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          บทคดัย่อ 
 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยขอ้มูลท่ีได้จะน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการทดสอบความแตกต่างดว้ย
สถิติ t-test 

ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อาย ุ21-30 ปี อาชีพลูกจา้ง/
พนักงาน  รายได้ต่อเดือนเฉล่ีย 10,001-15,000 หยวน มาเชียงใหม่คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกโดยมาเท่ียว
เชียงใหม่ประมาณ 3-4 วนั วตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว บริการสปาท่ีช่ืนชอบมาก
ท่ีสุดเป็นการนวดตวั  แรงจูงใจท่ีเลือกใช้บริการสปา คือ การบรรเทา ความเม่ือยล้า คลายเครียด 
ระยะเวลาในการใชบ้ริการสปาต่อ 1 คร้ัง คือ 3 ชัว่โมงผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการสปา คือ 
คนในครอบครัว / แฟน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเม่ือเจอสปา (Walk in) ส่ือท่ีท าให้รู้จกัและท่ีไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบับริการสปา คือ อินเทอร์เน็ต /เวบ็ไซด ์ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีนใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นการจดัจ าหน่าย  

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีนใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 10 อนัดบัแรก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 
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ให้บริการตามเวลาท่ีก าหนด  ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้ งภายในและภายนอกอาคาร  
พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้  การให้บริการครบทุกขั้นตอน  การเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย 
ไม่ตอ้งรอคิวนาน  การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว  พนกังาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่งดี  มีการ
ลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล และสถานบริการไดรั้บใบรับรองการเป็นผูป้ระกอบการตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉล่ียเท่ากนั) และสถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to study marketing mix factors influencing 
the choosing of SPA service by Chinese tourist in Muang Chiang Mai District. Descriptive statistics 
as frequency, percentage and mean along with t-test were used to analyze the data. 

The study revealed that the respondents were men,  age between 21 – 30 years, and 
were employed by private companies with a salary between 10,001 to 15,000 Yuan. The 
respondents came to Chiang Mai District for the first time, and would travelled here for 
approximately 3 – 4 days. The objective of coming to Chain Mai District is for travelling. The most 
favorite SPA service was massage. The motivation that supported the decision to use the service 
was soothing stiffness and decreasing tension. The duration for using the SPA service was 3 hours 
per time. The person influencing the decision to use the service was member in the family/ 
boyfriend or girlfriend. The way to reserve or choose the service was by walking-in. The media that 
introduced the service was from internet/website. 

The marketing mix factors influencing the choosing of SPA service by Chinese tourist 
in Muang Chiang Mai District were in highest average arranging by the service process’s factor, the 
personal’s factor, the price’s factor, the physical presentation’s factor, the product’s factor, the 
marketing’s factor, and the distribution’s factor. 

The first 10 sub-factors influencing the choosing of SPA service by Chinese tourist in 
Muang Chiang Mai District were arranged according to the average as the following: the obvious 
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price of the service; the punctuality of the service; the cleanliness of both inside and outside the 
building; the staffs who were knowledgeable and friendly, provided complete procedures and 
provided instantly, and calculate fast and correctly; the discount in some occasions such as during 
the festivals; the service was approved by The Health Public Ministry, and the place was fresh 
(equal average). 
 
 
 

 


