่วชาวไทยเพศชาย 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรให้ความส าคัญกับความ

ต่อเน่ืองของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน พนักงานนวดท่ีให้บริการควรมีการอธิบายขั้นตอน
ต่างๆ ในการรับบริการใหก้บันกัท่องเท่ียวเพศชายทราบ ในการให้บริการนั้นควรมีความต่อเน่ืองไม่
ขาดตอน เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในการเขา้รับบริการนวดจากทางร้านของท่าน  

เน่ืองจากผลการศึกษา พบวา่ เพศชายให้ความส าคญัเร่ืองความต่อเน่ืองของการรับ
บริการในแต่ละขั้นตอนมากกวา่เพศหญิง      

 

  นักท่องเทีย่วชาวไทยวกลุ่มอายุ 41 ปีขึน้ไป  
  ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรมีการสร้างความน่าเช่ือถือ 
สร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ สามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือไดโ้ดย มีการข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพอย่างถูกตอ้ง และข้ึนทะเบียนกบัสาธารณสุข
จงัหวดั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และบริการให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ซ่ึงเม่ือนกัท่องเท่ียว
เกิดความประทบัใจก็จะเกิดการบอกต่อ ท าใหร้้านของท่านเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มของนกัท่องเท่ียว   
  เพราะจากพฤติกรรมลกัษณะการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดไทยเขตถนน
นิมมานเหมินทร์  คือ  เลือกตามค าแนะน าของผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมิ
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นทร์มาก่อน และจากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองร้านมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั กลุ่ม
อาย ุ41 ปีข้ึนไปใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  

 

นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรการจดัสถานท่ีให้เป็นสัดส่วน

เหมาะสมกบัการให้บริการในแต่ละประเภท อาจมีการแยกห้องนวดแต่ละประเภท  เช่น ห้องนวด
ตวั ห้องนวดฝ่าเทา้ ห้องนวดน ้ ามนั เป็นตน้ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี ท่ีเขา้มาใช้
บริการเกิดความรู้สึกประทบัใจและผอ่นคลายในการเขา้มาใชบ้ริการ  

เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยเร่ืองมีการจัดสถานท่ีดีเป็นสัดส่วน
เหมาะสมกบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท กลุ่มอายุ 31 – 40 ปีให้ความส าคญัมากกวา่กลุ่มอายุ 41 
ปีข้ึนไป  

 

นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่มทีม่ีรายได้ 30, 001 บาทขึน้ไป 
ร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ ควรให้ความส าคญัเร่ืองผลิตภณัฑ์

ท่ีใชผ้ลิตจากธรรมชาติ 100% สามารถบอกรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ได ้
เช่น ผลิตจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี และไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ใน
การใช้บริการของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีรายได้ 30, 001 บาทข้ึนไป พนักงานควรผ่านการอบรม
หลกัสูตรการนวดอยา่งถูกวิธี มีประกาศนียบตัรการผา่นการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้มีการ
ก าหนดเวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความเหมาะสมในการใช้บริการ ให้ความส าคญักบับริเวณ
ภายในร้านไม่ให้ร้านนวดมีกล่ินอบั ไม่มีกล่ินเหม็น ควรมีการจดับรรยากาศให้สบายๆ สวยงาม มี
กล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสวา่งเพียงพอ มีการตกแต่งร้านให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจในการเขา้มาใชบ้ริการ  มีท่ีนัง่รอรับ
บริการมีความสะดวกสบาย สะอาด  

เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า เร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ผลิตจากธรรมชาติ 100% เร่ือง
ร้านนวดตั้ งอยู่ใกล้ท่ีพ ักและเ ร่ืองท า เล ท่ีตั้ งสามารถเดินทางได้สะดวก เ ร่ืองพนักงานมี
ประกาศนียบตัรการผา่นการฝึกอบรมจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้เร่ืองเวลาเปิด-ปิดของร้านนวดมีความ
เหมาะสม เร่ืองกล่ินในร้านนวดไม่อบั ไม่มีกล่ินเหม็น เร่ืองมีการจดับรรยากาศภายในร้านนวดท่ี
สวยงาม มีกล่ินหอม มีเพลงบรรเลงเบาๆแสงสว่างเพียงพอ เร่ืองท่ีนั่งรอรับบริการมีความ
สะดวกสบาย สะอาด ซ่ึงส่วนใหญ่ กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญัมากกวา่กลุ่มท่ี
มีรายได ้20,001-30,000 บาทและกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่จะท าการศึกษาในหัวข้อที่ใกล้เคียงกับเร่ืองส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการร้าน
นวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   

1.ในเร่ืองของการออกแบบแบบสอบถามควรออกแบบสอบถามให้ละเอียดยิ่งข้ึน
ครอบคลุมปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทุกข้อ เช่น  เพิ่มการสอบถามในเร่ืองของ
กระบวนการการใหบ้ริการใหล้ะเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่เขา้มานัง่รับบริการ  ท าความสะอาดเทา้  การ
รอรับบริการ  ขณะรับบริการ  และบริการหลงัจากนวดเสร็จแลว้   หรือสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของ
ความคาดหวงัในการมารับบริการนวดแผนไทย  เป็นตน้ 

2.ผูท้  าการศึกษาอาจท าการศึกษาเพิ่มเติมในมุมมองของผูใ้ห้บริการโดยตรง คือ
หมอนวดแผนไทย เน่ืองจากผลการศึกษาน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือหมอนวดแผนไทย  ดงันั้นหมอนวดจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัใน
การขบัเคล่ือนธุรกิจการนวดแผนไทยให้ประสบความส าเร็จได ้ เช่น ผูท้  าการศึกษาอาจศึกษาใน
เร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท างานนวดแผนไทยของหมอนวดแผนไทยในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์  เพื่อท่ีจะท าให้เจา้ของกิจการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร
กิจการไดต่้อไป 


