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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยใน
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ตวัอย่าง ใช้วิธีในการเก็บตวัอย่างแบบตามสะดวก 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ใชส้ถิติเชิงอนุมาน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ใชส้ถิติ T-Test เพื่อเปรียบเทียบทดสอบหาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ตวัแปรสองกลุ่ม และใชส้ถิติ F-test คือ One-way ANOVA ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มข้ึนไป ผลจากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็น
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้บริการนวดไทยท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์ โดยส่วนใหญ่เคยใช้
บริการมากกวา่ 1 คร้ัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีเขตท่ีพกัอาศยัอยู่ใน
ภาคเหนือ รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง สถานภาพโสด เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเพื่อน/ญาติ 
รองลงมาไดแ้ก่ ท่องเท่ียว เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ 3-4 คนข้ึนไป โดยมาถนนนิมมานเหมินทร์
มากกวา่ 3 คร้ัง และเดินทางมาถนนนิมมานเหมินทร์เพื่อรับประทานอาหาร กาแฟ เบเกอร่ี   

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านนวดในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปกติเคยใชบ้ริการนวดไทย และคิดว่าการใช้บริการนวดไทย
ท าใหไ้ม่เสียเวลา โดยประเภทนวดไทยท่ีใชบ้ริการในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ นวดผอ่นคลาย/
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นวดตวั สาเหตุส าคญัท่ีเลือกใชบ้ริการนวดไทย คือ เพื่อผอ่นคลายความเครียด เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ
ร้านนวดไทยในการมาเยอืนเขตถนนนิมมานเหมินทร์คร้ังน้ี คือ นวดเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เม่ือมีโอกาส
จึงมาใช้บริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการนวดไทยท่ีร้านนวดเขตถนนนิมมานเหมินทร์ท่ีท่านใช้
บริการอยู่เน่ืองจากมีคนแนะน า โดยบุคคลท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจใชบ้ริการนวด
ไทยเขตถนนนิมมมานเหมินทร์ คือ ตนเอง ช่วงเวลาใช้บริการนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์ 
คือ  ช่วงเยน็ (16.00 น. – 18.50 น.)  ความถ่ีในการใช้บริการ คือ 1 คร้ังต่อการมาเยือนเขตถนน
นิมมานเหมินทร์หรือจงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลาในการใชบ้ริการ คือ 1 ชัว่โมง  มีค่าใชจ่้าย 201 – 
300 บาท ส่วนใหญ่มาไปใชบ้ริการ 3 คน ซ้ือบริการต่อคร้ังแบบรายชัว่โมง เคยใชบ้ริการร้านนวด
ไทยมากกวา่ 3 แห่ง และไม่ไดห้าขอ้มูลล่วงหนา้ สถานท่ีท่ีใชใ้นการหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อใชบ้ริการ
ร้านนวดไทยบริเวณเขตถนนนิมมานเหมินทร์ คือ ร้านกาแฟ  ส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูล คือ คนรู้จกั 
ลกัษณะการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์  คือ เลือกตามค าแนะน า
ของผูท่ี้เคยใช้บริการร้านนวดไทยเขตถนนนิมมานเหมินทร์มาก่อน ส่วนใหญ่เห็นวา่ร้านนวดไทย
เขตถนนนิมมานเหมินทร์ไม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน และจะกลบัมาใชบ้ริการร้านนวดเขตถนนนิมมานเห
มินทร์อีก  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในแต่
ละดา้น มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองร้านนวดไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั ปัจจยัดา้น
ราคา คือ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย คือ ปัจจยัยอ่ย
เร่ืองท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการให้
คูปองส่วนลดในการใช้บริการคร้ังต่อไป ปัจจยัด้านบุคลากร (พนกังานนวด) คือ ปัจจยัย่อยเร่ือง
พนกังานมีความช านาญในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นกระบวนการ คือ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีความรวดเร็ว
ในการรอรับการบริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการจดัสถานท่ีดีเป็น
สัดส่วน เหมาะสมกบัการใหบ้ริการในแต่ละประเภท  
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at studying service marketing mix affecting Thai 
tourist decision towards selection of Thai massage parlors on Nimmanhaemin road, Mueang 
Chiangmai district.  Questionnaires, as the tool to collect data, were distributed, in according to 
Convenient Sample, to 300 Thai tourists. Then, the data were analyzed by the descriptive 
statistics i.e frequency, percentage and means and the inferential statistics i.e T-test to compare 
differences of values found in two variant groups in average and F-test: One-Way ANOVA to 
compare differences of values found in more than two groups of population. The findings 
presented that most respondents were Thai tourists who received Thai massage services at Thai 
massage parlors on Nimmanhaemi Road at more than 1 time.  The majority were female, aged of 
21-30 years old, graduated in Bachelor’s degree, earned average monthly income at the amount of 
20,001-30,000 Baht, worked as an employee of private company and resided in northern and 
central Thai regions.  Most of them were single and traveled to Chiangmai province, accompanied 
by more than 3-4 people, to visit friends/relatives and travel. They revealed that they had visited 
to Nimmanhaemin road for over than 3 times for having meals, coffees and bakeries.  

The results of the study on behavior of Thai tourists in receiving massage 
services from Thai massage parlors on Nimmanhaemin road showed that most respondents used 
to receive Thai massage services and did not think that it wasted their time for having such a 
service. Type of Thai massage that they received at Thai massage parlors on Nimmanhaemin road 
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was to relaxation/body massage. The main cause encouraging them to have Thai massage was to 
be recovered from stresses and the reason in receiving Thai massage services during their visit to 
Nimmanhemin road was to be treated by massage as they regularly did. They selected the Thai 
massage parlor on Nimmanhaemin road, where they currently took Thai massage service, from 
the friend’s recommendation. The most influent person in making decision to select Thai massage 
parlors on this road was referred to the respondents themselves.  In general, they received Thai 
massage service at the parlor located on this specific road in the late afternoon (from 16.00 – 
18.50 hrs) The frequency in receiving such a service was specified at once in each visit to 
Nimmanhaemin road or Chiangmai. They spent approximately 1 hour for receiving Thai massage 
service with the expenses of 201-300 baht. In each time of receiving services, there were 3 people 
accompanied with and they normally bought hourly massage package. The respondents revealed 
that they received Thai massage services from more than 3 Thai massage parlors; but had never 
searched for the information of each parlor in advance.  The venue where they learned about Thai 
massage parlors on Nimmanhaemin road was at the coffee shops and the medium introducing 
them to get to know about the Thai massage parlors on Nimmanhaemin road was the 
recommendation from their fellows. Their selection of Thai massage parlors on Nimmanhaemin 
road was done in according to the recommendations from the previous clients of those parlors on 
the mentioned road. Most of them believed that Thai massage parlors on Nimmanhaemin road 
provided services indifferently from other parlors; but they expected to return to the Thai massage 
parlors on Nimmanhaemin road at the next time of their visit. 

The study on each factor of service marketing mix affecting Thai tourist decision 
towards selection of Thai massage parlors on Nimmanhaemin road, Mueang Chiangmai district 
was presented as follows.  In Product factor, the sub-factor affecting them was the standard of the 
parlors. In Price factor, the sub-factor affecting them was the clear announcement of service rates. 
In Place factor, the sub-factor affecting them was the convenient location to access to the parlors. 
In Promotion factor, the sub-factor affecting them was the discount coupon for the next visit. In 
People factor (massage therapists), the sub-factor affecting them was the skillfulness of those 
massage therapists. In Process factor, the sub-factor affecting them was the short time to be spent 
in service queue. In Physical Evidence factor, the sub-factor affecting them was the proper 
arrangement of service areas that was appropriate to each service. 


