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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 



 

จ 

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). 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ  

ในปัจจุบนัผูค้นหนัมาใส่ใจสุขภาพของตนเองอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ธุรกิจและบริการ
ที่เก่ียวกับสุขภาพจึงได้รับความสนใจมาก ท าให้เกิดความตอ้งการสถานบริการเพื่อการดูแลรักษา
สุขภาพและผ่อนคลายความเครียด การใช้ธรรมชาติบ  าบดัเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายและผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ก็เป็นวธีิหน่ึงที่หลายคนเลือกใชแ้ทนการบ าบดัดว้ยยารักษาโรค ส่งผลใหธุ้รกิจสปา ซ่ึง
เป็นหน่ึงในการบริการดา้นสุขภาพที่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภค
ไดเ้ป็นอยา่งดี มีการขยายตวั และเติบโตขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

สปา (Spa) หมายถึงสถานที่พกัผอ่นเพื่อคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ของร่างกายและ
จิตใจ ท าให้ร่างกายและจิตใจแจ่มใส โดยการปรนนิบติัดว้ยการนวดผ่อนคลาย แบบธรรมชาติ ดว้ย
ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ หรือจะนวดเพือ่ความงาม  

ธุรกิจสปาเร่ิมเข้ามาในประเทศไทยเม่ือประมาณปี  2536-2537 โดยเร่ิมเปิดตัวตาม
โรงแรมหรูชั้นน าเพือ่รองรับความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ที่น ามาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดลูกคา้ชาวต่างชาติให้เขา้มาพกัในโรงแรม โดยมีโรงแรม    โอเรียลเต็ล 
เป็นผูบุ้กเบิกเอาศาสตร์บ าบดัดว้ยวารี หรือสปาเขา้มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาไทยมาสร้างเป็นสีสัน
ควบคู่กบับริการห้องพกั ซ่ึงในปัจจุบนั สปาไทย ถือไดว้่าเป็นที่ตอ้งการของตลาดโลก เน่ืองจากสปา
ไทยมีจุดเด่นในดา้นคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร ผลิตภณัฑ ์การออกแบบดีไซน์ รวมถึงการบริหาร
จดัการที่ดี และดว้ยการที่เป็นศาสตร์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความโดดเด่น ที่ไม่เหมือนใครจึงถือได้
วา่ เป็นธุรกิจที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจมากเป็นอนัดบัตน้ๆ  ซ่ึงท าใหธุ้รกิจสปาในประเทศไทยไดมี้
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมีผูใ้ชบ้ริการปีละ 3.3 ลา้นคน โดยธุรกิจสปาในประเทศไทยมีอตัราการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ปี โดยเฉล่ียปีละ 5-6% สร้างรายได้เฉล่ียประมาณ 15,000-16,000 ล้าน
บาทต่อปี กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 70% และส่วนที่เหลือ อีก 30% 
เป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทย (สยามรัฐ, 2555: ออนไลน์) 

จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองหลวงหมายเลข 2 รองจากกรุงเทพมหานคร มีสถาน
บริการสปาไม่ต ่ากวา่ 50 แห่งซ่ึงใชเ้งินลงทุนทั้งส้ินกวา่ 2 พนัลา้นบาท สามารถท ารายไดเ้ขา้สู่จงัหวดั
ปีละไม่ต ่ากวา่ 120 ลา้นบาท และมีผูใ้ชบ้ริการปีละ100,000 ราย  ประกอบกบัรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน 
และประกาศให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็น 1 ใน 3 ของจงัหวดัที่ใชต้ลาดสุขภาพเป็นจุดขาย จึงท าให้ธุรกิจส
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ปาในจงัหวดัเชียงใหม่ไดรั้บความนิยม และเป็นที่ตอ้งการของนักลงทุนต่างจงัหวดัเขา้มาประกอบ
ธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นอีกไม่ต ่ากว่า 20 แห่ง ซ่ึงคาดว่าจะมีเงินเขา้มาลงทุนอีกไม่ต ่ากว่า 4 พนัล้านบาท 
(ฉันทวตั วนัดี, 2551) และจากการที่ มีผูป้ระกอบการธุรกิจสปาจ านวนมาก ท าให้เกิดการจัดตั้ ง
สมาคม เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารและก าหนดรูปแบบมาตรฐานการใหบ้ริการ ในช่ือวา่ “สมาคมลา้นนา
ไทยสปา” โดยมีคุณอนิดา โทณะวณิก เป็นนายกสมาคม ซ่ึงไดก้ล่าวถึง ธุรกิจสปาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
วา่ เป็นธุรกิจที่ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ชาวจีนที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกวา่ ร้อยละ 
50  ซ่ึงเป็นผลมาจากภาพยนตร์ Lost in Thailand  ภาพยนตร์จีนที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้
เพยีง 8 วนัสูงถึง  450 ลา้นหยวน หรือ 2,250 ลา้นบาท โดยมีจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในสถานที่หลกั
ในการถ่ายท า ประกอบกบั การเปิดเที่ยวบินตรงสู่จงัหวดัเชียงใหม่จึงท าให้นกัท่องเที่ยวชาวจีน เขา้มา
ท่องเที่ยวและเดินทางมาง่ายมากขึ้น จึงท าใหป้ริมาณเพิม่มากขึ้นมากขึ้น (ซีเอ็มไพร้,2556 :ออนไลน์)  
ประกอบกบักรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัอนัดบั 10 อนัดบันกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มาประเทศไทย ใน 5 ปี ยอ้ยหลงั พบวา่ ประเทศ จีน ถือ ไดว้า่ เป็นตลาดนกัท่องเที่ยวหลกัของประเทศ
ไทย โดยในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวจีน เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2555ถึงร้อยละ 68.80  ซ่ึงเป็นตวัเลขที่
ค่อนขา้งสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ (กรมการท่องเที่ยว ,2556 :ออนไลน์) 

จากกระแสนิยมของธุรกิจสปา ที่สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศในมูลค่าสูงแลว้นั้น 
ประกอบกบั การเขา้มาของนกัท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีประมาณเพิ่มมากขึ้น ท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจที่
จะศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีน ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในก าหนดกลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสมและตรงกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายมากขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเที่ยว
ชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นกัท่องเที่ยวชาวจีน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสมกับธุรกิจสปา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อตอบสนองให้ตรงกับกลุ่ม
นกัท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด  
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1.4 นิยำมศัพท์ 
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง กลยทุธ์การตลาดที่กิจการใช้เป็นเคร่ืองมือ

น าเสนอบริการต่อลูกคา้ โดยจะมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจ าแนกเป็นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ และส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

นักท่องเที่ยวชำวจีน หมายถึง นกัท่องเที่ยวที่มีสญัชาติจีนซ่ึงเดินทางมาท่องเที่ยว       ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยตนเอง ไม่วา่จะวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามที่มิใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้

สปำ หมายถึง สถานที่พกัผ่อนเพือ่คลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ของร่างกายและจิตใจ 
ท าให้ร่างกายและจิตใจแจ่มใส โดยการปรนนิบัติด้วยการนวดผ่อนคลาย แบบธรรมชาติ ด้วย
ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ หรือจะนวดเพื่อความงาม โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปที่ สปาในรูปแบบ
Day Spa หรือ City Spa คือ สถานบริการสปาที่มีรูปแบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการ
บริการไม่ยุง่ยาก สามารถใชบ้ริการในระหวา่งวนัไดโ้ดยไม่ จ าเป็นตอ้งเขา้พกั ที่ตั้งของสปาประเภทน้ี
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองใหญ่  หรือย่านธุรกิจส าคัญๆ ที่ผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงได้ง่าย เน้นการ
ใหบ้ริการนวดเสริมความงาม และการผอ่นคลายความตึงเครียดดว้ยน ้ ามนัหอมระเหย  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

2.1 แนวคิด และทฤษฎ ี 
 2.1.1 แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 
       ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 

2548: 51-55) ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product)ในการก าหนดกลยทุธ์การบริการไม่วา่จะเป็น

ในธุรกิจท่ีผลิตสินค้าหรือบริการก็ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้า ในเร่ืองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์นั้นๆเป็นหลกั ซ่ึงผลิตภณัฑ์ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจาก
สินคา้ทั้งดา้นรูปแบบและการด าเนินงานท่ีมากมายมารวมกนัทั้งท่ีมองเห็นได ้และไม่มีตวัตน หรือเป็น
ส่ิงท่ีผูข้ายมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ซ่ึง
ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั คุณภาพผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือ รูปลกัษณ์พิเศษ การ
ออกแบบ ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงปัจจุบนั
การแข่งขนัมุ่งเนน้การสร้างผลิตภณัฑท่ี์ใหคุ้ณค่าแก่ลูกคา้มากกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั  

2. ดา้นราคา (Price) ตน้ทุนของลูกคา้ท่ีตอ้งเสียไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงตวัผลิตภณัฑ์ โดย
ต้นทุนในท่ีน้ีอาจเป็นไปได้ทั้ ง มูลค่าของเงินท่ีต้องจ่ายไปในการแลกเปล่ียน  ต้นทุนค่าเดินทาง  
ต้นทุนค่าท่ีจอดรถ  รวมถึงต้นทุนค่าเสียเวลา  โดยลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบต้นทุนน้ี กับ คุณค่า 
(Value) ของผลิตภณัฑ์นั้นว่าคุม้ค่าหรือไม่ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ โดยตน้ทุนในการผลิตหรือการ
ให้บริการ จะพิจารณาถึงตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้อยูเ่ป็นหลกั ซ่ึงมกัจะใช้ราคาเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 
ฝ่าย คือ ผูข้ายไดรั้บผลก าไรเพียงพอและผูซ้ื้อหรือผูใ้ชบ้ริการ สามารถจ่ายไดแ้ละไดรั้บผล ประโยชน์
ตามขอ้ตกลง กล่าวคือ เม่ือลูกคา้จ่ายเงินจ านวนหน่ึงซ้ือ ราคายงัเป็นตวัก าหนดความคาดหวงัของลูกคา้
วา่จะไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่ากบัมูลค่าของเงินท่ีเสียไป  
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3. ด้านการจัดจ าห น่ าย (Place) จ  าเป็นต้องพิ จารณ าถึงความสะดวกสบาย 
(Convenience)ในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ ลูกคา้
ควรจะเขา้ถึงง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้เกิดความสะดวกท่ีสุด การเลือก
ช่องทางในการน าส่งบริการท่ีเหมาะสมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาถึงท าเลท่ีตั้ง (Location) เป็นส าคญั เน่ืองจากการบริการบางประเภทลูกคา้ตอ้งเดินทางไปยงั
สถานบริการด้วยตนเอง จึงตอ้งการอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม และการส่งมอบการบริการแก่ลูกคา้ 
(Service Delivery) เน่ืองจากการบริการเป็นกระบวนการท่ีมีลูกคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งอยู่ในกระบวนการ
ดว้ย กระบวนการในการส่งมอบบริการจะเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจวา่บริการท่ีพวกเขา
ไดรั้บคุม้ค่ากบัมูลค่าของเงินท่ีพวกเขาจ่ายไปหรือไม่  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้ในการส่ือสาร
การตลาดของธุรกิจบริการสามารถท าการส่งเสริมการตลาดไดส่ี้แบบเรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด (Promotion Mixed) ซ่ึงประกอบดว้ย 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคล 
(Non Personal) โดยผา่นส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา 

4.2 การขายโดยใช้พนักงาน  (Personal Selling) เป็นการขายโดยใช้
พนกังานขาย 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทาง
การตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพ้นกังานขาย เช่น การท าบตัรสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 

4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นแผนการ
น าเสนอภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างธุรกิจและลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น การให้ข่าวแก่
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเก่ียวกบัการก าจดัของเสียตามวธีิการท่ีถูกตอ้งของโรงพยาบาล 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่ือสารทางตรงกบัลูกคา้
เป้าหมายเพื่อท าให้เกิดการตอบสนอง เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail, การโทรศพัทแ์จง้
สิทธิพิเศษต่างเฉพาะบุคคล  การส่งไปรษณียบตัร หรือ การส่งจดหมายเป็นตน้ 

 5.  ดา้นบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใ้ห้บริการ ตอ้งท าให้ผูใ้ช้บริการ
เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ พนักงานควรมีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถ
ตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่าเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ส่ือสารกับลูกค้าได้ดี มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ได้ ดงันั้นบริษทั 
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ธุรกิจ หรือห้างร้านท่ีเป็นธุรกิจบริการจะตอ้งมีการวางแผนกลยทุธ์ดา้นบุคลากร โดยเร่ิมตั้งแต่      การ
สรรหาคดัเลือก การพฒันา การฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อ   การ
ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทกัษะการแกไ้ขปัญหาแก่ลูกคา้ การ
ทกัทาย การขอบคุณทุกคร้ังท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ         

6.  ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว และประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) เช่น การทกัทายและตอ้นรับลูกคา้ท่ีมาติดต่อ 
การแนะน า การคิดค่าบริการท่ีเท่ียงตรง และการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว      

7.  ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การ
พฒันารูปแบบการให้บริการท าไดโ้ดยการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) 
หรือตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจ
ลูกค้า  อาคารส านักงาน  ท าเลท่ีตั้ ง  การตกแต่ง  เคร่ืองมือต่างๆ  และสามารถท าให้มองเห็น
ภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งมีการออกแบบจดัวางส านกังาน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด  มีการตกแต่งส านักงานให้ดูดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ขณะท่ีลูกคา้มารอรับบริการ  

 
2.1.2 ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิสปา 
ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจท่ีเปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลท่ีให้บริการ

ลูกค้าทั่วไปด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบติัต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น ้ าเพื่อ
สุขภาพเป็นบริการหลกั เพื่อปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ โดยให้ค  าแนะน าดา้นบริการท่ีจดั
ไวต้ามหลักวิชาการ รวมถึงอาจจะมีการให้ค  าแนะน าการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
โภชนาการการปรับพฤติกรรมตามหลักการแพทย์สากลและการสร้างหลักสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทยท์างเลือก (กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข, 
2556) 

ส าหรับในประเทศไทยนั้ นมีการแบ่งประเภทของธุรกิจสปาไวห้ลายรูปแบบโดย
พิจารณาจากนิยามท่ีไดมี้การก าหนดไวจ้าก 3 องคก์ร ดงัน้ี องคก์รสปาระหวา่งประเทศ (International 
Spa Association: ISPAEurope) จัดตั้ งข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  และให้ข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมสปาไดแ้บ่งธุรกิจสปาออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
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1. Destination Spa : สถานบริการสปาท่ีให้บริการดา้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพดว้ย
บริการสปาโดยเฉพาะ สปาประเภทน้ีจะมีบริการห้องพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับ
ผูใ้ช้บริการอย่างครบวงจร โดยผูใ้ช้บริการจะตอ้งเขา้พกัและร่วมกิจกรรมภายใตโ้ปรแกรมท่ีสถาน
บริการจดัเตรียมไว ้เช่น โปรแกรมคลายความเครียด โปรแกรมท าสมาธิและดูสุขภาพจิต เป็นตน้ 

2. Resort / Hotel Spa : สถานบริการสปาในรีสอร์ตหรือโรงแรม ซ่ึงตั้งอยูใ่นสถานท่ีพกั
ตากอากาศท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ เช่น ริมทะเล ภูเขา บ่อ น ้ าร้อน สปาประเภทน้ีเกิดข้ึนเพื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการผ่อนคลายความตึงเครียดดว้ยบริการสปา นอกเหนือจากการใช้บริการ
หอ้งพกัของรีสอร์ตหรือโรงแรมนั้นๆ 

3. Day Spa / City Spa : สถานบริการสปาท่ีมีรูปแบบการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยาก สามารถใชบ้ริการในระหวา่งวนัไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้พกั ท่ีตั้งของส
ปาประเภทน้ีส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองใหญ่ หรือยา่นธุรกิจส าคญัๆ ท่ีผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เน้นการให้บริการนวดเสริมความงาม และการผ่อนคลายความตึงเครียดดว้ยน ้ ามนัหอมระเหย สปา
ประเภทน้ีไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเวลานอ้ย หรือผูท่ี้ท  างานอยูใ่นเมือง 

4. Medical Spa : สถานบริการสปาท่ีมีการบ าบดัรักษาควบคู่กบัศาสตร์ทางการแพทย ์
และใช้เคร่ืองมือแพทยบ์างอย่าง อยู่ภายใตก้ารดูแลของบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ มกัอยู่ใน
สถานรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิก เป็นตน้ 

5. Mineral Spring Spa : การให้บริการสปาตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นบ่อน ้ าแร่ หรือ
น ้าพุร้อนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

6. Club Spa : สถานบริการสปาท่ีมีการผสมผสานกับการออกก าลังกายเพื่อบริการ
สมาชิกท่ีตอ้งการการผอ่นคลายหลงัจากออกก าลงักาย 

7. Cruise Ship Spa: สถานบริการสปาบนเรือส าราญผสานกบัการออกก าลงักาย และ
การจดัเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความสุขสบาย และรู้สึกผอ่นคลายในระหวา่งการ
เดินทางในขณะท่ี 

ตามค า นิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดรูปแบบของธุรกิจประเภทสปาไว ้3 แบบดงัน้ี 

1. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
3. กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 
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นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาสถานบริการส่งเสริมสุขภาพ 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงานได้จ  าแนกสปาตามองค์ความรู้ท่ีมาประยุกต์ใช้  เป็น 3 
ประเภทใหญ่ คือ 

1. สปาแบบตะวนัตก (Western Spa) เป็นสถานท่ีท่ีให้บริการสุขภาพดว้ยน ้าเป็นหลกั โดย
มาตรฐานการใหบ้ริการแนวเดียวกบัประเทศในแถบทวปีฝ่ังตะวนัตก 

2. ไทยสบาย หรือ ไทยสัปปายะ (Thai Spaya) เป็นสถานท่ีท่ีให้บริการสุขภาพองค์รวม
แบบไทยเนน้การอบสมุนไพร การใชลู้กประคบ และการนวดไทย ค าวา่ “สบาย” มาจากค าภาษาบาลี
วา่ สัปปายะ ซ่ึงแปลวา่สถานหรือบุคคลซ่ึงเป็นท่ีสหายเหมาะกนั เก้ือกูลหรือเอ้ืออ านวย โดยเฉพาะท่ี
ช่วยเก้ือกลูแก่การบ าเพญ็และประคบัประคอง รักษาสมาธิ 

3. ไทยสปา (Thai Spa) มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับสปาแบบตะวนัตก แต่มีการ
ประยกุตภู์มิปัญญาทางตะวนัออกและภูมิปัญญาไทยเขา้สู่การบริการในสถานท่ีเดียวกนั 

 

2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
พีรญา คุปตรัตน์ (2550) ได้ศึกษาปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเดยส์ปาของคนไทยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา
คร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาเฉล่ียในระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนกงานบริษทัเอกชน / ห้างร้าน รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแลว้ กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้พบว่า สาเหตุท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างลูกคา้มาใช้
บริการเดยส์ปามากท่ีสุด คือ เพื่อการพกัผอ่นและคลายเครียดโดยก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการเดยส์ปาลูกคา้
ไดส้อบถามขอ้มูลในเร่ืองของราคา ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในการใชบ้ริการสปาแต่ละคร้ังมากท่ีสุด ส่วน
การประเมินทางเลือกนั้น กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ให้ความพึงพอใจในให้บริการนวดน ้ ามนัอโรมา และเป็น
ผลิตภณัฑ์หรือวตัถุท่ีมีการผลิตจากธรรมชาติ ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ให้ความพึงพอใจใน
การก าหนดราคาแบบแพคเก็จท่ีเหมาะสม ปัจจยัดา้นสถานท่ี กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ ให้ความพึงพอใจใน
เร่ืองสถานท่ีตั้งท่ีอยูใ่นแหล่งชุมชน ความสะดวกในการเดินทาง ส่วนปัจจยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ให้ความพึงพอใจในการทสถานประกอบการท่ีมีการ น าเสนอเอกสาร/ คู่มือแนะน า
เก่ียวกบัสปา และมีพนกังานขายคอยแนะน าและบริการ ปัจจยั ดา้นบุคคล กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ใหค้วาม
พึงพอใจในเร่ืองพนกังานท่ีพูดจาไพเราะ บริการด้วยความ ระมดัระวงั กิริยามารยาทสุภาพ มีมนุษย
สัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ให้ความพึงพอใจใน
เร่ืองสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ส่วนปัจจยั ด้านกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ให้ความพึง
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พอใจในเร่ืองมีป้ายอธิบายให้ลูกคา้ไดเห็นผลิตภณัฑ์และราคาของแต่ละแพคเก็จท่ีให้บริการไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

กฤติยา แย้มเอีย่ม (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย 31-40  ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ประเภทของ
บริการสปาเพื่อสุขภาพท่ีใช้ประจ าคือ นวดแผนไทย มีความถ่ีในการใช้บริการ 1 -2 คร้ังต่อเดือน ใช้
บริการในวนัเสาร์ - อาทิตย ์เวลา 16.01-20.00 น. มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ังน้อยกว่า 1,000 
บาท และมีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพื่อพกัผอ่นคลายเครียดปัจจยัสวนประสมการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในระดบัมากทุกปัจจยั เรียง
ตามล าดับดังน้ี  ปัจจัยด้านบุคคล ในเร่ืองพนักงานมีมนษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ปัจจยัด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ ในเร่ือง ความสะอาดของ
ห้องน ้ า/ห้องอาบน ้ า/ห้องท่ีให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจยัดา้นราคา ในเร่ืองอตัราค่าบริการสปาแต่
ละประเภท/แพค็เกจก าหนดไวช้ดัเจน ปัจจยัดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองเวลาในการ
เปิด – ปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ สะดวกกับผูไ้ปใช้บริการ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองความ
สะอาดของเคร่ืองใชป้ระเภทผา้ เช่นผา้ขนหนู ผา้ปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหม่ทุกคร้ังหลงัการ
ให้บริการลูกคา้แต่ละราย  ปัจจยัดา้นกระบวนการ ในเร่ืองขั้นตอนการใชบ้ริการสะดวก รวดเร็ว และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองมีการจดัท ารายการส่งเสริมการขาย  ส่วนปัญหาท่ีพบจากการ
ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัญหาส่วนประสมการตลาด
บริการในระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงตามล าดบัดงัน้ี ปัญหาดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ในเร่ือง
หอ้งบริการสปาเพื่อสุขภาพส าหรับลูกคา้ไม่มีความเป็นส่วนตวั  ปัญหาดา้นบุคคล ในเร่ืองพนกังานไม่
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ปัญหาด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง เคร่ืองใช้ประเภทผา้ไม่สะอาด
หรือมีกล่ินไม่พึงประสงค์ ปัญหาด้านสถานท่ี/ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองสถานท่ีจอดรถไม่
เพียงพอ ปัญหาดา้นกระบวนการ ในเร่ืองใช้เวลาในการรอก่อนเขา้รับบริการนานเกินไป ปัญหาดา้น
ราคา ในเร่ืองอตัราค่าบริการไม่เหมาะสม และปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองไม่มีการจดัท า
รายการส่งเสริมการขาย 
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สิปปศิณี  บาเรย์ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาใน
ประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง พนกังาน และขา้ราชการ มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่ 
ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการสปามาก่อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
เลือกใช้บริการสปาในโรงแรม ชอบการบริการนวดตวั โดยมีเหตุจูงใจ คือ ตอ้งการคลายเครียดจาก
การท างานเป็นหลกั เลือกใชบ้ริการสปาในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ เวลาท่ีเหมาะสมในการทรีตเมน้ท์
ในสปาคือไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปาจะเลือกด้วยตนเอง จะจองการใช้
บริการสปาผา่นโทรศพัท ์ใหค้วามเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสปาจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคน
รู้จกั และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้บริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในอนาคต
วา่ แนวโนม้ของความนิยมใชบ้ริการสปาในประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนมากกวา่ในปัจจุบนั ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่ 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสปามีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะความเงียบสงบ
ของสปาเป็นความตอ้งการท่ีมาเป็นอบัดบัแรก ตอ้งการใชบ้ริการสปาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีเช่ือถือได ้ควร
มีการแสดงราคาค่าบริการของสปาไวอ้ย่างชัดเจน มีระบบการช าระเงินค่าบริการของสปาท่ีสะดวก
และหลายช่องทาง ควรลดราคาค่าบริการช่วงโลวซี์ซั่น บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย และตอ้งมัน่ใจในความปลอดภยัการใชบ้ริการสปา ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพของนกั 
ท่องเท่ียวชาวจีนกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทย พบว่า อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ  สปาท่ีต่างกนั ทั้งในดา้นสถานท่ี ประเภทของการบริการ เหตุจูงใจ 
การเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของการบริการ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา วิธีการ
จองหรือเลือกใชบ้ริการสปา และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานบริการสปาท่ีต่างกนั 

ชไมพร พงศ์เหมกร  (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการสปาของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียง ใหม่โดยการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภค จ านวน 250 ราย ซ่ึงขอ้มูลน ามา
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 -40 ปี มีอาชีพเป็น
ลูกจา้ง/พนกังาน  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001 –20,000 บาท  
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการสปาประเภท Day Spa คือ สปาท่ีด าเนินการในยา่นชุมชน 
มีรูปแบบการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว บริการท่ีชอบมากท่ีสุด  คือ การนวดตวั แรงจูงใจเม่ือใช้
บริการสปาเพื่อเป็นการคลายเครียดจากการท างาน ใชบ้ริการสปานอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ใชบ้ริการส



 
 

 
 

 11 

ปาในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการสปา 2 ชัว่โมง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ
สปา คือ ตวัผูต้อบแบบสอบถามเอง วิธีการจองหรือเลือกใช้บ ริการสปา คือ ใช้บริการเม่ือเจอสปา 
(Walk in) รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสปา จากการบอกต่อจากเพื่อน/คนรู้จกั 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ มีการนวดให้
เลือกแบบหลากหลาย  

ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน  

ปัจจัยด้านการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ สถานท่ี
ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ มี
การใหส่้วนลดตามระยะเวลาการใหบ้ริการ โดยสะสมเป็นแสตมป์/คูปอง  

ปัจจยัด้านบุคลากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ผู ้นวด มีความรู้
เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่งดี  

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คือ การใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน  

ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด คือ ความสะอาดของอาคาร สถานท่ีใหบ้ริการ  
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา  
 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 
       3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในรูปแบบ Day Spa หรือ City Spa ของนักท่องเท่ียวชาวจีนในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และ ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

3.1.2 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเอง

และเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการสปาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเอง

และเป็นผูท่ี้เคยใช้บริการสปาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มาก่อนหน้าน้ี ซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน และเป็นการเก็บตัวอย่างในท้องถ่ินของ Seymour Sudman (1976: 87 อ้างใน 
กุณฑลี ร่ืนรมย ์2551: 185) จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 

 
3.2 วธีิการศึกษา 

 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนด

ไวโ้ดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลกัษณะของ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียว จ านวนคร้ังท่ีเคยมาท่องเท่ียว  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา

ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ประกอบดว้ย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และการทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ t-test 

โดยลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 
(กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551)  

โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี 
        ระดับทีม่ีผล     ระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด   5 
 มาก   4 
 ปานกลาง   3 
 นอ้ย   2 
 นอ้ยท่ีสุด   1 
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การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี                          
            ค่าเฉลีย่  แปลผล 

4.50 – 5.00    มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49   มีผลในระดบัมาก 
2.50 – 3.49   มีผลในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49   มีผลในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49   มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินงานศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1.  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จะด าเนินการท่ีสถาน

ประกอบการสปาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวจีนมาใชบ้ริการมาก     อาทิ
เช่น  ร้านชินาติวา สปา คลบั ลานนา ไทยเฮาส์ ร้านชีวีวนา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา  ร้านโอเอซิส 
สปา  ร้านอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา ร้านระรินจินดา ร้านลานนา โอเอซิส สปา ร้านภู
โคลน คนัทรีคลบั  เฮลท ์มดั สปา  และร้านเทวารัณยส์ปาเชียงใหม่ เป็นตน้ 

 
3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557 และระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 
 



 
 

 

 

 
15 

 
บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษา ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.1 - 4.13 ) 
ส่วนท่ี4.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตารางท่ี 4.14 - 4.20) 
ส่วนท่ี 4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา

ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ (ตารางท่ี 4.21 - 4.27) 
ส่วนท่ี 4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา

ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอาย ุ(ตารางท่ี 4.28 - 4.34) 
ส่วนท่ี 4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา

ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได(้ตารางท่ี 4.35 - 4.41) 
ส่วนท่ี 4.6 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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ส่วนที ่4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 130 65.00 
หญิง 70 35.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.00 
และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 35.00 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม   จ  าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 39 19.50 
อาย ุ21 - 30  ปี 105 52.50 
อาย ุ31 - 40 ปี 31 15.50 
อาย ุ41 - 50 ปี 20 10.00 
อาย ุ51 - 60 ปี 5 2.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 30  ปี คิดเป็นร้อยละ 
52.50 รองลงมาคือ อายุต  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.50 อาย ุ31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.50 อาย ุ41 - 
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของกิจการ 28 14.00 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 23 11.50 
นกัเรียน/นกัศึกษา 31 15.50 
ลูกจา้ง/พนกังาน 118 59.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้ง/พนักงาน   
คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.50 เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 14.00 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.50 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละ  ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน   
 

รายได้ต่อเดือน   จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5,000 หยวน 49 24.50 
5,001-10,000 หยวน 41 20.50 
10,001-15,000 หยวน 68 34.00 
15,001-20,000 หยวน 18  9.00 
20,001-25,000 หยวน 24 12.00 

รวม 200 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.4 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,001-15,000 หยวน มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา คือ น้อยกว่า 5,000 หยวน คิดเป็นร้อยละ 24.50 5,001-10,000 
หยวน คิดเป็นร้อยละ 20.50  20,001-25,000 หยวน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ15,001-20,000 หยวนคิด
เป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม    จ  าแนกตามจ านวนคร้ังในการมา
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จ านวนคร้ัง (รวมคร้ังนี้) จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ังแรก 138 69.00 
2 คร้ัง 40 20.00 
3 คร้ัง 16 8.00 
4 คร้ัง 3 1.50 
มากกวา่ 4 คร้ัง 3 1.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดม้าเชียงใหม่ 1 คร้ังแรก คิดเป็น
ร้อยละ 69.00 รองลงมาคือ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.00 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ4 คร้ังและ
มากกวา่ 4 คร้ัง มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามจ านวนวนัท่ีมาจงัหวดั
เชียงใหม ่
 

จ านวนวนั จ านวน ร้อยละ 

2 วนัหรือนอ้ยกวา่ 29 14.50 
3-5 วนั 145 72.50 
มากกวา่ 5 วนั 26 13.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาเท่ียวเชียงใหม่ 3-5 วนั คิดเป็น
ร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ 2 วนัหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 14.50 และมากกว่า 5 วนั  คิดเป็น        
ร้อยละ 13.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการ
เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
 

วตัถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 

ท่องเท่ียว 138 69.00 
ประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงาน 24 12.00 
มาติดต่อทางธุรกิจ 29 14.50 
เยีย่มญาติ/เพื่อน 9 4.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 69.00 รองลงมาคือ มาติดต่อทางธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.50 ประชุม/สัมมนา/
อบรม/ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ เยีย่มญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามบริการสปาท่ีช่ืนชอบมาก
ท่ีสุด 
 

บริการ จ านวน ร้อยละ 

การนวดเทา้ 58 29.00 
การนวดตวั 84 42.00 
การท าทรีตเมน้ทเ์พื่อความงาม 28 14.00 
การออกก าลงักาย/โยคะ/นัง่สมาธิ 18 9.00 
การลา้งพิษออกจากร่างกาย 8 4.00 
โปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพ 4 2.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการสปาท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดเป็นการ
นวดตวั คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ การนวดเทา้ คิดเป็นร้อยละ 29.00 การท าทรีตเมน้ท์เพื่อ
ความงาม คิดเป็นร้อยละ 14.00 การออกก าลงักาย/โยคะ/นัง่สมาธิ คิดเป็นร้อยละ 9.00 การลา้งพิษออก
จากร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 4.00 และโปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามแรงจูงใจใดท่ีช่วยส่งเสริมให้ตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา 
 

แรงจูงใจ จ านวน ร้อยละ 

บรรเทา ความเม่ือยลา้ คลายเครียด 95 47.50 
เป็นการสังสรรคก์บัเพื่อน 15 7.50 
ไดรั้บเป็นของขวญัพิเศษ 28 14.00 
เพื่อประสบการณ์ใหม่ 30 15.00 
เป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 32 16.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจใดท่ีช่วยส่งเสริมให้ตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสปา บรรเทา ความเม่ือยลา้ คลายเครียด มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ 
เป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 16.00 เพื่อประสบการณ์ใหม่ คิดเป็นร้อยละ15.00  ไดรั้บ
เป็นของขวญัพิเศษคิดเป็นร้อยละ 14.00 และเป็นการสังสรรคก์บัเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 7.50  ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้
บริการสปาต่อ 1 คร้ัง 
 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

1 ชัว่โมง 5 2.50 
2 ชัว่โมง 58 29.00 
3 ชัว่โมง 97 48.50 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง 40 20.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการใชบ้ริการสปาต่อ 1 คร้ัง 3 
ชัว่โมง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 29.00 มากกวา่ 3 ชัว่โมง 
คิดเป็นร้อยละ 20.00  และ1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการสปา 

 

ผู้ตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน/ญาติชาวจีน 21 10.50 
คนในครอบครัว / แฟน 97 48.50 
ตนเอง 74 37.00 
เพื่อนคนไทย 8 4.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ  สปา
คือคนในครอบครัว / แฟน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 37.00 
เพื่อน/ญาติชาวจีน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และเพื่อนคนไทย คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 

 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวิธีการจองหรือเลือกใช้
บริการสปา 
 

วธีิการ จ านวน ร้อยละ 

แถมมากบัการซ้ือบริการอ่ืนๆ เช่น 
การเขา้พกัโรงแรม  

62 31.00 

จองผา่นโทรศพัท ์ 15 7.50 
ใชบ้ริการเม่ือเจอสปา (Walk in) 74 37.00 
จองผา่นอินเทอร์เน็ต 49 24.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีวิธีการจองหรือเลือกใชบ้ริการสปาโดยใช้
บริการเม่ือเจอสปา (Walk in) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ แถมมากบัการซ้ือบริการ
อ่ืนๆ เช่น การเขา้พกัโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 31.00 จองผ่านอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 24.50 และ 
จองผา่นโทรศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบับริการสปา 
 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

นิตยสาร 13 6.50 
หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียว 17 8.50 
โทรทศัน์ 21 10.50 
อินเทอร์เน็ต /เวบ็ไซด์ 122 61.00 
การบอกต่อจากเพื่อน/คนรู้จกั 27 13.50 

รวม 200 100.00 
 เวบ็ไซดท่ี์คนจีนมกัเขา้เยีย่มชม คือ www.baidu.com 
 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าส่วนใหญ่ ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัส่ือท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับบริการสปาจากอินเทอร์เน็ต /เว็บไซด์ คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ การบอกต่อจาก
เพื่อน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 13.50 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 10.50 หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียว    คิด
เป็นร้อยละ 8.50 และนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสปาของนักท่องเทีย่วชาวจีน  
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ช่ือเสียงของสถานบริการ 
0 

(0.00) 
73 

(36.50) 
113 

(56.50) 
14 

(7.00) 
0 

(0.00) 
3.29 

(ปานกลาง) 
ความสะอาดของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใชใ้นการ
ใหบ้ริการ 

37 
(18.50) 

116 
(58.00) 

47 
(23.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 
(มาก) 

มีบริการสปา หรือการนวด
หลากหลายรูปแบบ 

17 
(8.50) 

33 
(16.50) 

131 
(65.50) 

19 
(9.50) 

0 
(0.00) 

3.24 
(ปานกลาง) 

มีน ้ ามนัหอมระเหยใหเ้ลือก
หลายกล่ินตามคุณสมบติัใน
การใช ้

58 
(29.00) 

98 
(49.00) 

26 
(13.00) 

18 
(9.00) 

0 
(0.00) 

3.98 
(มาก) 

น ้ามนัหอมระเหยผลิตจาก
ธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมี
เจือปน 

31 
(15.50) 

53 
(26.50) 

78 
(39.00) 

38 
(19.00) 

0 
(0.00) 

3.39 
(ปานกลาง) 

บรรยากาศในหอ้งนวดมีกล่ิน
หอม 

29 
(14.50) 

51 
(25.50) 

120 
(60.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.54 
(มาก) 

มีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวด
เพ่ือการผอ่นคลาย 

33 
(16.50) 

41 
(20.50) 

119 
(59.50) 

7 
(3.50) 

0 
(0.00) 

3.50 
(มาก) 

มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น 
หนงัสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ต
ฟรี 

58 
(29.00) 

42 
(21.00) 

100 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.59 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีน ้ามนัหอมระเหยใหเ้ลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.98) รองลงมา
คือ ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใชใ้นการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีบริการพิเศษขณะ
รอ เช่น หนงัสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.79) บรรยากาศในห้องนวดมีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 
3.54) และ มีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.50)  

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ได้แก่น ้ ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
รองลงมาคือ ช่ือเสียงของสถานบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.24) และมีบริการสปา หรือการนวดหลากหลาย
รูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.24) 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม 
ปัจจยัดา้นราคา 
 

ด้านราคา 

ระดบัความทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการแสดงราคาค่าบริการท่ี
ชดัเจน 

143 
(71.50) 

57 
(28.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

การก าหนดราคาแบบแพค็เก็จ
ท่ีเหมาะสม 

81 
(40.50) 

112 
(56.00) 

7 
(3.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.37 
(มาก) 

มีราคาค่าบริการให้เลือกหลาย
ระดบั 

45 
(22.50) 

46 
(23.00) 

109 
(54.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.68 
(มาก) 

ราคามีความเหมาะสมกับการ
บริการ 

108 
(54.00) 

68 
(34.00) 

24 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.42 
(มาก) 

สามารถ รับช าระด้วยบัตร
เครดิตได ้

32 
(16.00) 

71 
(35.50) 

53 
(26.50) 

15 
(7.50) 

29 
(14.50) 

3.31 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10)  
โดยปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่มีการ

แสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.72) 
ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย 

ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาคือ การก าหนดราคาแบบแพค็เก็จ
ท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.37) และมีราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.68)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่สามารถรับ
ช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.24) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ระดบัความทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
สะดวกในการเดินทาง 

62 
(31.00) 

96 
(48.00) 

42 
(21.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

สามารถจองไดห้ลายช่องทาง 
7 

(3.50) 
43 

(21.50) 
86 

(43.00) 
58 

(29.00) 
6 

(3.00) 
2.93 

(ปานกลาง) 
มีบริการสปาหรือนวดนอก
สถานท่ี 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

92 
(46.00) 

84 
(42.00) 

24 
(12.00) 

2.34 
(นอ้ย) 

ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

41 
(20.50) 

81 
(40.50) 

47 
(23.50) 

26 
(13.0 

5 
(2.50) 

3.64 
(มาก) 

ผูรั้บโทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่นา้
ร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีน
ได ้

54 
(27.00) 

99 
(49.50) 

40 
(20.00) 

7 
3.50) 

0 
(0.00) 

3.97 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.40 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40)  
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัมาก เรียงล าดบั

ตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ 
ผูรั้บโทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่นา้ร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.97) และ ป้ายช่ือร้านมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64)  

ปัจจยัยอ่ยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่
สามารถจองไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) 

ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดับน้อยได้แก่ มี
บริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 2.34) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีเอกสาร/คู่มือแนะน า
เก่ียวกบัสปาและการบริการ
เป็นภาษาจีน 

86 
(43.00) 

61 
(30.50) 

53 
(26.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 
(มาก) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เป็นภาษาจีน 

34 
(17.00) 

57 
(28.50) 

43 
(21.50) 

66 
(33.00) 

0 
(0.00) 

3.29 
(ปานกลาง) 

มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
เก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน 

83 
(41.50) 

89 
(44.50) 

28 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 
(มาก) 

มีระบบสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด 
8 

(4.00) 
50 

(25.00) 
57 

(28.50) 
58 

(29.00) 
27 

(13.50) 
2.77 

(ปานกลาง) 
มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลา
การใหบ้ริการ 

12 
(6.00) 

37 
(18.50) 

37 
(18.50) 

62 
(31.00) 

46 
(23.00) 

2.53 
(ปานกลาง) 

มีการลดราคาในบางโอกาส 
เช่น ช่วงเทศกาล 

106 
(53.00) 

81 
(40.50) 

13 
(6.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.46 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.58 
(มาก) 

 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)  

โดยปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมา
คือ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ มีเอกสาร/คู่มือแนะน า
เก่ียวกบัสปาและการบริการเป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.17)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 3.29) รองลงมาคือ มี
ระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.77) และมีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 2.53) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  

ด้านบุคลากร 

ระดบัความทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พ นั ก ง า น / ผู ้ น ว ด มี
ประกาศนียบตัรผา่นการอบรม
วชิาชีพ 

55 
(27.50) 

112 
(56.00) 

33 
(16.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 
(มาก) 

ผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีน
ได ้

37 
(18.50) 

120 
(60.00) 

43 
(21.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.97 
(มาก) 

พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวด
ท่ีดี  

87 
(43.50) 

57 
(28.50) 

56 
(28.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมี
มารยาทดี 

77 
(38.50) 

103 
(51.50) 

20 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 
(มาก) 

พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษย์
สมัพนัธ์ดี ยิม้แยม้ 

121 
(60.50) 

72 
(36.00) 

7 
(3.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

พนกังาน/ผูน้วด มีความรู้
เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่งดี 

96 
(48.00) 

104 
(52.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.48 
(มาก) 

พนกังาน/ผูน้วด มีหนา้ตาดี 
สะอาด 

85 
(42.50) 

102 
(51.00) 

13 
(6.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(มาก) 

พนกังาน/ผูน้วด เขา้ใจความ
ตอ้งการสามารถใหค้ าแนะน า
ดา้นสินคา้และบริการตรง
ประเด็น และแกไ้ขปัญหาไดดี้ 

97 
(48.50) 

54 
(27.0) 

49 
(24.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.27 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27)  
โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 

พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
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ปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดับมาก เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ีย ได้แก่ พนักงาน/ผู ้นวด มีความรู้เก่ียวกับสปาเป็นอย่างดี  (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ 
พนกังาน/ผูน้วด มีหน้าตาดี สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.36) พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี (ค่าเฉล่ีย 
4.28) พนักงาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้ค  าแนะน าดา้นสินคา้และบริการตรงประเด็น 
และแกไ้ขปัญหาไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี  (ค่าเฉล่ีย 4.16) พนักงาน/ผู ้
นวดมีประกาศนียบตัรผ่านการอบรมวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.11) และผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.97)  
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัความทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการแนะน าบริการด้านการ
นวดในทุกๆแบบ 

62 
(31.00) 

83 
(41.50) 

55 
(27.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 
(มาก) 

การเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่
ตอ้งรอคิวนาน  

92 
(46.00) 

108 
(54.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด 
126 

(63.00) 
74 

(37.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.63 

(มากท่ีสุด) 

การใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน  
113 

(56.50) 
87 

(43.50) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.56 

(มากท่ีสุด) 

การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว 
98 

(49.00) 
102 

(51.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.49 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.44 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44)  
โดยปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัมาก

ท่ีสุด เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ให้บริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.63) รองลงมาคือ การ
ให้บริการครบทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 4.56) และ การเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอคิวนาน (ค่าเฉล่ีย 
4.50) 

ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การคิดเงินถูกต้อง รวดเร็ว(ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ มีการแนะน า
บริการดา้นการนวดในทุกๆแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตาม 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  

ด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

ระดบัความทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความสะอาดของสถานท่ี
ใหบ้ริการทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

119 
(59.50) 

81 
(40.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอด
รถ 

0 
(0.00) 

6 
(3.00) 

50 
(25.00) 

68 
(34.0 

76 
(38.00) 

1.93 
(นอ้ย) 

การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบ
ธรรมชาติ 

87 
(43.50) 

57 
(28.50) 

56 
(28.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

การตกแต่งสถานท่ีทั้ง
ภายนอกและภายในร้าน มี
เอกลกัษณ์ ความเป็นไทย  

61 
(30.50) 

89 
(44.50) 

50 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.06 
(มาก) 

สถานบริการไดรั้บใบรับรอง
การเป็นผูป้ระกอบการตาม
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

92 
(46.00) 

108 
(54.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.46 
(มาก) 

สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศ
ถ่ายเท สะดวก 

111 
(55.50) 

68 
(34.00) 

21 
(10.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.94 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94)  
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดบัมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
ปัจจยัย่อยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดับมาก 

เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ สถานบริการได้รับใบรับรองการเป็นผูป้ระกอบการตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือ สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก (ค่าเฉล่ีย 
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4.45) การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.16) และการตกแต่งสถานท่ีทั้งภายนอกและ
ภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย (ค่าเฉล่ีย 4.06) 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในระดับน้อย 
ไดแ้ก่ ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 1.93) 
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ส่วนที่  4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย (n=130)  หญงิ (n=70) 
ทดสอบความ
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล t-test 
p-

Value 
ช่ือเสียงของสถานบริการ 3.24 (ปานกลาง) 3.40 (ปานกลาง) 12.377 0.001* 
ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ 

3.82 (มาก) 4.20 (มาก) 42.840 0.000* 

มีบริการสปา หรือการนวด
หลากหลายรูปแบบ 

3.04 (ปานกลาง) 3.61 (มาก) 37.176 0.000* 

มีน ้ ามนัหอมระเหยใหเ้ลือกหลาย
กล่ินตามคุณสมบติัในการใช ้

3.78 (มาก) 4.36 (มาก) 0.091 0.764 

น ้ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 
100% ไม่มีสารเคมีเจือปน 

3.32 (ปานกลาง) 3.51 (มาก) 0.000 0.993 

บรรยากาศในหอ้งนวดมีกล่ินหอม 3.35 (ปานกลาง) 3.91 (มาก) 30.222 0.000* 
มีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพื่อการ
ผอ่นคลาย 

3.30 (ปานกลาง) 3.87 (มาก) 4.192 0.042* 

มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ 
เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี 

3.58 (มาก) 4.19 (มาก) 0.488 0.485 

ค่าเฉลีย่รวม 3.43 (ปานกลาง) 3.88 (มาก) 14.790 0.000* 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใน

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.43)  

โดยปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใชใ้นการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
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3.82) รองลงมาคือ มีน ้ ามนัหอมระเหยใหเ้ลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) และ
มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  บรรยากาศในห้องนวดมีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 3.35) รองลงมาคือ น ้ ามนั
หอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน (ค่าเฉล่ีย 3.32) มีดนตรีบรรเลงในห้องนวด
เพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.30) ช่ือเสียงของสถานบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.24) และมีบริการสปา หรือการ
นวดหลากหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.04) 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88)  

โดยปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช(้ค่าเฉล่ีย 
4.36) รองลงมาคือ ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใช้ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) มี
บริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.19) บรรยากาศในห้องนวดมี
กล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีดนตรีบรรเลงในห้องนวดเพื่อการผ่อนคลาย(ค่าเฉล่ีย 3.87) มีบริการสปา 
หรือการนวดหลากหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.61) และน ้ ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่มี
สารเคมีเจือปน (ค่าเฉล่ีย 3.51) 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดับปานกลาง
ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของสถานบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.40) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากแตกต่างกัน โดยปัจจัยย่อยท่ี
แตกต่างกันคือ ช่ือเสียงของสถานบริการ  ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใช้ในการ
ให้บริการ  มีบริการสปา หรือการนวดหลากหลายรูปแบบ  บรรยากาศในห้องนวดมีกล่ินหอม และมี
ดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพื่อการผอ่นคลาย  
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามเพศ 
 

ด้านราคา 

เพศ 

ชาย (n=130)  หญงิ (n=70) 
ทดสอบความ
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล t-test 
p-

Value 
มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 4.72 (มากท่ีสุด) 4.70 (มากท่ีสุด) 0.456 0.500 
การก าหนดราคาแบบแพ็คเก็จท่ี
เหมาะสม 

4.30 (มาก) 4.50 (มากท่ีสุด) 0.020 0.887 

มีราคาค่าบ ริการให้ เลือกหลาย
ระดบั 

3.51 (มาก) 4.00 (มาก) 1.915 0.168 

ราคามีความ เหมาะสมกับการ
บริการ 

4.38 (มาก) 4.50 (มากท่ีสุด) 24.170 0.000* 

สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.26 (ปานกลาง) 3.40 (ปานกลาง) 2.246 0.136 
ค่าเฉลีย่รวม 4.03 (มาก) 4.22 (มาก) 15.477 0.000 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่าปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03)  
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่มี

การแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.72) 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม

ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ การก าหนดราคาแบบ
แพค็เก็จท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.30) และมีราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.51) 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบัปานกลาง ได้แก่
สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.26) 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22)  

โดยปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดับมากท่ีสุด 
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 4.70) รองลงมาคือ การ
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ก าหนดราคาแบบแพ็คเก็จท่ีเหมาะสม และราคามีความเหมาะสมกับการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีราคา
ค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบัปานกลาง ได้แก่
สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.40) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากไม่แตกต่างกนั เวน้แต่ปัจจยัย่อย
ดา้นราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ  
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย (n=130)  หญงิ (n=70) 
ทดสอบความ
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล t-test 
p-

Value 
สถาน ท่ี ตั้ งอยู่ ใน แห ล่ ง ชุมชน 
สะดวกในการเดินทาง 

4.12 (มาก) 4.06 (มาก) 0.176 0.675 

สามารถจองไดห้ลายช่องทาง 2.75 (ปานกลาง) 3.27 (ปานกลาง) 2.513 0.114 
มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี 2.34 (นอ้ย) 2.34 (นอ้ย) 5.419 0.012* 
ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 3.49 (ปานกลาง) 3.90 (มาก) 9.532 0.002* 
ผูรั้บโทรศัพท์หรือผูท่ี้อยู่หน้าร้าน 
สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้ 

3.88 (มาก) 4.11 (มาก) 8.606 0.004* 

ค่าเฉลีย่รวม 3.32 (ปานกลาง) 3.54 (มาก) 24.603 0.000* 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย

ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 
3.32)  

โดย ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบัมาก 
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
รองลงมาคือ ผูรั้บโทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่นา้ร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.88) 

 ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.26) รองลงมาคือ สามารถ
จองไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 2.75) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ 
มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี(ค่าเฉล่ีย 2.34) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)  

โดย ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบัมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูรั้บโทรศพัท์หรือผูท่ี้อยูห่นา้ร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 
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4.11) รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.06) และป้ายช่ือ
ร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.90) 

 ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ สามารถจองไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) 

ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดับน้อย 
ไดแ้ก่ มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี(ค่าเฉล่ีย 2.34) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากแตกต่างกัน โดยปัจจัยย่อยท่ี
แตกต่างกันคือ มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี  ป้ายช่ือร้านมองเห็นได้อย่างชัดเจน และผูรั้บ
โทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่นา้ร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย (n=130)  หญงิ (n=70) 
ทดสอบความ
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล t-test 
p-

Value 
มีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปา
และการบริการเป็นภาษาจีน 

4.10 (มาก) 4.29 (มาก) 5.237 0.023* 

มีการโฆษณาผ่าน ส่ือต่างๆ เป็น
ภาษาจีน 

3.15 (ปานกลาง) 3.56 (มาก) 0.031 0.859 

ก าร ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ ข่ า ว ส าร
เก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน 

4.26 (มาก) 4.30 (มาก) 0.433 0.511 

มีระบบสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด 2.47 (นอ้ย) 3.33 (ปานกลาง) 3.471 0.064 
มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ 

1.89 (นอ้ย) 3.73 (มาก) 1.638 0.202 

มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น 
ช่วงเทศกาล 

4.35 (มาก) 4.69 (มากท่ีสุด) 15.790 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 3.37 (ปานกลาง) 3.98 (มาก) 1.820 0.670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

เพศชายในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
(ค่าเฉล่ีย 3.37)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบั
มาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.35) 
รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.26) และมีเอกสาร/คู่มือ
แนะน าเก่ียวกบัสปาและการบริการเป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบัปาน
กลางไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 3.15) 
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ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบันอ้ย 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.47) รองลงมาคือ มีการให้
ส่วนลดตามระยะเวลาการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 1.89) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.69) 

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบั
มาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกับสปา เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 
4.30) รองลงมาคือ มีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปาและการบริการเป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เป็น 
ภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่มีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.33) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากไม่แตกต่างกนั เวน้แต่ปัจจยัย่อย
ดา้นมีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปาและการบริการเป็นภาษาจีน และมีการลดราคาในบางโอกาส 
เช่น ช่วงเทศกาล   
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้านบุคลากร  
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านบุคลากร 

เพศ 

ชาย (n=130)  หญงิ (n=70) 
ทดสอบความ
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล t-test 
p-

Value 
พนักงาน/ผู ้นวดมีประกาศนียบัตร
ผา่นการอบรมวชิาชีพ 

4.11 (มาก) 4.11 (มาก) 0.157 0.692 

ผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้ 3.94 (มาก) 4.03 (มาก) 0.965 0.327 
พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี  4.11 (มาก) 4.24 (มาก) 2.987 0.086 
พนักงาน /ผู ้น วด  มี บุ ค ลิกและมี
มารยาทดี 

4.28 (มาก) 4.30 (มาก) 20.694 0.000* 

พนักงาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
ยิม้แยม้ 

4.47 (มาก) 4.76 (มากท่ีสุด) 32.657 0.000* 

พนักงาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกับส
ปาเป็นอยา่งดี 

4.37 (มาก) 4.69 (มากท่ีสุด) 2.624 0.107 

พนกังาน/ผูน้วด มีหนา้ตาดี สะอาด 4.15 (มาก) 4.74 
 

(มากท่ีสุด) 
0.922 0.338 

พนกังาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการ
สามารถให้ค  าแนะน าดา้นสินคา้และ
บริการตรงประเด็น และแกไ้ขปัญหา
ไดดี้ 

4.05 (มาก) 4.60 (มากท่ีสุด) 8.121 0.005* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.19 (มาก) 4.43 (มาก) 0.861 0.355 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)  
โดยปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ในระดับมาก 

เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือ
พนกังาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่งดี  (ค่าเฉล่ีย 4.37) พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมี
มารยาทดี (ค่าเฉล่ีย 4.28) พนกังาน/ผูน้วด มีหนา้ตาดี สะอาด (ค่าเฉล่ีย4.15) พนักงาน/ผูน้วดมี
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมวิชาชีพ และพนักงาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
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(ค่าเฉล่ีย 4.11) พนกังาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้ค  าแนะน าดา้นสินคา้และบริการตรง
ประเด็น และแกไ้ขปัญหาไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.94) 

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.43) 

โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบัมากท่ีสุด 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.76) รองลงมาคือ 
พนกังาน/ผูน้วด มีหน้าตาดี สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.74) พนกังาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่งดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.69) และพนักงาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้ค  าแนะน าดา้นสินคา้และบริการ
ตรงประเด็น และแกไ้ขปัญหาไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.60)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบัมาก เรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ พนกังาน/ผู ้
นวดมีฝีมือการนวดท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.24) พนักงาน/ผูน้วดมีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมวิชาชีพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) และผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 4.03) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากไม่แตกต่างกนั เวน้แต่ปัจจยัย่อย
ด้านพนักงาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี พนักงาน/ผูน้วด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแยม้ และ
พนักงาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้ค  าแนะน าด้านสินคา้และบริการตรงประเด็น และ
แกไ้ขปัญหาไดดี้ 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

เพศ 

ชาย (n=130)  หญงิ (n=70) 
ทดสอบความ
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล t-test 
p-

Value 
 มีการแนะน าบริการดา้นการนวด
ในทุกๆแบบ 

3.95 (มาก) 4.19 (มาก) 0.030 0.863 

การเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้ง
รอคิวนาน  

4.50 (มากท่ีสุด) 4.50 (มากท่ีสุด) 0.168 0.665 

ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด 4.62 (มากท่ีสุด) 4.64 (มากท่ีสุด) 0.315 0.575 
การใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน  4.59 (มากท่ีสุด) 4.51 (มากท่ีสุด) 2.299 0.131 
การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว 4.59 (มากท่ีสุด) 4.30 (มาก) 10.436 0.001* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.45 (มาก) 4.43 (มาก) 0.065 0.800 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

เพศชายในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.45)  

โดยปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใน
ระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.62) รองลงมาคือ 
การใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน และการคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.59) และการ
เขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอคิวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ในระดบั
มาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการแนะน าบริการดา้นการนวดในทุกๆแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.95) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43)  

โดยปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใน
ระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.64) รองลงมาคือ 
การให้บริการครบทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 4.51) และ การเข้ามาใช้บริการได้เลย ไม่ต้องรอคิวนาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ในระดบั
มาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การคิดเงินถูกต้อง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ มีการ
แนะน าบริการดา้นการนวดในทุกๆแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากไม่แตกต่างกนั เวน้แต่ปัจจยัย่อย
ดา้นการคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย (n=130)  หญงิ (n=70) 
ทดสอบความ
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล t-test 
p-

Value 
ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

4.55 
 

(มากท่ีสุด) 4.69 (มากท่ีสุด) 16.018 0.000* 

ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ 1.76 (นอ้ย) 2.24 (นอ้ย) 0.726 0.395 
ก าร ต ก แ ต่ ง ส ถ าน ท่ี เป็ น แ บ บ
ธรรมชาติ 

4.08 (มาก) 4.30 (มาก) 0.252 0.616 

การตกแต่งสถานท่ีทั้ งภายนอกและ
ภายในร้าน มีเอกลักษณ์ ความเป็น
ไทย  

3.98 (มาก) 4.20 (มาก) 1.872 0.173 

สถานบริการไดรั้บใบรับรองการเป็น
ผูป้ระกอบการตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 

4.45 (มาก) 4.47 (มาก) 0.188 0.665 

สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท 
สะดวก 

4.43 (มาก) 4.49 (มาก) 3.595 0.059 

ค่าเฉลีย่รวม 3.88 (มาก) 4.07 (มาก) 1.408 0.237 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่าปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบ

แบบสอบถามเพศชายในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชาย ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้ งภายในและภายนอกอาคาร
(ค่าเฉล่ีย 4.55) 

ปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานบริการไดรั้บใบรับรองการเป็นผูป้ระกอบการตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมาคือ สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก
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 (ค่าเฉล่ีย 4.43) การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.08) และการตกแต่ง
สถานท่ีทั้งภายนอกและภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย (ค่าเฉล่ีย 3.98) 

ปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ(ค่าเฉล่ีย 1.76) 

ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ
หญิง ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้ งภายในและภายนอกอาคาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.69) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 
ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.49) 
รองลงมาคือ สถานบริการไดรั้บใบรับรองการเป็นผูป้ระกอบการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  
(ค่าเฉล่ีย 4.47) การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย4.30) และการตกแต่งสถานท่ีทั้ ง
ภายนอกและภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 
ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 2.24) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากไม่แตกต่างกนั เวน้แต่ปัจจยัย่อย
ดา้นความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
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ส่วนที่  4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ี 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

อายุ 

30 ปีหรือต า่กว่า 31 ปีขึน้ไป ทดสอบความแตกต่าง 

n=144 n=56 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ช่ือเสียงของสถานบริการ 
3.33 

(ปานกลาง) 
3.20 

(ปานกลาง) 
2.220 0.138 

ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ี
ใชใ้นการใหบ้ริการ 

3.97 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

1.542 0.216 

มีบริการสปา หรือการนวดหลากหลาย
รูปแบบ 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

0.807 0.370 

มีน ้ ามนัหอมระเหยใหเ้ลือกหลายกล่ินตาม
คุณสมบติัในการใช ้

3.94 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

0.039 0.844 

น ้ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 100% 
ไม่มีสารเคมีเจือปน 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

0.742 0.390 

บรรยากาศในหอ้งนวดมีกล่ินหอม 
3.58 
(มาก) 

3.45 
(ปานกลาง) 

2.446 0.119 

มีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพ่ือการผอ่นคลาย 
3.51 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

0.039 0.844 

มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ เคร่ืองด่ืม 
อินเทอร์เน็ตฟรี 

3.82 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

0.010 0.921 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

0.326 0.569 
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จากตารางท่ี 4.28 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ  30 ปี
หรือต ่ากว่าในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.60)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ30 ปีหรือต ่ากวา่ในระดบั
มาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใช้ในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.97) รองลงมาคือ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช้ (ค่าเฉล่ีย 
3.94) มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.82) บรรยากาศในห้อง
นวดมีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 3.58) และมีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพื่อการผอ่นคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.51) 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่าในระดับ
ปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ น ้ ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือ
ปน (ค่าเฉล่ีย 3.40) รองลงมา ช่ือเสียงของสถานบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.33) และมีบริการสปา หรือการนวด
หลากหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.25) 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดบัมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช้(ค่าเฉล่ีย 
4.09) รองลงมาคือ ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใชใ้นการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ
มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.71) 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดบัปาน
กลาง เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีดนตรีบรรเลงในห้องนวดเพื่อการผ่อนคลาย (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
รองลงมาคือ บรรยากาศในห้องนวดมีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 3.45) น ้ ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 
100% ไม่มีสารเคมีเจือปน (ค่าเฉล่ีย 3.36) มีบริการสปา หรือการนวดหลากหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 
3.21) และช่ือเสียงของสถานบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.20) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านราคา 

อายุ 

30 ปีหรือต า่กว่า 31 ปีขึน้ไป ทดสอบความแตกต่าง 

n=144 n=56 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 
4.72 

(มากท่ีสุด) 
4.71 

(มากท่ีสุด) 
0.001 0.978 

การก าหนดราคาแบบแพ็ ค เก็ จ ท่ี
เหมาะสม 

4.37 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

0.046 0.830 

มีราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั 
3.69 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

0.060 0.807 

ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ 
4.42 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

0.170 0.680 

สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้
3.30 

(ปานกลาง) 
3.34 

(ปานกลาง) 
0.018 0.892 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.09 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

0.100 0.752 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบว่าปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่า

กว่าในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.09)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากวา่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่  มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.72) 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่าในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาคือ การ
ก าหนดราคาแบบแพ็คเก็จท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.37) และมีราคาค่าบริการให้เลือกหลายระดับ
(ค่าเฉล่ีย 3.69) 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่า ในระดบัปาน
กลาง  ไดแ้ก่ สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.30) 
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ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.71) 

ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  มีราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.66) รองลงมาคือ ราคามี
ความเหมาะสมกบัการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) และการก าหนดราคาแบบแพ็คเก็จท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.36) 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.34) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมด ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

อายุ 

30 ปีหรือต า่กว่า 31 ปีขึน้ไป ทดสอบความแตกต่าง 

n=144 n=56 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวก
ในการเดินทาง 

4.10 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

0.010 0.921 

สามารถจองไดห้ลายช่องทาง 
2.94 

(ปานกลาง) 
2.91 

(ปานกลาง) 
0.001 0.982 

มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี 
2.34 
(นอ้ย) 

2.34 
(นอ้ย) 

0.032 0.858 

ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.64 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

0.198 0.657 

ผู ้รับโทรศัพท์ห รือผู ้ท่ี อยู่หน้าร้าน 
สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้ 

3.98 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

0.035 0.852 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 

(ปานกลาง) 
3.38 

(ปานกลาง) 
0.263 0.609 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ30 ปี

หรือต ่ากวา่ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.40)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากวา่ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง(ค่าเฉล่ีย 
4.10) รองลงมาคือ ผูรั้บโทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่น้าร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.98) และ
ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่าใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ สามารถจองไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 2.94) 



 
 

 

 

 
52 

ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่าใน
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่ มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี(ค่าเฉล่ีย 2.34) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38)  

โดยปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 
4.09) รองลงมาคือ ผูรั้บโทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่น้าร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.93) และ
ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ สามารถจองไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) 

ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดบั
นอ้ย ไดแ้ก่ มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 2.34) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมด ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อายุ 

30 ปีหรือต า่กว่า 31 ปีขึน้ไป ทดสอบความแตกต่าง 

n=144 n=56 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
มีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปาและ
การบริการเป็นภาษาจีน 

4.17 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

0.095 0.759 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็น
ภาษาจีน 

3.29 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

0.002 0.962 

การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร
เก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน 

4.28 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

0.095 0.758 

มีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 
2.78 

(ปานกลาง) 
2.75 

(ปานกลาง) 
0.004 0.950 

มีการให้ ส่วนลดตามระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ 

2.56 
(ปานกลาง) 

2.46 
(นอ้ย) 

0.031 0.861 

มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วง
เทศกาล 

4.47 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

0.913 0.340 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.59 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

0.000 0.998 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

อาย ุ30 ปีหรือต ่ากวา่ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่า
กวา่ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล(ค่าเฉล่ีย 
4.47) รองลงมาคือการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.28) และมีเอกสาร/
คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปาและการบริการเป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่า
ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน(ค่าเฉล่ีย 
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3.29) รองลงมาคือ มีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.78) และมีการให้ส่วนลดตามระยะเวลา
การใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.56) 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56)  

โดยปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป 
ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 
4.45) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับสปา เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.25) และมี
เอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปาและการบริการเป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.14) 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ใน
ระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
และมีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.75) 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ใน
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่  มีการใหส่้วนลดตามระยะเวลาการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.46) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมด ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนก
ตามอาย ุ
 

ด้านบุคลากร 

อายุ 

30 ปีหรือต า่กว่า 31 ปีขึน้ไป ทดสอบความแตกต่าง 

n=144 n=56 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
พนักงาน/ผู ้นวดมีประกาศนียบัตรผ่าน
การอบรมวชิาชีพ 

4.11 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

0.051 0.822 

ผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้
3.99 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

0.073 0.788 

พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี  
4.15 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

0.404 0.526 

พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี 
4.28 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

0.008 0.929 

พนักงาน/ผู ้นวด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้ม
แยม้ 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

0.000 0.996 

พนักงาน/ผู ้นวด มีความรู้เก่ียวกับสปา
เป็นอยา่งดี 

4.49 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

0.379 0.539 

พนกังาน/ผูน้วด มีหนา้ตาดี สะอาด 
4.38 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

0.025 0874 

พนักงาน/ผู ้นวด เข้าใจความต้องการ
สามารถให้ค  าแนะน าด้านสินค้าและ
บริการตรงประเด็น และแกไ้ขปัญหาไดดี้ 

4.24 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

0.950 0.331 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.28 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

0.035 0.852 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือ

ต ่ากวา่ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.28)  
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โดยปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากวา่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่  พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากวา่ในระดบัมาก 
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ พนักงาน/ผู ้นวด มีความรู้เก่ียวกับสปาเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.49) 
รองลงมาคือ พนักงาน/ผูน้วด มีหน้าตาดี สะอาด  (ค่าเฉล่ีย 4.38) พนักงาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมี
มารยาทดี (ค่าเฉล่ีย 4.28) พนักงาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้ค  าแนะน าด้านสินคา้และ
บริการตรงประเด็น และแกไ้ขปัญหาไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
4.15) พนักงาน/ผูน้วดมีประกาศนียบตัรผ่านการอบรมวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.11) และผูน้วด สามารถ
ส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.99) 

ปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่  พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในระดับมาก
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ พนักงาน/ผู ้นวด มีความรู้เก่ียวกับสปาเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
รองลงมาคือ พนักงาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี และพนักงาน/ผูน้วด มีหน้าตาดี สะอาด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.30) พนักงาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้ค  าแนะน าดา้นสินคา้
และบริการตรงประเด็น และแก้ไขปัญหาได้ดี (ค่าเฉล่ีย 4.25) พนักงาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) พนักงาน/ผูน้วดมีประกาศนียบตัรผ่านการอบรมวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.11) และผูน้วด 
สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 3.93) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมด ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ   จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

อายุ 

30 ปีหรือต า่กว่า 31 ปีขึน้ไป ทดสอบความแตกต่าง 

n=144 n=56 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
 มีการแนะน าบริการด้านการนวด
ในทุกๆแบบ 

4.06 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

0.130 0.719 

การเขา้มาใช้บริการได้เลย ไม่ตอ้ง
รอคิวนาน  

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

1.533 0.217 

ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด 
4.63 

(มากท่ีสุด) 
4.64 

(มากท่ีสุด) 
0.231 0.631 

การใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน  
4.56 

(มากท่ีสุด) 
4.59 

(มากท่ีสุด) 
0.875 0.351 

การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว 
4.49 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

0.094 0.759 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.45 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

0.011 0.918 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

อาย ุ30 ปีหรือต ่ากวา่ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.45)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่า
กว่าในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ให้บริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.63) 
รองลงมาคือ การให้บริการครบทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 4.56) และการเขา้มาใช้บริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอ
คิวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ30 ปีหรือต ่ากวา่
ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การคิดเงินถูกต้อง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.49) และมีการ
แนะน าบริการดา้นการนวดในทุกๆแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.06) 



 
 

 

 

 
58 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป 
ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ให้บริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.64) และการ
ใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 4.59) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือการ
เขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอคิวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.40) และมีการแนะน าบริการดา้นการนวดในทุก ๆ 
แบบ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมด ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

อายุ 

30 ปีหรือต า่กว่า 31 ปีขึน้ไป ทดสอบความแตกต่าง 

n=144 n=56 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

0.202 0.653 

ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ 
1.89 
(นอ้ย) 

2.04 
(นอ้ย) 

0.806 0.370 

ก ารต ก แ ต่ งส ถ าน ท่ี เป็ น แบ บ
ธรรมชาติ 

4.17 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

0.000 0.985 

การตกแต่งสถานท่ีทั้งภายนอกและ
ภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็น
ไทย  

4.10 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

0.000 0.985 

สถานบริการไดรั้บใบรับรองการ
เป็นผูป้ระกอบการตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 

4.47 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

0.267 0.606 

สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท 
สะดวก 

4.48 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

0.280 0.598 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

0.759 0.385 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

อาย ุ30 ปีหรือต ่ากวา่ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.95)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือ
ต ่ากว่าในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) 
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 ปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่า
กว่าในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก (ค่าเฉล่ีย 
4.48) รองลงมาคือ สถานบริการได้รับใบรับรองการเป็นผูป้ระกอบการตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 4.47) การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และการตกแต่ง
สถานท่ีทั้งภายนอกและภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่า
กวา่ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 1.89) 

ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ  31 ปีข้ึน
ไป ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้ งภายในและภายนอกอาคาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.61) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ  31 ปีข้ึนไป ใน
ระดบัมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ สถานบริการได้รับใบรับรองการเป็นผูป้ระกอบการตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมาคือ สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.11) การตกแต่งสถานท่ีทั้งภายนอก
และภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย (ค่าเฉล่ีย 3.93) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ  31 ปีข้ึนไป ใน
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 2.04) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมด ไม่แตกต่างกนั  
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ส่วนที่  4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้ 
 

ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได ้
 

หมายเหตุ : 1 หยวน = 5 บาท 

 

ด้านผลติภณัฑ์ 

รายได้ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 

หยวน 

มากกว่า 10,000 
หยวนขึน้ไป 

ทดสอบความ 
แตกต่าง 

n=90 n=110 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ช่ือเสียงของสถานบริการ 
3.38 

(ปานกลาง) 
3.23 

(ปานกลาง) 
7.792 0.006* 

ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ือง
ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ 

4.03 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

7.784 0.006* 

มีบริการสปา หรือการนวดหลากหลาย
รูปแบบ 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

21.572 0.000* 

มีน ้ ามนัหอมระเหยใหเ้ลือกหลายกล่ินตาม
คุณสมบติัในการใช ้

4.11 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

0.982 0.323 

น ้ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 
100% ไม่มีสารเคมีเจือปน 

3.51 
(มาก) 

3.28 
(ปานกลาง) 

0.397 0.529 

บรรยากาศในหอ้งนวดมีกล่ินหอม 
3.79 
(มาก) 

3.35 
(ปานกลาง) 

34.089 0.000* 

มีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพ่ือการผอ่น
คลาย 

3.66 
(มาก) 

3.37 
(ปานกลาง) 

2.958 0.087 

มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ 
เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี 

3.98 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

0.201 0.654 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73 
(มาก) 

3.47 
(ปานกลาง) 

10.401 0.001* 
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จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่า
กวา่หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 หยวน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตาม
คุณสมบติัในการใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใชใ้นการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.03) มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนังสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี (ค่าเฉล่ีย 
3.98) บรรยากาศในหอ้งนวดมีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 3.79) มีดนตรีบรรเลงในห้องนวดเพื่อการผอ่นคลาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) และน ้ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน(ค่าเฉล่ีย 3.51) 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 หยวน ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของสถานบริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.38) รองลงมาคือ มีบริการสปา หรือการนวดหลากหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.37) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึน
ไป ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.47)  

โดยปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 10,000 
หยวนข้ึนไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ี
ใชใ้นการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติั
ในการใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.87) และมีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนงัสือ เคร่ืองด่ืม อินเทอร์เน็ตฟรี (ค่าเฉล่ีย 
3.64) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวน
ข้ึนไป ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่มีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพื่อการผอ่นคลาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) รองลงมาคือ บรรยากาศในห้องนวดมีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 3.35) น ้ ามนัหอมระเหยผลิต
จากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน (ค่าเฉล่ีย 3.28) ช่ือเสียงของสถานบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.23) มี
บริการสปา หรือการนวดหลากหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.14) 

  เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ส่วนมากไม่แตกต่างกนั เวน้แต่ปัจจยัยอ่ย
ด้านช่ือเสียงของสถานบริการ  ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใช้ในการให้บริการ 
บรรยากาศในหอ้งนวดมีกล่ินหอม และมีบริการสปา หรือการนวดหลากหลายรูปแบบ 
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ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได ้
 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่าปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า

หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14)  

โดยปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 หยวน ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.68)  

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 
หยวน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ  
(ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือ การก าหนดราคาแบบแพค็เก็จท่ีเหมาะสม  (ค่ า เฉ ล่ี ย  4.40) มี
ราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.86)  

ด้านราคา 

รายได้ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 

หยวน 

มากกว่า 10,000 
หยวนขึน้ไป 

ทดสอบความ 
แตกต่าง 

n=90 n=110 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 
4.68 

(มากท่ีสุด) 
4.75 

(มากท่ีสุด) 
4.280 0.040* 

ก ารก าห น ด ร าค าแบ บ แพ็ ค เก็ จ ท่ี
เหมาะสม 

4.40 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

1.071 0.302 

มีราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั 
3.86 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

1.223 0.270 

ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ 
4.46 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

6.506 0.012* 

สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้
3.30 

(ปานกลาง) 
3.32 

(ปานกลาง) 
0.103 0.749 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.14 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

2.698 0.102 
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ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 
หยวน ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.30) 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึนไป ใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวน
ข้ึนไป ในระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.75) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึนไป 
ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
รองลงมาคือ การก าหนดราคาแบบแพ็คเก็จท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.35) และมีราคาค่าบริการให้เลือก
หลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.54) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึนไป 
ในระดบัปานกลางเฉล่ีย ไดแ้ก่สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้  (ค่าเฉล่ีย 3.32) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ปัจจยัย่อยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนัเวน้แต่ 
ปัจจยัดา้นมีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ตารางที่ 4.37 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได ้
 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบว่าปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43)  

โดยปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวก
ในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ ผูรั้บโทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่นา้ร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีน
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.98) และป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.70)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 หยวน ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สามารถจองไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) 

ด้านการจดัจ าหน่าย 

รายได้ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 

หยวน 

มากกว่า 10,000 
หยวนขึน้ไป 

ทดสอบความ 
แตกต่าง 

n=90 n=110 
t-test P-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกใน
การเดินทาง 

4.04 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

0.477 0.490 

สามารถจองไดห้ลายช่องทาง 
3.08 

(ปานกลาง) 
2.82 

(ปานกลาง) 
0616 0.433 

มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี 
2.37 
(นอ้ย) 

2.32 
(นอ้ย) 

5.496 0.020* 

ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.70 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

0.921 0.338 

ผู ้ รับ โท รศัพท์ ห รือผู ้ ท่ี อ ยู่ห น้ า ร้ าน 
สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้

3.98 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

9.725 0.002* 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43 

(ปานกลาง) 
3.35 

(ปานกลาง) 
7.724 0.006* 
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ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 2.37) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวน
ข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.35)  

โดยปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวก
ในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือผูรั้บโทรศพัทห์รือผูท่ี้อยูห่นา้ร้าน สามารถส่ือสารภาษาจีน
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.95) และป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.58)  

ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 
หยวนข้ึนไป ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่สามารถจองไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 2.82) 

ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 
หยวนข้ึนไป ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 2.32) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ปัจจยัย่อยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนัเวน้แต่ 
ปัจจยัดา้นมีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี และผูรั้บโทรศพัท์หรือผูท่ี้อยูห่นา้ร้าน สามารถส่ือสาร
ภาษาจีนได ้
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ตารางที ่4.38 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได ้
 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า
หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบัมากท่ีสุดได้แก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล 
(ค่าเฉล่ีย 4.54) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รายได้ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 

หยวน 

มากกว่า 10,000 
หยวนขึน้ไป 

ทดสอบความ 
แตกต่าง 

n=90 n=110 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
มีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกับสปาและ
การบริการเป็นภาษาจีน 

4.14 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

2.811 0.095 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน 
3.37 

(ปานกลาง) 
3.24 

(ปานกลาง) 
0.103 0.749 

การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสปา 
เป็นภาษาจีน 

4.33 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

0.872 0.351 

มีระบบสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด 
3.02 

(ปานกลาง) 
2.56 

(ปานกลาง) 
0.185 0.667 

มีการให้ ส่วนลดตามระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ 

3.06 
(ปานกลาง) 

2.11 
(นอ้ย) 

13.757 0.000* 

มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วง
เทศกาล 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

3.316 0.070 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.74 

(มาก) 
3.45 

(มาก) 
0.942 0.333 
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 ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือ
เท่ากับ 10,000 หยวน ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ มีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปาและการ
บริการเป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.14) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 
เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 3.37) รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
และมีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.02)  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 
หยวนข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 
10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วง
เทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสปา เป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 
4.23) และมีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปาและการบริการเป็นภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 4.18) 

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็น
ภาษาจีน (ค่าเฉล่ีย 3.24) รองลงมาคือ มีระบบสมาชิกเพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.56) 
 ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ มีการใหส่้วนลดตามระยะเวลาการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.11) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนมากไม่แตกต่างกนั เวน้แต่ปัจจยัย่อย
ดา้นการใหส่้วนลดตามระยะเวลาการใหบ้ริการ     
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ตารางที ่4.39 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได ้
 

 

ด้านบุคลากร 

รายได้ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 

หยวน 

มากกว่า 10,000 
หยวนขึน้ไป 

ทดสอบความ 
แตกต่าง 

n=90 n=110 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
พนักงาน/ผูน้วดมีประกาศนียบัตรผ่าน
การอบรมวชิาชีพ 

4.14 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

0.027 0.870 

ผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้
3.99 

(มาก) 
3.95 

(มาก) 
.000 0.988 

พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี  
4.18 

(มาก) 
4.14 

(มาก) 
1.867 0.173 

พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี 
4.31 

(มาก) 
4.26 

(มาก) 
3.538 0.061 

พนักงาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิ้ม
แยม้ 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.49 
(มาก) 

7.621 0.006* 

พนักงาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกับสปา
เป็นอยา่งดี 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

.385 0.535 

พนกังาน/ผูน้วด มีหนา้ตาดี สะอาด 
4.50 

(มากท่ีสุด) 
4.25 

(มาก) 
.435 0.511 

พนักงาน/ผู ้นวด เข้าใจความต้องการ
สามารถให้ค  าแนะน าด้านสินค้าและ
บริการตรงประเด็น และแกไ้ขปัญหาได้
ดี 

4.40 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

1.506 0.221 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.35 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3.604 0.059 
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จากตารางท่ี 4.39 พบว่าปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35)  

โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 หยวน ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนักงาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.67)  
รองลงมาคือ พนกังาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.58) และพนกังาน/ผูน้วด มี
หนา้ตาดี สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.50)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 
หยวน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ พนักงาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้
ค  าแนะน าด้านสินค้าและบริการตรงประเด็น และแก้ไขปัญหาได้ดี (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือ 
พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี (ค่าเฉล่ีย 4.31) พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
4.18) พนักงาน/ผูน้วดมีประกาศนียบตัรผ่านการอบรมวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และผูน้วด สามารถ
ส่ือสารภาษาจีนได ้  (ค่าเฉล่ีย 3.99) 

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึนไป 
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21)  

โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 10,000 
หยวนข้ึนไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้
(ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ พนักงาน/ผู ้นวด มีความรู้เก่ียวกับสปาเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.40) 
พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี (ค่าเฉล่ีย 4.26) พนกังาน/ผูน้วด มีหนา้ตาดี สะอาด (ค่าเฉล่ีย 
4.25) พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.14) พนกังาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถ
ให้ค  าแนะน าดา้นสินคา้และบริการตรงประเด็น และแกไ้ขปัญหาไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.11) พนกังาน/ผูน้วด
มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 4.08) และผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.95) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัย่อย
ดา้นพนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้  
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ตารางที่ 4.40 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตาม
รายได ้

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44)  

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่
หรือเท่ากับ 10,000 หยวน ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ให้บริการตามเวลาท่ี
ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.61) รองลงมาคือ การให้บริการครบทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 4.53) และการเขา้มา
ใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอคิวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.50)  

ด้านกระบวนการให้บริการ 

รายได้ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 

หยวน 

มากกว่า 10,000 
หยวนขึน้ไป 

ทดสอบความ 
แตกต่าง 

n=90 n=110 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
 มีการแนะน าบริการด้านการนวดใน
ทุกๆแบบ 

4.14 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

0.950 0.331 

การเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอคิว
นาน  

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

0.052 0.820 

ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด 
4.61 

(มากท่ีสุด) 
4.65 

(มากท่ีสุด) 
0.955 0.330 

การใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน  
4.53 

(มากท่ีสุด) 
4.59 

(มากท่ีสุด) 
2.050 0.154 

การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว 
4.41 

(มาก) 
4.55 

(มากท่ีสุด) 
0.940 0.333 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.44 

(มาก) 
4.45 

(มาก) 
0.567 0.452 
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ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.41) และมีการแนะน าบริการดา้นการนวดในทุกๆแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.14) 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.45)  

โดยปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
มากกว่า 10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ให้บริการตามเวลาท่ี
ก าหนด  (ค่าเฉล่ีย 4.65) รองลงมาคือการให้บริการครบทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 4.59) การคิดเงิน
ถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.55) และการเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอคิวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.50)  

 ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการแนะน าบริการดา้นการนวดในทุกๆแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.95) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ ปัจจยัยอ่ยทั้งหมดไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียแปลผลของ ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเท่ียวชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตาม
รายได ้
 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 หยวน ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00)  

โดยปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดท่ี้มี
รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

รายได้ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 

หยวน 

มากกว่า 10,000 
หยวนขึน้ไป 

ทดสอบความ 
แตกต่าง 

n=90 n=110 
t-test p-Value ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

0.706 0.402 

ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ 
2.00 

(นอ้ย) 
1.87 

(นอ้ย) 
0.790 0.375 

การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ 
4.22 

(มาก) 
4.10 

(มาก) 
0.172 0.679 

การตกแต่งสถาน ท่ีทั้ งภายนอกและ
ภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย  

4.20 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

0.520 0.472 

สถานบริการไดรั้บใบรับรองการเป็น
ผูป้ระกอบการตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

4.46 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

0.052 0.820 

สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก 
4.50 

(มากท่ีสุด) 
4.41 

(มาก) 
1.831 0.178 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 

(มาก) 
3.89 

(มาก) 
0.085 0.771 
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ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.61) และสถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก  (ค่าเฉล่ีย 
4.50) 

ปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สถานบริการไดรั้บใบรับรอง
การเป็นผูป้ระกอบการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือการตกแต่ง
สถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.22) และการตกแต่งสถานท่ีทั้ งภายนอกและภายในร้าน มี
เอกลกัษณ์ ความเป็นไทย (ค่าเฉล่ีย 4.20) 

ปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 10,000 หยวน ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 2.00)        
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึน
ไป ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.89)  

โดยปัจจยัย่อยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
มากกวา่ 10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.58) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่สถานบริการไดรั้บใบรับรองการเป็น
ผูป้ระกอบการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือ สถานท่ีมีกล่ินหอม 
อากาศถ่ายเท สะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.41) การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.10) และการ
ตกแต่งสถานท่ีทั้งภายนอกและภายในร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย (ค่าเฉล่ีย 3.94) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่  ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 1.87) 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบวา่ปัจจยัยอ่ยทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  
 

ส่วนที ่4.6 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนหน่ึงไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ควรมีการจดัโปรโมชัน่ส่วนลดส าหรับลูกคา้ท่ีมาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ 
2. ควรมีพนกังานตอ้นรับท่ีสามารถส่ือสารกบัคนจีนได ้ 
3. ควรมีรถรับส่งระหวา่งโรงแรมไปยงัสปา  
4. มีส่วนลดพิเศษส าหรับชาวจีนและสามารถเลือกพนกังานผูใ้หบ้ริการได ้ 
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 บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.00 มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ52.50 

อาชีพลูกจา้ง/พนกังาน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,001-15,000 หยวน ร้อยละ34.00 
มาเชียงใหม่คร้ังแรก ร้อยละ69.00 มาเท่ียวเชียงใหม่ 3-4 วนั ร้อยละ54.00 มีวตัถุประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเท่ียว ร้อยละ69.00 ใช้บริการสปาท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดเป็นการนวดตวั ร้อยละ42.00 
แรงจูงใจใดท่ีช่วยส่งเสริมให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา เป็นการบรรเทา ความเม่ือยลา้ คลายเครียด 
ร้อยละ47.50 ระยะเวลาในการใช้บริการสปาต่อ 1 คร้ัง 3 ชั่วโมง ร้อยละ 48.50 ผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจใช้บริการสปาคือคนในครอบครัว / แฟน ร้อยละ 48.50 วิธีการจองหรือเลือกใช้บริการสปา
โดยใชบ้ริการเม่ือเจอสปา (Walk in) ร้อยละ 37.00 รู้จกัส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการสปา
จากอินเทอร์เน็ต /เวบ็ไซด ์ร้อยละ 61.00  

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว

ชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามสูงท่ีสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีน ้ามนัหอมระเหยใหเ้ลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช ้
(ค่าเฉล่ีย 3.98) 
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ด้านราคา 
ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย4.10) โดยปัจจัยย่อยท่ี มีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามสูงท่ีสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.72) 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงท่ีสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรกได้แก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 
4.46) 

ด้านบุคลากร 
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  4.27) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.63) 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้ งภายในและ
ภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสปาของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.43)โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่  ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใชใ้น
การใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.82)  

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัใน
การใช(้ค่าเฉล่ีย 4.36) 

ด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.72) 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดบั ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.70) 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดย ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ผูรั้บโทรศพัท์หรือผูท่ี้อยู่หน้าร้าน สามารถส่ือสาร
ภาษาจีนได ้(ค่าเฉล่ีย 4.11) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยั
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ย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดับแรก ได้แก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วง
เทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.35) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล 
(ค่าเฉล่ีย 4.69) 

ด้านบุคลากร 
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) 

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.43)โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.76) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.62) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.64) 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพใหบ้ริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร(ค่าเฉล่ีย 4.55) 

ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07)  
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของสถานท่ี
ใหบ้ริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.69) 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสปาของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากวา่ในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใช้ใน
การใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.97) 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไปในการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ มีน ้ ามันหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตาม
คุณสมบติัในการใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.09)  

ด้านราคา 
ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่า ในการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.72) 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.71) 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่าในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ ได้แก่ สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่ง
ชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไปในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38)  
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน 
สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.09) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่าใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)โดย
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ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่  มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วง
เทศกาล(ค่าเฉล่ีย 4.47) 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไปในการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วง
เทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.45) 

ด้านบุคลากร 
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากว่าในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ พนักงาน/ผูน้วด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแยม้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไปในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีหรือต ่ากวา่ใน

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45)  
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดับแรก ได้แก่ ให้บริการตามเวลาท่ีก าหนด 
(ค่าเฉล่ีย 4.63) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไปในการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 
4.64) 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ30 ปีหรือต ่ากวา่ใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.59) 

ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 31 ปีข้ึนไปในการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) โดย
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ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.61) 

 
ส่วนที ่5 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสปาของ

นักท่องเทีย่วชาวจีน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้ 
ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 

หยวน ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.73) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบั ได้แก่ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือก
หลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.11) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึน
ไป ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.88) 

ด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 หยวน 

ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.68)  

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึนไปใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.75) 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ สถานท่ี
ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.04) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวน
ข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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3.35) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่ง
ชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.15) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการ
ลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.54) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 
หยวนข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ มีการลด
ราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 4.40) 

ด้านบุคลากร 
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 

หยวน ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.35) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัแรก ได้แก่ พนักงาน/ผูน้วด มีมนุษย์
สัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 หยวนข้ึนไป
ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์
ดี ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ 
ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.61) 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ ให้บริการ
ตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
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ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือ

เท่ากับ 10,000 หยวน ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความ
สะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.61) 

ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
10,000 หยวนข้ึนไป ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาด
ของสถานท่ีใหบ้ริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.58) 

  
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบักบัปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดส่วนใหญ่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  รองลงมาคือ  ดา้นบุคลากร  ดา้นราคา ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ    ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
การส่งเสริมการตลาดและด้านการจดัจ าหน่าย ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สิปปศิณี  บาเรย ์(2555) ท่ีศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสปามี
ความส าคญัอยูใ่นล าดบัแรก   

ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงท่ีสุด
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ชไมพร พงศเ์หมกร (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการ สปาของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมี
ความส าคญัสูงสุด คือ มีการนวดให้เลือกแบบหลากหลาย  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พีรญา คุปตรัตน์(2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเดยส์ปา
ของคนไทยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  พบวา่ปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ มีผลิตภณัฑ์หรือ
วตัถุท่ีมีการผลิตจากธรรมชาติ และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กฤติยา แยม้เอ่ียม (2554) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อ
สุขภาพในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ ความสะอาด
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ของเคร่ืองใช้ประเภทผา้ เช่นผา้ขนหนู ผา้ปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหม่ทุกคร้ังหลังการ
ใหบ้ริการลูกคา้แต่ละราย   

ด้านราคา 
ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงท่ีสุด
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชไมพร พงศ์
เหมกร (2557) พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ การแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 
เช่นกนั  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤติยา แยม้เอ่ียม (2554) พบวา่พบวา่ปัจจยัอนัดบัแรกท่ี
มีความส าคญัสูงสุด คือ อตัราค่าบริการสปาแต่ละประเภท/แพ็คเกจก าหนดไวช้ัดเจน เช่นกนั แต่ไม่
สอดคล้องกบัพีรญา คุปตรัตน์ (2550) พบว่าพบว่าปัจจยัอนัดับแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ การ
ก าหนดราคาแบบแพคเก็จท่ีเหมาะสม 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ี มีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามสูงท่ีสุดอันดับแรก ได้แก่ สถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ชไมพร พงศ์เหมกร (2557) พบว่าปัจจยัอนัดับแรกท่ีมีความส าคญั
สูงสุด คือ สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
พีรญา คุปตรัตน์ (2550) พบว่าปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ สถานท่ีตั้งท่ีอยู่ในแหล่ง
ชุมชน ความสะดวกในการเดินทาง เช่นกนั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของชไมพร พงศเ์หมกร (2557) พบวา่ปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ มีการ
ให้ส่วนลดตามระยะเวลาการให้บริการ โดยสะสมเป็นแสตมป์/คูปอง  และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พีรญา คุปตรัตน์ (2550) พบว่าปัจจยัอนัดับแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ น าเสนอ
เอกสาร/ คู่มือแนะน าเก่ียวกบัสปา และมีพนกังานขายคอยแนะน าบริการแต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กฤติยา แยม้เอ่ียม (2554) พบว่าปัจจยัอนัดับแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ การจดัท ารายการ
ส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา  
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ด้านบุคลากร 
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามสูงสุด
อนัดับแรก ได้แก่ พนักงาน/ผูน้วด มีมนุษย์สัมพนัธ์ดี ยิ้มแยม้ ซ่ึงสอดคล้องกับ กฤติยา แยม้เอ่ียม 
(2554) พบวา่ปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พีรญา คุปตรัตน์ (2550) พบวา่
ปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส เช่นกนั แต่
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชไมพร พงศเ์หมกร (2557) พบว่าปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญั
สูงสุด คือ พนกังาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่งดี    

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ให้บริการตามเวลาท่ีก าหนด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ชไมพร พงศเ์หมกร (2557) พบว่าปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ การให้บริการครบ
ทุกขั้นตอน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พีรญา คุปตรัตน์ (2550) พบวา่ปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมี
ความส าคญัสูงสุด คือการให้บริการครบทุกขั้นตอน เช่นกัน และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กฤติยา แยม้เอ่ียม (2554) พบว่าปัจจยัอนัดับแรกท่ีมีความส าคัญสูงสุด คือ ขั้นตอนการใช้บริการ
สะดวก รวดเร็ว 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามสูงสุดอนัดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชไมพร พงศ์เหมกร (2557) พบว่าปัจจยัอันดับแรกท่ีมี
ความส าคญัสูงสุด คือ ความสะอาดของอาคาร สถานท่ีให้บริการ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
กฤติยา แยม้เอ่ียม (2554) พบว่าปัจจยัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ สถานท่ีให้บริการมีความ
สะอาด เช่นกนั 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เปรียบเทียบกบั ผลการศึกษาของ ชไมพร พงศ์เหมกร 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ สปาของลูกคา้ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พีรญา คุปตรัตน์ (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาของคนไทยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และกฤติยา แยม้เอ่ียม(2554) 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถานบริการสปา เพื่อสุขภาพใน
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทั้งสามท่านศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ชาวไทยหรือไม่ระบุกลุ่มลูกคา้ตาม
สัญชาติ พบวา่มีประเด็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัหลายดา้น อาทิเช่น มีน ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ิน
ตามคุณสมบติัในการใช้ มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล และให้บริการตามเวลาท่ี
ก าหนด ซ่ึงความแตกต่างน้ีผูป้ระกอบการสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อปรับ     กลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับกลุ่มลูกคา้ชาวจีนโดยเฉพาะได ้

 
 

5.3 ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวจีนท่ีใช้บริการสปา คือ นักท่องเท่ียวชาย อายุ 21 - 30  ปี 
รายได1้0,001-15,000 หยวน  

2. บริการสปาท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดเป็นการนวดตวั รองลงมาคือ การนวดเทา้  
3. แรงจูงใจใดท่ีช่วยส่งเสริมให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการสปา เป็นการคลายเครียดจาก

การท างาน มากท่ีสุด 
4. ระยะเวลาในการใชบ้ริการสปาต่อ 1 คร้ัง 3 ชัว่โมง มากท่ีสุด 
5. วิธีการจองหรือเลือกใช้บริการสปาโดยใช้บริการเม่ือเจอสปา (Walk in) มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ แถมมากบัการซ้ือบริการอ่ืนๆ เช่น การเขา้พกัโรงแรม การเป็นสมาชิกฟิตเนต 
6. ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการสปาจากอินเทอร์เน็ต /เวบ็ไซด ์
7.  ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด  

 

ปัจจัย ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีน ้ ามันหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตาม

คุณสมบติัในการใช ้
3.98 
(มาก) 

ดา้นราคา มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน 4.72 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการ
เดินทาง 

4.10 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล 4.46 
(มาก) 

ดา้นบุคลากร พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี ยิม้แยม้ 4.57 
(มากท่ีสุด) 
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ปัจจัย ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด 4.63 

(มากท่ีสุด) 
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ความสะอาดของสถานท่ีให ้บริการทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร 
4.59 

(มากท่ีสุด) 

 
7. เม่ือวิเคราะห์ลูกค้าเพศหญิงแล้วพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสปามากท่สุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากร  
8. เม่ือวิเคราะห์ลูกคา้เพศชายแล้วพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสปามากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบักบัปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดส่วนใหญ่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  รองลงมาคือ  ดา้นบุคลากร  ดา้นราคา ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ    ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
การส่งเสริมการตลาดและด้านการจดัจ าหน่าย ตามล าดับ ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะแนวทาง
การตลาดส าหรับการให้บริการของธุรกิจสปาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เรียงล าดบัตามความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดงัต่อไปน้ี 

ด้านกระบวนการให้บริการ  
ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกในเร่ือง

ให้บริการตามเวลาท่ีก าหนด  ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะก าชบัให้พนกังานทุกคนให้บริการให้ครบ
ทุกขั้นตอนตามก าหนดระยะเวลา  และก่อนเร่ิมให้บริการควรมีการบอกลูกคา้ว่า เราเร่ิมตอนเวลาก่ี
โมงและจะเสร็จส้ินตอนก่ีโมงเพื่อเป็นการตอกย  ้าให้ลูกค้ารับรู้ว่า เราให้บริการครบตามก าหนด
ระยะเวลา 

ด้านบุคลากร   
ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกในเร่ือง 

พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้ดงันั้นในขั้นตอนการจดัหาบุคลากรผูป้ระกอบการควรท า
การคดัเลือกพนกังานท่ีมีบุคลิกลกัษณะเป็นคนมีอธัยาศยัดี พร้อมทั้งน้ีควรอบรม ในเร่ืองมารยาท การ
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มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี อ่อนนอ้ม อยา่งสม ่าเสมอ และช้ีแจงให้เห็นถึงผลดีต่อกิจการอยา่งไร โดยเจา้ของ
กิจการควรใหค้วามดูแลอยา่งใกลชิ้ด  

ด้านราคา   
ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกในเร่ือง 

มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ดงันั้นสถานประกอบการควรท าบอร์ดราคาเพื่อแสดงราคาไวใ้ห้
ลูกคา้ได้ดูอย่างชัดเจนโดยท าเป็นภาษาจีน หรือท าเป็นสมุดเปิดไวใ้นส่วนท่ีลูกคา้สามารถเปิดดูได้
สะดวก เช่น บริเวณเค้าท์เตอร์รับลูกค้า บริเวณท่ีนั่งพักรอลูกค้า   และทั้ งน้ีต้องมีการแจ้ง อัตรา
ค่าบริการใหลู้กคา้ทราบก่อนเขา้รับบริการอยา่งชดัเจน 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ    
ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกในเร่ือง 

ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคารดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจ  สปาตอ้ง
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการมีตารางจดัท าความสะอาดสถานท่ีให้บริการ
อย่างเหมาะสม  เช่น ตารางท าความสะอาดห้องน ้ า   ตารางท าความสะอาดภายในอาคาร ภายนอก
อาคาร  และการจดัวางอุปกรณ์ หนังสือ หมอนหรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ 
สบายตา 

ด้านผลติภัณฑ์  
ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยอนัดบัแรกในเร่ืองมี

น ้ ามนัหอมระเหยให้เลือกหลายกล่ินตามคุณสมบติัในการใช้ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจสปา ควรชู
จุดเด่นในดา้นน ้ ามนันวด หรือ น ้ ามนัหอมระเหย ให้มีหลากหลายกล่ินตามลกัษณะการใช้งาน เช่น
นวดตวั  ก็จะมีน ้ามนัหอมระเหย 10 กล่ินใหเ้ลือก นวดเทา้ ก็จะมีอีก 10 กล่ินให้เลือก เป็นตน้ หรือ การ
แบ่งแยกกล่ินตามจุดขาย เช่น การแบ่งแยกกล่ินตามธาตุต่างๆ  ดิน น ้ า ลม ไฟ โดยในแต่ละธาตุนั้น ก็
จะมีหลากหลายกล่ินตามความเหมาะสม  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยอนัดบัแรกในเร่ืองมี

การลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจ สปาควรจะท าคือ การลด
ราคา แต่เน่ืองจากในช่วงเทศกาลต่างๆ  ธุรกิจสปามีปริมาณการใช้บริการค่อนขา้งสูงอยู่แลว้ การลด
ราคาอาจส่งผลกระทบท าให้เกิดการใชบ้ริการมากและไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ดงันั้น
ผูป้ระกอบการอาจจดัโปรโมชัน่เพิ่มจ านวนชัว่โมง ในราคาประหยดัโดยทางกิจการก็จะไดเ้งินเพิ่มข้ึน 
เช่น ปกติ 1 ชัว่โมง 200 บาท  หากนวด 2 ชัว่โมงเหลือ 350 บาท เป็นตน้  แต่เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ 
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ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการ 3 ชั่วโมงดงันั้นอาจท าการแถมจ านวนชั่วโมงเพิ่มเป็น 3.5 
ชัว่โมง  

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยอนัดบัแรกในเร่ือง

สถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง  ดงันั้นการหาท าเลท่ีตั้งส าหรับการเปิดสถาน
บริการสปาใหม่นั้นควรให้ความส าคญักบั สถานท่ีท่ีเดินทางสะดวก เขา้หาง่าย แต่หากเป็นสถานท่ี
บริการท่ีเปิดให้บริการแลว้ ควรเน้นการรับรู้ รู้จกั การมีป้ายท่ีเห็นเด่นชดั มีการแสดงแผนท่ีเดินทาง
มายงัร้านไดอ้ยา่งชดัเจน อบรมพนกังานใหอ้ธิบายทางโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งง่าย 

กลยุทธ์ส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
ลูกคา้เพศหญิง ควรท าการอบรมความรู้ให้แก่พนกังานเป็นประจ าและต่อเน่ือง เพื่อให้

เกิดความรู้ท่ีแทจ้ริง และสามารถอธิบายกบัลูกคา้ได ้ 
ลูกคา้เพศชาย ควรจดัเตรียมให้มีป้ายบอกขั้นตอนการใหบ้ริการต่างๆ รวมถึงมีการแสดง

ราคาให้ลูกคา้เห็นอยา่งชดัเจน ควรท าการอบรมความรู้ให้แก่พนกังานให้พนกังานทุกคนใหบ้ริการให้
ครบทุกขั้นตอน และมีใบเสร็จแสดงการคิดเงินท่ีชดัเจน      

    
ตัวอย่างการแสดงป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภายในร้าน 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถามภาษาไทย 
เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชา การศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ยตวัเอง ในหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยนายพชร บุญญลกัษณ์ จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านได้กรุณาให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง ส าหรับขอ้มูลท่ีท่านตอบผูศึ้กษาจะ
น าไปใชใ้นเชิงวชิาการเท่านั้น  
แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม   
1. เพศ 

[       ] 1. ชาย    [     ] 2. หญิง 
2. อาย ุ

[      ] 1. อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี   [      ] 2. อาย ุ21 - 30  ปี     
[      ] 3. อาย ุ31 - 40 ปี   [      ] 4. อาย ุ41 - 50 ปี    
[      ] 5. อาย ุ51 - 60 ปี   [      ] 6. อายมุากกวา่  60 ปี    

3. อาชีพ 
 [      ] 1. เจา้ของกิจการ   [      ] 2. ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 [      ] 3. นกัเรียน/นกัศึกษา   [      ] 4. ลูกจา้ง/พนกังาน 
 [      ] 5. เกษียณ    [      ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 
4. รายไดต้่อเดือน   
 [      ]1.   นอ้ยกวา่ 5,000 หยวน  [      ]2.   5,001-10,000 หยวน 
 [      ]3.  10,001-15,000 หยวน  [      ]4.   15,001-20,000 หยวน 
 [      ] 5.  20,001-25,000 หยวน  [      ]6.   มากกวา่ 25,000 หยวน 
5.ท่านเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ก่ีคร้ัง (รวมคร้ังน้ี) 

[      ]1. 1 คร้ังแรก    [      ]2.   2 คร้ัง  

[      ]3. 3 คร้ัง    [      ]4.   4 คร้ัง 

[      ]5. มากกวา่ 4 คร้ัง 

6. การมาเยอืนเชียงใหม่คร้ังน้ี ท่านจะพกัเป็นเวลาก่ีวนั 
[      ]1. 2 วนัหรือนอ้ยกวา่   [      ]2.  3-5 วนั 
[      ]3. มากกวา่ 5 วนั    
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7.วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
[      ]1. ท่องเท่ียว    [      ]2.ประชุม/สมัมนา/อบรม/ดูงาน 
[      ]3. มาติดต่อกบัราชการ   [      ]4. มาติดต่อทางธุรกิจ 
[      ]5. เยีย่มญาติ/เพื่อน   [      ]6.ชมนิทรรศการ/งานแสดง 
[      ]7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 

8. บริการในสปารูปแบบใดท่านชอบมากท่ีสุด  
 [      ] 1. การนวดเทา้   [      ] 2. การนวดตวั 
 [      ] 3. การท าทรีตเมน้ทเ์พื่อความงาม  [      ] 4. การออกก าลงักาย/โยคะ/นัง่สมาธิ 
 [      ] 5. การลา้งพิษออกจากร่างกาย  [      ] 6. โปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพ 
9. แรงจูงใจใดท่ีช่วยส่งเสริมใหท่้านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา  
 [      ] 1. บรรเทา ความเม่ือยลา้ ความเครียด [      ] 2. เป็นการสงัสรรคก์บัเพ่ือน 
 [      ] 3. ไดรั้บเป็นของขวญัพิเศษ  [      ] 4. เพ่ือประสบการณ์ใหม่ 
 [      ] 5. เป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  [      ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
10. ท่านใชบ้ริการในสปาแต่ละคร้ังนานเท่าใด 
 [      ] 1. 1 ชัว่โมง    [      ] 2. 2 ชัว่โมง 
 [      ] 3. 3 ชัว่โมง    [      ] 4. มากกวา่ 3 ชัว่โมง 
11. ใครเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการสปาของท่าน 
 [      ] 1. เพื่อน/ญาติ ชาวจีน   [      ] 2. คนในครอบครัว / แฟน 
 [      ] 3. ตนเอง    [      ] 4. เพื่อนคนไทย  
 [      ] 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................ 
12. ท่านมีวธีิการจองหรือเลือกใชบ้ริการสปาอยา่งไร 
 [      ] 1. แถมมากบัการซ้ือบริการอ่ืนๆ เช่น การเขา้พกัโรงแรม  
 [      ] 2. จองผา่นโทรศพัท ์   [      ] 3. ใชบ้ริการเม่ือเจอสปา (Walk in) 
 [      ] 4. จองผา่นอินเทอร์เน็ต  [      ] 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
13. ส่วนใหญ่ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสปาจากส่ือใด  
 [      ] 1. นิตยสาร     [      ] 2. หนงัสือแนะน าการท่องเท่ียว   

[      ] 3. หนงัสือพิมพ ์   [      ] 4. โทรทศัน์    
[      ] 5. อินเทอร์เน็ต /เวบ็ไซด ์  [      ] 6. ศูนยใ์หข้อ้มูลการท่องเท่ียว   
[      ] 7. การบอกต่อจากเพ่ือน/คนรู้จกั  [      ] 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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ตอนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีน  
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัทีม่ผีล 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

1. ช่ือเสียงของสถานบริการ      
2. ความสะอาดของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองท่ีใช้
ในการใหบ้ริการ 

     

3. มีบริการสปา หรือการนวดหลากหลายรูปแบบ      
4. มีน ้ ามนัหอมระเหยใหเ้ลือกหลายกล่ินตาม
คุณสมบติัในการใช ้

     

5. น ้ ามนัหอมระเหยผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่มี
สารเคมีเจือปน 

     

6. บรรยากาศในหอ้งนวดมีกล่ินหอม      
7. มีดนตรีบรรเลงในหอ้งนวดเพ่ือการผอ่นคลาย      
8. มีบริการพิเศษขณะรอ เช่น หนังสือ เคร่ืองด่ืม 
อินเทอร์เน็ตฟรี 

     

ด้านราคา 

1. มีการแสดงราคาค่าบริการท่ีชดัเจน      

2. การก าหนดราคาแบบแพค็เก็จท่ีเหมาะสม      

3. มีราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั      
4.ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ      

5. สามารถรับช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้      

ด้านสถานทีห่รือช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1. สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการ
เดินทาง 

     

2. สามารถจองไดห้ลายช่องทาง      

3. มีบริการสปาหรือนวดนอกสถานท่ี      

4. ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน      
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัทีม่ผีล 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

5.ผู ้รับโทรศัพท์หรือผู ้ท่ีอยู่หน้าร้าน สามารถ
ส่ือสารภาษาจีนได ้ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
1. มีเอกสาร/คู่มือแนะน าเก่ียวกับสปาและการ
บริการเป็นภาษาจีน 

     

2. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็นภาษาจีน      
3. มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสปา เป็น
ภาษาจีน 

     

4. มีระบบสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด      
5. มีการใหส่้วนลดตามระยะเวลาการใหบ้ริการ      

6. มีการลดราคาในบางโอกาส เช่น ช่วงเทศกาล      

ด้านบุคคลากร 
1. พนกังาน/ผูน้วดมีประกาศนียบตัรผา่นการอบรม
วชิาชีพ 

     

2. ผูน้วด สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้      

3. พนกังาน/ผูน้วดมีฝีมือการนวดท่ีดี       

4. พนกังาน/ผูน้วด มีบุคลิกและมีมารยาทดี      
5. พนกังาน/ผูน้วด มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี ยิม้แยม้      
6. พนกังาน/ผูน้วด มีความรู้เก่ียวกบัสปาเป็นอยา่ง
ดี 

     

7.พนกังาน/ผูน้วด มีหนา้ตาดี สะอาด      
8. พนกังาน/ผูน้วด เขา้ใจความตอ้งการสามารถให้
ค  าแนะน าดา้นสินคา้และบริการตรงประเด็น และ
แกไ้ขปัญหาไดดี้ 

     

ด้านกระบวนการให้บริการ 

1. มีการแนะน าบริการดา้นการนวดในทุกๆแบบ      

2.การเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอคิวนาน       
3. ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด      

4.การใหบ้ริการครบทุกขั้นตอน       
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัทีม่ผีล 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

5. การคิดเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว      

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  
1. ความสะอาดของสถานท่ีให้บ ริการทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร 

     

2. ความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถ      

3. การตกแต่งสถานท่ีเป็นแบบธรรมชาติ      
4. การตกแต่งสถานท่ีทั้งภายนอกและภายใน
ร้าน มีเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย  

     

5. สถานบริการไดรั้บใบรับรองการเป็น
ผูป้ระกอบการตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

     

6.สถานท่ีมีกล่ินหอม อากาศถ่ายเท สะดวก      

 
 
ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
          

*****ขอขอบคุณอย่างยิง่ในความร่วมมอื***** 
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ภาคผนวก  ข  แบบสอบถามภาษาจนี 
调研问卷 

主题 影响中国旅游客在清迈选择使用水疗服务的市场因素 
           本人叫Pachara Bunyalug先生。本问卷是一部自己研究课程之一、工商管

理硕士、市场营销专业、清迈大学。本人正在进行关于影响中国旅游客在清迈选

择使用水疗服务的市场因素调查，想邀请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。本

问卷实行匿名制，所有数据只用于统计分析，请您放心填写。题目选项无对错之

分，感谢您的 

帮助。 
 
本问卷分成 3 部分： 

第1部、请您按自己的实际情况填写 

第2部、影响中国旅游客在清迈选择使用水疗服务的市场因素 

第1部、请您按自己的实际情况填写 

3. 您的性别 
[       ] 1. 男性    [     ] 2. 女性 

4. 您的年龄 
[      ] 1. 20岁以下   [      ] 2. 21-30岁    
[      ] 3. 31-40岁      [      ] 4. 41-50岁    
[      ] 5. 51-60岁      [      ] 6. 60岁以上   

3.  您的职业 
 [      ] 1. 业主         [      ] 2. 公务员/国营企业 
 [      ] 3. 学生/大学生    [      ] 4. 职员/员工 
 [      ] 5. 退休    [      ] 6. 其它，请填写............... 
4. 您的月薪 （人民币）  
 [      ]1.   5,000 以下              [      ]2.   5,001-10,000 
 [      ]3.  10,001-15,000             [      ]4.   15,001-20,000 
 [      ] 5.  20,001-25,000            [      ]6.   25,000 以上 
5.您来清迈旅游的次数（包括这次） 

[      ]1. 一次     [      ]2.   二次  
[      ]3. 三次    [      ]4.   四次  [      ]5.超过四次 
 

6. 本次来清迈，您打算留几日？ 
[      ]1. 1-2 日    [      ]2.  3-4 日 
[      ]3. 4-5 日    [      ]5.  超过 5 日 
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7.本次来清迈的目标 
[      ]1. 旅行    [      ]2.会议/讨论/教训/考察 
[      ]3.公务联系   [      ]4. 业务往来 
[      ]5. 探亲戚/朋友   [      ]6.参观展览会/博览会 
[      ]7. 其它，请填写................................. 

8. 您最喜欢水疗服务的格式 
 [      ] 1. 脚底按摩   [      ] 2. 身体按摩 
 [      ] 3. 美容护理                          [      ] 4. 运动/瑜伽/冥想 
 [      ] 5. 身体排毒           [      ] 6. 健康食品 
9. 吸引您决定使用水疗服务的的首要因素是？  
 [      ] 1. 缓解疲劳                          [      ] 2. 朋友联欢会 
 [      ] 3. 获得礼品           [      ] 4. 新的经验 
 [      ] 5. 健康旅游                          [      ] 6. 其它，请填写........................ 
10. 您每次使用水疗服务花了多长时间？ 
 [      ] 1. 1 个小时   [      ] 2. 2个小时 
 [      ] 3. 3个小时   [      ] 4. 3个小时以上 
11. 谁和您一起决定选择使用水疗服务？ 
 [      ] 1. 中国朋友/亲戚  [      ] 2. 家庭/男女朋友 
 [      ] 3. 自己    [      ] 4. 泰国朋友  
 [      ] 5. 其他，请填写............................ 
12. 您通过什么方法预定或者选择水疗服务？ 
 [      ] 1. 购买其它服务提供的；比如 入住酒店， 健身房会员 
 [      ] 2. 电话预订   [      ] 3. 遇见/直接进去 (Walk in) 
 [      ] 4. 通过互联网预订   

[      ]  5. 其它，请填写................................................ 
 

13. 您从哪些途径获取水疗信息？ 
 [      ] 1. 杂志    [      ] 2. 旅游指导书    

[      ] 3. 报纸    [      ] 4. 电视    
[      ] 5. 互联网/网络   [      ] 6. 旅游信息中心  
[      ] 7. 朋友/相识告诉  [      ] 8. 其它，请填写................................. 
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第2部、影响中国旅游客在清迈选择使用水疗服务的市场因素 
 
 

服务市场营销组合因素 
水平 

最多 
(5) 

多 
(4) 

中 
(3) 

少 
(2) 

最少 
(1) 

产品与服务 

1. 该服务店的声誉      

2. 服务中使用的工具干净      

3. 水疗和按摩服务有各种方
式 

     

4. 在不同的情况下,有各种香
薰的气味 

     

5. 由100％纯天然植物香薰，

无任何化学添加剂 

     

6. 在治疗室的气氛有香味      

7. 在按摩室开轻松的音乐      

8等待时候，提供特殊优惠；
比如，书，饮料，免费无线

网络  

     

价格 
1. 有明显的服务费用      

2. 定包装价合理      

3. 服务费用有多水平      

4.价格合理      

5. 可以用信用卡支付      

地点或者销售途径 
1. 地点在社区中，交通方便      
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服务市场营销组合因素 
水平 

最多 
(5) 

多 
(4) 

中 
(3) 

少 
(2) 

最少 
(1) 

2. 可以通过许多途径预定      

3. 有水疗或者按摩服务出差      

4. 招牌都清晰可见      

5.电话服务或者接待员可以用
汉语沟通  

     

促销 
1 .  有文件/水疗指南，和中文
服务 

     

2 .  有中文广告通过各种媒体

宣传 

     

3. 信息和广告用中文      

4. 报名会员卡获得优惠      

5. 提供招待时间的折扣      

6. 有时候打折；比如，季节      

职员 
1 .  职员/按摩师有通过教训的
毕业证书 

     

2. 按摩师可以用汉语沟通      

3 .  职员/按摩师的按摩能力不
错  

     

4 .  职员/按摩师人品好，懂礼
貌 

     

5 .  职员/按摩师的人际好，有
笑容 

     

6 .  职员/按摩师有丰富的水疗
知识 

     

7 .  职员/按摩师比较漂亮，干
净 

     

8 . 员/按摩师理解客户的要
求，可以介绍产品与服务，

和能解决问题 
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服务市场营销组合因素 
水平 

最多 
(5) 

多 
(4) 

中 
(3) 

少 
(2) 

最少 
(1) 

服务过程      

1. 介绍各种各样的按摩服务      

2 .  直接购买服务，不用等长时
间  

     

3. 按固定的时间      

4.按每一步招待客户      

5. 结账准确，速度快      

外表 
1. 服务地点的外/内边都干净      

2. 停车场比较方便      

3. 装饰接近自然      

4. 外/内边的装饰都有泰国特征       

5.通过卫生部的标准批准服务
店，获得企业证书 

     

6.地点有香味、通气、方便      

 
 
 

第3部、其它反馈
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
          

*****您已完成本次问卷，感谢您的帮助与支持***** 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ - นามสกุล   นายพชร  บุญญลกัษม ์
 
วนั เดือน  ปี เกดิ    26  เมษายน  2525 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2540  
ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียม
อุดม ศึกษา ปีการศึกษา 2543  
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ปี
การศึกษา 2547 

   
ประวตัิการท างาน   

ปี พ.ศ. 2548 - 2554 วศิวกรเครือข่ายไร้สาย วศิวกรอาวุโส 
บริษทั หวัเวย่เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

    ปี พ.ศ.  2555 -ปัจจุบนั ผูจ้ดัการโครงการโทรคมนาคม  
   บริษทั แซดทีอี (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

     

 


