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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ส�าหรับกลุ่ม 

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 2. ศึกษาวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 3. ศึกษา

ความต้องการกระบวนการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทยส�าหรับกลุ่ม 

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 4. เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัย 

เชิงปริมาณ ศึกษาด้านเอกลักษณ์การใช้บริการสปาไทยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเท่ากับ 0.852 ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก จ�านวน 403 ตัวอย่าง โดยมีการ

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบโควต้า และการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาด้านอัตลักษณ์โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ประกอบการโดยก�าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จ�านวน 20 แห่ง 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยีในกรงุมอสโกเข้าใจในเอกลกัษณ์ของสปาไทย ครบถ้วน 

อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และเอกลักษณ์ไทยที่อยู่ในตัวคนไทย โดยพบอีกว่า ผู้มีประสบการณ ์

การใช้สปาไทยในเมืองไทยและในมอสโก มีความเข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญ และกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย เข้าใจวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การ 

ให้บริการ สปาไทย ค่าเฉลี่ย 4.53 ระดับมากที่สุด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง การรับบริการ โดยผ่านแหล่ง

การเรียนรู้ 4 แหล่งคือ บุคคล สื่อในสปา สถานท่ีและการตกแต่งในสปา รวมท้ังกิจกรรม โดยพบอีกว่า  

ช่วงอายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ การใช้สปามีความแตกกันอย่างมีนัยส�าคัญ โดย ช่วงอายุ 41-60 ปี 

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และรายได้มากกว่า 200,000 รูเบิล/เดือน มีการเรียนรู้ได้มากที่สุด ในส่วน 

ความต้องการกระบวนการ การเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บรกิารสปาไทยโดยผ่านข้ันตอน 

ก่อน ระหว่างและหลังการรับบริการ และแหล่งการเรียนรู้ทั้ง 4 แหล่งที่มีเอกลักษณ์ของสปาไทยอย่างครบถ้วน

โดยพบอีกว่ากลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการให้พนักงานสามารถพูดภาษารัสเซียได้ ส่วนในเร่ืองการสร้าง

กระบวนการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้บริโภคชาวรัสเซีย มีดังนี้ 
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 กระบวนการก่อนการรับบริการ ประกอบด้วย ป้ายสถานประกอบการแบบไทย การตกแต่งภายใน

สถานประกอบการแบบไทย ภาพวาดและจิตรกรรมแบบไทย (โบรชัวร์) เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยและลูกอม

สมุนไพรไทย กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องโถง เสียงดนตรีไทย การเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า พนักงานต้อนรับ

พูดภาษารัสเซีย และพนักงานต้อนรับเป็นคนรัสเซีย  กระบวนการระหว่างการรบับรกิาร ประกอบด้วยการ

ตกแต่งภายในห้องนวดแบบไทย กลิน่สมนุไพรไทยในห้องนวด การไหว้ครกู่อนนวดแบบไทย การนวดแบบไทย 

(ราชส�านักและเชลยศักดิ์) พนักงานนวดเป็นคนไทยแต่งเครื่องแบบไทย การลงน�้าหนักการนวดเพ่ือเน้น 

การเอาอก เอาใจ พนักงานให้ข้อมูลระหว่างนวดด้วยกริยาท่าทาง และพนักงานคนไทยพูดภาษารัสเซียได้  

 กระบวนการหลังการรับบริการ ประกอบด้วย การตกแต่งภายในแบบไทย เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย

และลูกอมสมุนไพรไทย กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องโถง เสียงดนตรีไทย การเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า  

พนักงานต้อนรับให้ข้อมูลหลังการนวด และการกล่าวค�าอ�าลาและขอบคุณ เป็นภาษารัสเซีย 

ค�าส�าคัญ : เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, สปาไทย

ABSTRACT

 The objectives of this dissertation were 1. To study Thai Spa uniqueness and identity for 

Russian customers in Moscow city, Russian Federation, 2. To study how to create the Cross-

Cultural learning process of Thai Spa uniqueness for Russian customers in Moscow City, Russian 

Federation, 3. To study the need of cross-cultural learning process of Thai Spa uniqueness for 

Russian customers in Moscow City, Russian Federation, and 4. To create The Cross-Cultural 

learning process of Thai Spa uniqueness and identity for Russian customers in Moscow city, 

Russian Federation. 

 This research was conducted using mixed methods. The quantitative research aimed to 

study the uniqueness using a questionnaire with the reliability of 0.852 as tool with 403 Russian 

customers. The samples were selected by purposive and quota sampling methods. The qualitative 

aspect focused on the identity by collecting data through in-depth interviews with 20 Thai spa 

entrepreneurs in Moscow City. It was found that Russian customers in Moscow City understood 

the uniqueness of Thai Spa in all five aspects: sight, taste, smell, sound, touch and Thai people 

habit uniqueness. It was also found that those with experience using Thai spa in Thailand and in 

Moscow had different understanding of the Thai spa uniqueness with statistical significance. It 

was found that Russian customers had highest level of their understandings (Mean 4.53) about 

how to process from 4 sources of learning: From people, media in spa, place, envelopment 

decoration and activities and create cross-cultural learning experience in Thai spa uniqueness 
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before, during, and after service. It was also found that the sample with different age, educational 

level, income, and spa prior experience had different understandings with a statistical significance 

with those aged 41-60 years old, higher education, and income of more than 200,000 Rubles / 

month had highest level of learning. It was found that the Russian customers in Moscow City had 

a need for a Cross-Cultural learning process in Thai spa uniqueness through before, during, and 

after service from four sources of learning and with the Russian context the need for staff to speak 

Russian and need Russian Administrator. The researcher has proposed the creation of learning 

process that would be appropriate to the context of the Russian customers as follows:

 Before service, there should be Thai style signage, interior decoration with Thai style 

painting and architecture (brochure), Thai herbal drinks and Thai herbal candy, Thai herbal aroma 

in the hall, Thai Music, clothes and shoes changing, Russian speaking receptionist and Russian 

Administrator. 

 During service, there should be Thai herbal aroma in the massage room, Thai spirits 

worshipping and Thai traditional massage (royal and national pattern) Thai therapist wearing Thai 

uniforms, hard massaging to focus on paying close attention and the therapist providing information 

during massage with verbal gestures and Thai staff able to speak Russian.

 After service, there should be Thai interior decoration, Thai herbal drinks and Thai herbal 

candy, Thai herbal aroma in the hall, Thai Music, clothes and shoes changing, the receptionist 

providing information by documents or brochure and say goodbye and thank you in Russian 

language.

Keywords: Thai Spa Uniqueness, Thai Spa Identity.

 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
38

บทน�า

 ปัจจุบัน Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิง

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

หัวใจหลักของนโยบาย คือ การเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยนวัตกรรม โดยส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งเน้นใน

การส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับด้านสปา และผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขภาพอย่างเข้มแข็ง ธุรกิจสปาไทยนับเป็น

หนึง่ในธุรกิจของอตุสาหกรรมการบรกิารทีส่ามารถ

สร้างการผลติ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้ประเทศ 

อีกทางหนึ่ง จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า  

ในภาพรวมของธุรกจิสปาไทยมแีนวโน้มเตบิโตเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 20,000 ล้านบาท 

นอกจากน้ีปัจจุบันธุรกิจ สปาไทยยังมีแนวโน้ม 

ในการขยายตวัไปสูธุ่รกิจสปาของโลกถึงร้อยละ 44 

โดยเฉพาะกลุม่ประเทศยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะ

ประเทศรัสเซีย มีความนิยมต่อสปาไทยเป็น 

อันดับหนึ่งของโลก และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่  

พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2558 มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

มาเยือนประเทศไทยสูงถึง 4,000,000 คน นักท่อง

เที่ยวชาวรัสเซียถือได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ ่ม

ส�าคัญที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย เฉลี่ยวันละ 

4,620 บาท ต่อคน (กรมการท่องเที่ยว, 2558)  

อกีทัง้ชาวรสัเซยียังมอีปุนิสยัโดยรวมชอบสนัทนาการ 

ดูแลตัวเอง และมีความชื่นชอบการใช้บริการสปา

ไทย นวดไทย รวมท้ังใช้ผลติภัณฑ์จากสมนุไพรไทย 

จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้นักท่องเที่ยว ชาวรัสเซีย

บางส่วนมองเห็นโอกาสในเชิงธุรกิจจึงได้น�าธุรกิจ 

สปาไทยกลับไปด�าเนินกิจการยังรัสเซียอย่าง 

กว้างขวางโดยเฉพาะในกรุงมอสโก

 ในปี พ.ศ.2557 ประเทศรสัเซยี มอีตัราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 4.3 เศรษฐกิจ

เติบโตเป็นอันดับ 9 ของโลก รัสเซียยังเปิดรับ 

การลงทนุจากต่างชาตอิย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มนีกัท่องเทีย่ว

ต่างชาต ิและชาวรสัเซยีเข้าท่องเทีย่วยังกรงุมอสโก

มากข้ึน จากปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาส 

และสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสปาไทยที่เติบโตอย่าง

รวดเร็วในกรุงมอสโก ในการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น

ผู้วิจัย พบว่า ธุรกิจสปาไทยในกรุงมอสโกมีความ

หลากหลายในการน�าเสนอเอกลกัษณ์ของสปาไทย 

ทั้งในด้าน รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ทั้งที่ตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจของผู้ประกอบการบางแห่ง พบว่า  

การแต่งเครื่องแบบพนักงานไม่เหมาะสม สื่อไปใน

เชงิเพศพาณิชย์ และการตกแต่งรปูภาพพระพุทธรปู

เศียรพระในต�าแหน่งที่ไม่เหมาะสม มีการบิดเบือน

ถึงเอกลักษณ์สปาไทยอย่างชัดเจน โดยบางแห่ง

ป้ายสถานประกอบการเป็นแบบไทยแต่การตกแต่ง

ภายใน ส่ิงแวดล้อมทั้งคนและสถานท่ีไม่ส่ือถึง 

เอกลักษณ์สปาไทยโดยสิ้นเชิง และการสื่อสาร

วัฒนธรรมไทยที่คาดเคลื่อนไปจากเดิม เช่น มีการ

สาดน�า้สงกรานต์ เพราะความเข้าใจผดิในการสือ่สาร

ความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ของสปาไทย

ต้องมกีารใช้น�า้เป็นองค์ประกอบหลกัในการบ�าบดั 

 การสัมผัส คือ การนวด ซึ่งถือเป็นส่วน

ส�าคัญในการให้บริการธุรกิจสปา ในสปาบางแห่ง

ใช้เท้าเหยียบต้นคอ และบรเิวณใกล้ศรีษะ ซึง่ถือว่า

ยังขาดทักษะท่ีถูกต้องตามแบบแผนการนวดไทย 

จึงน�าไปสู่การรับรู ้และเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ 

ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยีทีม่าใช้บรกิารสปาไทย การสือ่สาร

และการรบัรูเ้ช่นน้ี บ่งชีใ้ห้เห็นว่ากระบวนการเรยีนรู้

สปาไทยนั้นยังขาดความเหมาะสม ในสถาน

ประกอบการบางแห่งเรื่อง “รส” นั้นพบว่าบางแห่ง

มีการให้บริการเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น�้าขิง 

ที่ รสชาติ เผ็ดร ้อนมากเกินไป เ ร่ือง  “กลิ่น”  

สถานประกอบการบางแห่งมกีารเลอืกใช้ผลติภัณฑ์

ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี และใช้การบูรในการ

ให้ความหมายของกล่ินอโรมาซึ่งถือว่าท�าให้เกิด
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ความเข้าใจที่ผิดต่อผู้บริโภค เรื่อง “เสียง” สถาน

ประกอบการบางแห่งมกีารเปิดเพลงไทยแท้โบราณ 

ซึ่งมีจังหวะและท�านองที่หนักหน่วงและขาดความ

ผ่อนคลาย นอกจากนี้สถานประกอบการบางแห่ง

ยังมีการว่าจ้างพนักงานต่างชาติ เช่น ฟิลิปปินส์

เวียดนาม อนิโดนีเซยี เพ่ือลดต้นทุน ซึง่ส่งผลกระทบ

ในมุมกว้างในการน�าเสนอเอกลักษณ์ไทยด้ังเดิม 

รวมถึงการด�าเนินธุรกจิสปาไทยของผูป้ระกอบการ

ไทยโดยตรง อีกท้ังชาวไทยและชาวรัสเซียน้ันมี

วัฒนธรรมท่ีต่างกัน ดังน้ันจึงพบปัญหา ในการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน 

 ในป ัจจุบันมีคนไทยประกอบอาชีพ 

นวดแผนไทยมากกว่า 500 คน จากสถิติของ 

สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโก (2557)  

มีสถานบริการสปาไทย เฉพาะในเขตกรุงมอสโก

มากกว่า 100 แห่ง เช่น ไทยภัทราสปา เซเว่น 

คัลเลอร์สปา ซึ่งมีสาขามากกว่า 27 แห่ง ไทยสปา

มีสาขา 13 แห่ง และธุรกิจสปาอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบ

การเป็นคนไทย อาทิเช่น รอยัลไทย ไทยมัณตรา 

สาลินี สปานวดไทย ไทยมาสเตอร์ ซึ่งมีการเปิด 

ในสถานท่ีประกอบการต่าง ๆ เช่น ในโรงแรม  

สถานเสรมิความงาม สถานท่ี ออกก�าลงักาย สถานี

รถไฟใต้ดิน สนามบิน ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 

โรงพยาบาล คลินิก ในอพาร์ทเม้น และในอาคาร

พาณิชย์ เป็นต้น 

 จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงเห็น

ความส�าคัญและความจ�าเป ็นในการศึกษา

กระบวนการการเรยีนรูข้้ามวฒันธรรมด้าเอกลกัษณ์

และอัตลักษณ์ของ สปาไทยส�าหรับกลุ่มผู้บริโภค

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เพ่ือให ้

มีความเหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย 

และน�าไปสูก่ารพัฒนารปูแบบธุรกิจสปาไทยให้เป็น

ที่ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ชาวรัสเซีย รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ

วัฒนธรรมไทยที่ก�าลังพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ

กลุม่ธุรกิจสปาไทยให้มมีาตรฐานในระดนัานาชาติ

อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์สปาไทย ในมุม

มองผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศ

รัสเซียและอัตลักษณ์ของสปาไทย ในมุมมองของ 

ผู้ประกอบการสปาในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

 2. เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการ สปาไทย

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย

 3. เพ่ือศึกษาความต้องการกระบวนการ

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้

บริการสปาไทยส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียใน

กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

 4. เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ในสปาไทย

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย 

สมมติฐานการวิจัย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโกท่ีต่างกันมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสปาไทยแตกต่างกัน

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโกท่ีต่างกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมการ 

บริการสปาไทยด้านเอกลักษณ์แตกต่างกัน

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรัสเซียในกรุงมอสโกท่ีต่างกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับความต้องการกระบวนการการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์แตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย

 1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 กลุม่ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยีในกรงุมอส

โก

  1.2 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

สปาไทยใน กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

 2. ด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ตั วแปรต ้น  ( Independent 

Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มผู ้

บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

  2.2 ตั ว แ ป ร ต า ม  ( D e p e n d e n t 

Variables) ได้แก่ (1) เอกลักษณ์สปาไทย (2) วิธี

การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์

การให้บรกิารสปาไทย (3) ความต้องการกระบวนการ

การเรียนรู ้ข้ามวัฒนธรรมด้าเอกลักษณ์การให้

บริการสปาไทย

 3. ด้านระยะเวลาในการด�าเนินงานการ

วิจัยครั้งน้ีใช้ระยะเวลาเริ่มด�าเนินการวิจัยต้ังแต ่

วันท่ี 31 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2560  

รวมระยะเวลา 24 เดือน

 4. ด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ขอบเขตการวิจัย 

สปาไทยในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

แนวคิด ทฤษฎีในการวิจัย 

 1. แนวคิดและทฤษฏีเรื่องวัฒนธรรม

 Horton & Hunt (1980) ได้แบ่งประเภท

ของวัฒนธรรมการจ�าแนกวัฒนธรรมในทาง

สังคมวิทยาได้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  1) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible 

Culture) ได้แก่ วัตถอุนัเกิดจากการประดษิฐ์คดิค้น

ของมนุษย์ เช่น ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม อาคาร 

เป็นต้น ตลอดจนผลในทางศิลปกรรมของมนุษย์

เช่นภาพวาด รูปปั้น เป็นต้น

  2) วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Inangible 

Culture) ได้แก่ แบบแผนแห่งพฤติกรรม ความคิด 

ความเชื่อ ภาษา ศีลธรรม ปรัชญาและกฎหมาย

ตามสากล 

 Tapp (2002) ได้มีค�าถามสมัยใหม่เก่ียว

กับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนถ่ายไปสู่ค�าถามเก่ียวกับ

เอกลักษณ์ การศึกษาทางวัฒนธรรมและทฤษฎี 

ทางสังคมจ�านวนมากที่เจาะลึกในประเด็นค�าถาม

เกี่ยวกับเอกลักษณ์

 จากวรรณกรรมท่ีได้ศึกษา วัฒนธรรม 

มีส่วนส�าคัญที่เป็นตัวสร้างให้เกิดอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือบุคคลล้วน 

มีอยู่ในสังคมและช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน มีการ

ถ่ายทอดต่อกันมา การแสดงความเป็นอัตลักษณ์  

มีการใช้สัญลักษณ์ ภูมิปัญญา แนวคิดมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา จ�าเป็นต้องผ่ากระบวนการ

การเรียนรู ้เพ่ือให้ได้มาซึ่งควาต้องการทางด้าน

วัฒนธรรม โดยมี 2 ปัจจัยที่สามารถเห็นเด่นชัดคือ 

วัฒนธรรมทีเ่ก่ียวกับวตัถุ (Tangible Culture) ได้แก่ 

วัตถุอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ เช่น 

ถ้วยชาม จาน ช้อน ส้อม อาคาร เป็นต้น และ

วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Intangible Culture) ได้แก่ 

แบบแผนแห่งพฤตกิรรม ความคดิ ความ เชือ่ ภาษา 

ศลีธรรม ขนบธรรมเนียม ดงันัน้วัฒนธรรมจงึเป็นสิง่

แสดงความเป็นเอกลักษณ์และอตัลกัษณ์ของสงัคม 

โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม คือ กระบวนการ

เรยีนรู้สู่ความต้องการทางเอกลักษณ์และอตัลกัษณ์

ในสังคมนั้น ๆ เพ่ือระบุความเป็นตัวตนในกลุ่ม

วัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึง่เวลาใดไม่ใช่อยู่นิง่ตลอดไป 

ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยระหว่างกลุ ่มผู ้บริโภค 

ชาวรสัเซยีกบัสปาไทยในกรงุมอสโก ซึง่จะเหน็ได้ว่า

มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันอย่างมาก 

ทัง้สถานที ่เพศ เชือ้ชาต ิประวัตศิาสตร์ การแสดงออก

เก่ียวกับการเป็นชายหรือหญิง ความเชือ่ทางศาสนา 

จงึมกีระบวนการการเรยีนรูข้้ามวฒันธรรม จะได้กล่าว
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ต่อไปในการศึกษาวรรณกรรมในหวัข้อแนวคิดและ

ทฤษฏีการรบัรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูข้้าวฒันธรรม

ต่อไป

 2. แนวคิดและทฤษฏีการรับรู้

 Nunnally and Bernstein (1994) กล่าวถึง

การรับรู้ เป็นการแปลหรือการตีความการสัมผัส 

ที่ได้รับ ออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย 

อันเป็นที่รู ้จักและเข้าใจกัน และในการแปลหรือ

ตีความหมายของการสัมผัสนั้น จ�าเป็นที่จะต้องใช้

ประสบการณ์หรือความรู ้เดิม หากคนเราไม่มี 

ความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้น ๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู้ 

สิ่งนั้น ๆ จะมีก็เพียงแต่การสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น

 ลักขณา (2530) และ วิภาพร (2546)  

ให้ความหมายว่า การรับรู้ คือการแสดงออกทาง

ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ 

ซึ่งเกิดข้ึนในจิตใจของแต่ละบุคคลอันเน่ืองมาจาก

การตคีวามโดยอาศยัประสบการณ์เดมิเป็นตวัช่วย 

นอกจากนี้ การรับรู้ (Perception) ยังเป็นกระบวน

การท่ีมต้ัีงแต่ระดับง่ายสดุถึงซบัซ้อนทีส่ดุ ซึง่ตคีวาม

ส่ิงเร้าจากการรับสมัผสัต่าง ๆ  ท้ังนีต้้องอาศยัการเรยีน 

การคิดและประสบการณ์เดิม

 จุฑามาศ สิทธิขวา (2542) กล่าวว่า 

กระบวนการรับรู้จ�าเป็นต้องอาศัยการตีความและ

ผลจากการตีความนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการแสดง

พฤติกรรมตอบสนองของแก่บุคคลแต่ละบุคคล

 3. แนวคิดและทฤษฏีเรื่องกระบวนเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรม 

 Byram (1997) กล่าวถึงความส�าคัญในการ

เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติต่อการท�าธุรกิจว่า 

“การเรยีนรูวั้ฒนธรรมต่างชาตเิป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือสร้าง

คณุค่าในการสือ่สารและต่อรองทางธุรกิจ ดงันัน้จงึควร

ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติมากพอกับ

วัฒนธรรมของตนเอง การเข้าใจในวัฒนธรรมจะ

ช่วยให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นดีขึ้นด้วย”

 Gudykunst and Kim (2003) ชี้ให้เห็นว่า 

การเข้าใจคน ๆ  หนึ่งจากวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ  มีการรับรู ้

ตีความและแสดงออกอย่างไรน้ันจะต้องเข้าใจ

อิทธิพล 4 อย่าง คือ

 1) อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Culture 

Influence) คอื การมองวฒันธรรมในวงกว้างในด้าน

ค่านยิมและโลกทศัน์ (World View) สิง่ท่ีสะสมจาก

ประสบการณ์

 2) อิ ท ธิ พ ล ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม สั ง ค ม 

(Socioculture Influence) เป็นการมองวัฒนธรรม

ในระดับแคบลงมา คือ การเข้าใจว่าคน ๆ นั้นเป็น 

กลุม่คนไหนในสงัคม เช่น เพศ อายุ อาชพี ชาตพัินธ์ุ 

ฯลฯ ซึ่งคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวัฒนธรรมย่อย 

(Sub-Culture) แตกต่างกัน โดยมองรวมถึงบทบาท

และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกก�าหนดมาและ

ความคาดหวังต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ 

กลุ่มนั้น ๆ ในสังคม

 3) อิ ท ธิพลทาง วัฒนธรรมจิต วิทยา 

(Psychocultural Influence) คือ การเข้าใจใน

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใจตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบความคิด ทัศนคติ  การรับรู ้  รวมถึง

กระบวนการแยกประเภท/จดักลุม่(Categorization) 

ภายในความคิดของบุคคลแต่ละวัฒนธรรม

 4) อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม (Environment 

Influence) คอื การศึกษาถึงผลของสภาพแวดล้อม

ทีม่ต่ีอพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ 

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ฯลฯ

 Samovar and Porter (2004) กล่าวว่า 

วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันมากท่ีสุดคือ 

วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก 

อย่างไรก็ดีในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม

ตะวันออกยังมคีวามหลากหลายภายในวัฒนธรรม

นั้น ประเทศแถบเอเชียโดยมากจะวัฒนธรรมที่

คล้ายกัน
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 กรอบความคิดในการวิจัย
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49 

 

 

ก าหนดมาและความคาดหวังต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของกลุม่นัน้ ๆ ในสงัคม 
 3) อิ ท ธิ พ ล ท า ง วัฒ น ธ ร รม
จิต วิทยา  (Psychocultural Influence) คื อ 
การเข้าใจในกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายใจตวั
บคุคลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความคิด ทศันคต ิ
การรับรู้ รวมถึงกระบวนการแยกประเภท/จดั
กลุ่ม (Categorization) ภายในความคิดของ
บคุคลแตล่ะวฒันธรรม 
 4) อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม 
(Environment Influence) คือ การศึกษาถึง

ผลของสภาพแวดล้อมท่ีมีตอ่พฤติกรรมไม่ว่า
จ ะ เ ป็ น ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ภู มิ อ า ก า ศ 
สภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ 
 Samovar and Porter (2004) กล่าว
ว่า วฒันธรรมท่ีมีความแตกตา่งกนัมากท่ีสุด
คือ วัฒ นธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม
ตะวนัออก อย่างไรก็ดีในวฒันธรรมตะวนัตก
แล ะวัฒ น ธ รรม ต ะวัน ออกยั ง มี ค วาม
หลากหลายภายในวัฒนธรรมนัน้ ประเทศ
แถบเอเชียโดยมากจะวฒันธรรมท่ีคล้ายกนั 

 
กรอบความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

(Mix Method) โดยการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาด้าน

เอกลกัษณ์การใช้บรกิาร สปาไทย เครือ่งมอืการวิจยั

เป็นแบบสอบถามส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย

ในกรุงมอสโก จ�านวน 403 ตัวอย่าง โดยมีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ

แบบโควตา (Quota Sampling) ซึง่ได้ค่าความเชือ่มัน่

แบบสอบถาม 0.852 การใช้แบบสอบถามในการ

วิจยัมผีูช่้วยชาวรสัเซยีทีส่ามารถพูดได้ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษสอบถามกับผู ้บริโภคโดยให้

ท�าการสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน แล้วน�าเสนอ

ในรปูตารางเพ่ืออธิบายปัจจยัทางด้านลกัษณะของ

กลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ

ทดสอบสถิติไคสแควร์ t-test และสถิติ One-way 

ANOVA (F- test) ในการทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุม่ ถ้ามคีวามแตกต่าง

จะเปรียบเทยีบรายคูโ่ดยใช้LSD (Least Significant 

Difference) และการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาด้าน 

อัตลักษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ

โดยก�าหนดผูใ้ห้ข้อมลูแบบเจาะจง จ�านวน 20 แห่ง 

ใช้วธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลคือผู้ประกอบการสปา

ไทยในกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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กับการบริหารกิจการ สปาที่มีการตกแต่งแบบไทย

และมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 

โดยแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยมีลักษณะเป็น

ค�าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชงิเนือ้หาในการ

วิเคราะห์อัตลักษณ์ของสปาไทยตามมุมมองของ 

ผู ้ประกอบการธุรกิจสปาไทยในกรุงมอสโกด้าน 

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และ อัตลักษณ์ที่อยู่ในตัว

คนไทยของธุรกิจสปาไทย เพ่ือน�าผลการวิเคราะห์

เนื้อหาจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาจัดท�าเป็นตัว

แบบท่ีเรยีกว่ากระบวนการการเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ในสปาไทย

 

ผลการวิจัย

 1. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ สปาไทย 

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อายุระหว่าง 41–60 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้

ต ่อเดือนระหว ่าง 100,001–200,000 รู เบิล 

ประสบการณ์การใช้สปาส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ สปา 

ในเมืองไทยมาก่อน และประสบการณ์การใช้สปา

ในมอสโกส่วนใหญ่มาใช้เป็นครั้งแรก 

 ในส่วนของความคิดเห็นด้านเอกลักษณ์

ของสปาไทยส�าหรับกลุ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียใน 

กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย พบว่า 

 1)  ปัจจยัด้านรปู กลุม่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มี

ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านรูป 

ทุกด้าน ได้แก่ ป้ายและทางเข้าสถานประกอบการ 

การตกแต่งภายในสถานประกอบการแบบไทย 

เครื่องแต่งกายพนักงาน ภาพวาดและจิตรกรรม

แบบไทย ยกเว้น เครื่องเรือนไทย ไม่สะท้อนความ

เป็นเอกลักษณ์ไทยส่วนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 

เห็นว่า การออกแบบและตกแต่งในส่วนของ 

ทางเข้าสปา และป้ายชือ่สถานประกอบการ รวมถึง

การแต่งกายของพนักงานต้อนรบั พนักงานให้บรกิาร

ข้อมูลลูกค้าด้วยชุดไทยหรือผ้าไทยและเลือกใช้

เคร่ืองเรือน หรอืเฟอร์นิเจอร์แบบไทยเป็นอตัลกัษณ์

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจสปาไทย 

 2)  ปัจจยัด้านรส กลุม่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี

ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านรส 

ทุกด้าน ได้แก่ เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย และลูกอม

สมุนไพร ยกเว้น ขนมไทยที่วางให้บริการจุดต่าง ๆ 

ไม่สะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์ไทย และผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่เหน็ว่าการบรกิารลกูค้าด้วยขนมไทย และ

น�้าสมุนไพรไทย สะท้อนอัตลักษณ์ของสปาไทยได้

 3)  ปัจจัยด้านกลิ่น กลุ่มผู้บริโภค มีความ

เข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านกล่ินท้ังหมด 

อันประกอบด้วย กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องโถง ห้อง

นวด กลิ่นสมุนไพรไทยจากเครื่องดื่มและจากผลิต

ภัณฑ์สปา และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า กลิน่

ของสมุนไพรไทยท่ีใช้ประกอบในการนวด หรือ 

ในผลติภณัฑ์สปา เช่น ลกูประคบ ซึง่เป็น อตัลกัษณ์

ที่มีความชัดเจน รวมถึงการใช้กลิ่นสมุนไพรไทย 

ในพื้นที่โถง หรือที่รับรองที่พักผ่อนหลังบริการ

 4) ปัจจัยด้านเสียง กลุ่มผู้บริโภค มีความ

เข้าใจในเอกลักษณ์ของสปาไทยด้านเสียงทั้งหมด 

อันประกอบด้วย เสียงดนตรีไทย เสียงการกล่าว

ต้อนรับทักทายภาษาไทย “สวัสดี” และเสียงการ

กล่าวค�าอ�าลาขอบคุณภาษาไทย “ขอบคุณ” และ 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เหน็ว่า การเปิดเพลงบรรเลง

เป็นเพลงไทย หรือดนตรีไทย เป็นอตัลักษณ์ทีส่�าคญั

ของธุรกิจสปาไทย รวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

เช่น การกล่าวสวัสดีหรือขอบคุณเป็นภาษาไทย

 5)  ปัจจยัด้านสมัผัส กลุม่ผู้บรโิภค มคีวาม

เข้าใจในเอกลกัษณ์ของสปาไทยด้านสัมผสัทัง้หมด

อันประกอบด้วย พนักงานบริการเป็นคนไทย และ

รูปแบบการนวดแบบไทย (ราชส�านัก เชลยศักดิ์) 

และประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า การให้บรกิารนวด
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แก่ลูกค้า ซึ่งทั้งรูปแบบของการนวด และน�้าหนัก  

มีความเป็นอัตลักษณ์ของสปาไทยทั้งหมด

 6) ปัจจัยด้านเอกลักษณ์ไทยที่อยู่ในคน

ไทย กลุ่มผู้บริโภคมีความเข้าใจในเอกลักษณ์ของ

สปาไทยด้านเอกลกัษณ์ไทยทีอ่ยู่ในคนไทยทัง้หมด

อันประกอบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อลูกค้า

ของพนักงาน (การไหว้) การเอาอกใจลูกค้าของ

พนักงาน (การเปลี่ยนเสื้อผ้า, เปลี่ยนรองเท้า) และ 

ความเป็นมติรต่อลกูค้าของพนกังาน (การกล่าวค�า

สวัสดี, การกล่าวค�าขอบคุณและรอยย้ิม) และ 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เหน็ว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ซึง่สะท้อนออกมาจากกิรยิามารยาท ในการต้อนรบั 

การให้บริการทั้งการสื่อสาร (ให้ข้อมูล) และบริการ

นวด ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมิตรในการให้บริการ 

เป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของสปาไทย

 2. วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์การให้บรกิาร สปาไทยส�าหรบักลุ่ม

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับความคิดเห็นต่อวิธีการสร้าง

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ก่อนการรับบริการ
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(การกล่าวค าสวัสดี, การกล่าวค าขอบคุณ
และรอยยิม้) และผู้ ประกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งสะท้อน
ออกมาจากกิริยามารยาท ในการต้อนรับ 
การให้บริการทัง้การส่ือสาร (ให้ข้อมูล) และ
บริการนวด ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมิตรใน

การให้บริการ เป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคญัของส
ปาไทย 
 2. วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการ 
สปาไทยส าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย
ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  

 
ตารางที่  1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับความคิดเห็นต่อ
วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปาไทย ก่อนการรับบริการ 
 

ปัจจัย X  . .S D  แปลผล 
การเรียนรู้จากบุคคล    
     1. พนกังานต้อนรับคนไทย  4.01 .420 มาก 
การเรียนรู้จากส่ือในสปา    
     2. ภาพวาดและ จิตกรรมแบบไทย (โบชวัร์ และเมน ู แสดง
ภาพวาดเอกลกัษณ์ สปาไทย) 

4.10 .506 มาก 

     3. เคร่ืองเรือนไทย 2.16 .508 น้อย 
การเรียนรู้จากสถานที่และการตกแต่งสปา    
     4. ป้ายสถานประกอบการแสดงความเป็นไทย 4.71 .607 มากท่ีสดุ 
     5. เคร่ืองดื่มสมนุไพรไทยในห้องโถง 4.02 .426 มาก 
     6. กลิ่นสมนุไพรไทยในห้องโถง 4.11 .513 มาก 
     7. เสียงดนตรีไทยในห้องโถง 4.10 .502 มาก 
     8. การตกแตง่ภายในสถานประกอบการแสดงความเป็น
ไทย (เร่ิมตัง้แตท่างเข้าร้านท่ีตกแตง่แบบไทย) 4.82 .556 มากท่ีสดุ 

การเรียนรู้จากกิจกรรม    
     9. การเปล่ียนเสือ้ผ้าและรองเท้า 4.99 .121 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.32 .397 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความคิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม

วฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปา
ไทย ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมก่อนการ
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 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ

คิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ผลการวิจัย

พบว่า โดยภาพรวมก่อนการรับบริการมีการเรียนรู้

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การเรียนรู้ผ่านบุคคลคือ พนักงานต้อนรับเป็นคน

ไทย การเรียนรู ้ผ ่านสื่อในสปาคือ โบรชัวร ์ ท่ี

ออกแบบในรูปแบบไทยและใบเมนูท่ีออกแบบใน

รปูแบบไทย การเรยีนรูผ่้านสถานท่ีและตกแต่งสปา

คอืป้ายสถานประกอบแสดงความเป็นไทยและการ

ตกแต่งภายในแบบไทยอยู่ในระดับมากที่สุด การ

เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมคือการเปลี่ยน

เสื้อผ้าและรองเท้าอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

ตารางที่ 2 ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับ ความคิดเห็นต่อวิธี

การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ระหว่างการรับบริการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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รับบริการมีการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเรียนรู้ผ่าน
บุคคลคือ พนักงานต้อนรับเป็นคนไทย การ
เรียนรู้ผ่านส่ือในสปาคือ โบรชวัร์ท่ีออกแบบ
ในรูปแบบไทยและใบเมนู ท่ีออกแบบใน
รูปแบบไทย การเรียนรู้ผ่านสถานท่ีและ

ตกแต่งสปาคือป้ายสถานประกอบแสดง
ความเป็นไทยและการตกแต่งภายในแบบ
ไทยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ การเรียนรู้ผ่านการ
เรียนรู้จากกิจกรรมคือการเปล่ียนเสือ้ผ้าและ
รองเท้าอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเชน่กนั 
 

 
ตารางที่ 2 ภาพรวมแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบั    ความ
คดิเห็นตอ่วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปาไทย ระหว่างการ
รับบริการ 
 

ปัจจัย X  . .S D  แปลผล 
การเรียนรู้จากบุคคล    
     1. พนกังานนวดเป็นคนไทยใสเ่คร่ืองแบบไทย 4.98 .140 มากท่ีสดุ 
การเรียนรู้จากส่ือในสปา    
     2. พนกังานนวดให้ข้อมลูระหวา่งการนวดโดยกิริยาทา่ทาง 4.84 .364 มากท่ีสดุ 
การเรียนรู้จากสถานท่ีและการตกแต่งสปา    
     3. การตกแตง่ภายในห้องนวดแบบไทย 4.89 .448 มากท่ีสดุ 
     4. กลิ่นสมนุไพรภายในห้องนวดแบบไทย 4.64 .574 มากท่ีสดุ 
     5. เสียงดนตรีไทย 4.43 .640 มาก 
การเรียนรู้จากกิจกรรม    
     6. การไหว้ครูก่อนให้บริการนวด 4.99 .121 มากท่ีสดุ 
     7. บริการการนวด 4.99 .121 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.79 .227 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความคิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้าม
วฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปา
ไทย ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างการรับบริการ 
มี ก ารเรีย น รู้อ ยู่ ใน ระ ดับ ม าก ท่ี สุ ด  อัน
ประกอบด้วย การเรียน รู้ผ่านบุคคล คือ 

พนกังานนวดท่ีเป็นคนไทย การเรียนรู้ผ่านส่ือ
คือ พนักงานนวดให้ข้อมูลระหว่างการนวด
โดยกิริยาท่าทาง การเรียนรู้ผ่านสถานท่ีและ
ตกแต่งสปาคือ การตกแต่งภายในห้องนวด
แบบไทยและกลิ่นสมุนไพรไทยในห้องนวด
แบบไทยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ การเรียนรู้ผา่น

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ

คิดเห็นต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย ผลการวิจัย

พบว่า ระหว่างการรับบริการ มีการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับมากที่สุด อันประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่าน

บุคคลคือ พนักงานนวดที่เป็นคนไทย การเรียนรู้

ผ่านสื่อคือ พนักงานนวดให้ข้อมูลระหว่างการนวด

โดยกิรยิาท่าทาง การเรยีนรูผ่้านสถานทีแ่ละตกแต่ง

สปาคือ การตกแต่งภายในห้องนวดแบบไทยและ

กลิ่นสมุนไพรไทยในห้องนวดแบบไทยอยู่ในระดับ

มากที่สุด การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมคือ การนวดแบบ

ไทย การลงน�า้หนกั มคีวามแรง การนวดเพ่ือบ�าบดั

แก้อาการเจบ็ป่วย การนวดเพ่ือความผ่อนคลาย ใช้

เฉพาะมือในการนวด และใช้มือ เท้า ศอก ในการ

นวด และการไหว้ครูก่อนให้บริการนวดอยู่ในระดบั

มากที่สุดเช่นกัน
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จากตารางท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น

ต่อต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลกัษณ์การให้บรกิารสปาไทย ผลการวิจยัพบว่า 

หลังการรับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุ เมือ่พิจารณาเป็นรายได้ จะเหน็ว่าให้พนักงาน

ต้อนรับส่งลูกค้าเป็นคนไทยอยู่ในระดับมาก การ

เรียนรู้จากสื่อในสปาคือการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัว

หลังการนวดไทยอยู่ในระดับมาก และการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมคือ การเสิร์ฟขนมไทยอยู่ในระดับ 

ปานกลาง

  3. ความต้องการกระบวนการ การเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บรกิารสปาไทย

ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก

ประเทศรัสเซีย

ตารางที่ 3 ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับ ความคิดเห็นต่อวิธี

การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย หลังการรับบริการ
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กิจกรรมคือ การนวดแบบไทย การลงน า้หนกั 
มีความแรง การนวดเพ่ือบ าบัดแก้อาการ
เจ็บป่วย การนวดเพ่ือความผ่อนคลาย ใช้

เฉพาะมือในการนวด และใช้มือ เท้า ศอก ใน
การนวด และการไหว้ครูก่อนให้บริการนวด
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเชน่กนั 

 
ตารางที่  3 ภาพรวมแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับ  ความ
คิดเห็นตอ่วิธีการสร้างการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมด้านเอกลกัษณ์การให้บริการสปาไทย หลงัการรับ
บริการ 
 

ปัจจัย X  . .S D  แปลผล 
การเรียนรู้จากบุคคล    
     1. พนกังานต้อนรับเป็นคนไทย 4.03 .437 มาก 
การเรียนรู้จากส่ือในสปา    
     2. การให้ข้อมลูการปฏิบตัติวัหลงัการนวดไทย 4.13 .521 มาก 
การเรียนรู้จากสถานท่ีและการตกแต่งสปา    
     3. การตกแตง่แบบไทยในสว่นห้องโถง 4.80 .572 มากท่ีสดุ 
     4. เสียงดนตรีไทย 
การเรียนรู้จากกิจกรรม 

4.80 .566 มากท่ีสดุ 
 

     5. การเสิร์ฟอาหารวา่งและการเสิร์ฟเคร่ืองดื่มสมนุไพร 4.79 .568 มากท่ีสดุ 
     6.  การเสิร์ฟขนมไทย 2.78 .569 ปานกลาง 
     7. เปล่ียนเสือ้ผ้า/รองเท้า 4.80 .568 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.70 .188 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างมีระดบั

ความคิดเห็นต่อต่อวิธีการสร้างการเรียนรู้
ข้ า ม วัฒ น ธ รรม ด้ าน เอ ก ลั ก ษ ณ์ ก า ร
ให้บริการสปาไทย ผลการวิจัยพบว่า หลัง
การรับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายได้ จะเห็นว่าให้
พนักงานต้อนรับส่งลูกค้าเป็นคนไทยอยู่ใน
ระดบัมาก การเรียนรู้จากส่ือในสปาคือการ

ให้ข้อมลูการปฏิบตัิตวัหลงัการนวดไทยอยูใ่น
ระดับมาก และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมคือ 
การเสิร์ฟขนมไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3. ความต้องการกระบวนการ   
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์
การให้บ ริการสปาไทยส าห รับก ลุ่ม
ผู้บ ริ โภคชาว รัส เซี ย ในก รุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย 
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ตารางที่ 4  ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับ ความคิดเห็นต่อ

ความต้องการเอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย

ความคิดเห็นต่อความต้องการด้านเอกลักษณ์

การให้บริการสปาไทย X  S.D แปลผล

ก่อนรับบริการ 3.91 .356 มาก

ระหว่างการเข้ารับบริการ 4.45 .157 มาก

หลังการเข้ารับบริการ 3.68 .385 มาก

 ภาพรวม 4.01 0.27 มาก

  

 จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ

คดิเห็นต่อความต้องการเอกลกัษณ์การให้บรกิารส

ปาไทย ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( ) และเมื่อ

พิจารณาขั้นตอนการให้บริการ ก่อนการรับบริการ 

ระหว่างการรบับรกิาร และหลงัการรบับรกิาร พบว่า

กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อความต้องการ

เอกลักษณ์การให้บริการสปาไทย อยู่ในระดับมาก

ทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนระหว่างการเข้ารับบริการมี

ความต้องการมากกว่าขั้นตอนอื่น ( = 4.45, S.D. 

= .157)

 4. กระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ด้านเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ตามความต้องการ

ของกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย ในกรุงมอสโก 

  1) ก่อนการรับบริการ ผู้ประกอบการ  

สปาไทยในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สามารถ

สร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

ในด้านเอกลกัษณ์ในตัวคนไทยได้ดังนี ้(1) การเรยีน

รูจ้ากบคุคล สามารถสร้างการเรยีนรูเ้อกลกัษณ์และ

อัตลักษณ์สปาไทยโดยพนักงานต้อนรับเป็นคน

รสัเซยี พูดภาษารสัเซยี (2) การเรยีนรูจ้ากสือ่ในสปา 

โดยโบรชัวร์ที่ออกแบบในรูปแบบไทย และใบเมนู

ที่ออกแบบในรูปแบบไทย แต่ภาษาที่ใช้เป็นภาษา

รัสเซีย (3) การเรียนรู้จากสถานที่และการตกแต่ง

สปา โดยการตกแต่งภายในแบบไทย และกลิ่น

สมุนไพรไทยในห้องโถง เสียงดนตรีไทย (4) การ

เรียนรู ้จากกิจกรรม โดยการให้การต้อนรับของ

พนักงานท่ีรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัว พนักงาน 

มีความเป็นกันเอง มีการเสิร์ฟชาสมุนไพรไทย 

ก่อนการนวด การกล่าวค�าต้อนรับ ทักทาย (สวัสดี) 

การเอาอกเอาใจโดยการช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าและ

รองเท้า 

  2) ระหว่างการรับบริการ ผู้ประกอบ  

การสปาไทยในกรงุมอสโก ประเทศรัสเซยี สามารถ

สร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

ในด้านสมัผสั ด้านรปู ด้านเอกลกัษณ์ในตวัคนไทย 

ด้านเสียง และด้านกลิ่น โดยมีวิธีการสร้างการเรียนรู้

ดังน้ี (1) การเรียนรู้จากบุคคล สามารถสร้างการ

เรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย โดย

พนักงานนวดท่ีเป็นคนไทยใส่เคร่ืองแบบท่ีตกแต่ง

ด้วยผ้าลายไทย พนักงานพูดส่ือสารภาษารัสเซีย 

(2) การเรียนรู้จากสื่อในสปา โดยพนักงานนวด 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนวด (3) การเรียนรู้จากสถาน

ทีแ่ละการตกแต่งสปา โดยกล่ินสมุนไพรไทยในผลิต

ภัณฑ์สปา และการตกแต่งภายในห้องนวด (4) การ

เรียนรู้จากกิจกรรม โดยการลงน�้าหนักการนวด 

มีความแรงแบบไทย การนวดเพื่อบ�าบัดแก้อาการ
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เจ็บป่วย พนักงานต้อนรับมีความเอาอกเอาใจ  

การนวดเพ่ือความผ่อนคลาย การใช้เฉพาะมือ 

ในการนวด และการใช้มือ เท้า ศอก ในการนวด  

มีการล้างเท้า และการไหว้ครูก่อนนวด

  3) หลังการรับบริการ ผู้ประกอบการ  

สปาไทยในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สามารถ

สร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

ในด้านเอกลักษณ์ในตัวคนไทย ด้านรส ด้านรูป 

ด้านเสียง และด้านกลิ่น โดยมีวิธีการสร้างการ 

เรียนรู้ดังนี้ (1) การเรียนรู้จากบุคคล สามารถสร้าง

การเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทยโดย

ต้องการให้พนักงานต้อนรับส่งท่าน (2) การเรียนรู้

จากสื่อในสปา โดยการให้ค�าแนะน�าหลังรับบริการ 

โดยเอกสารสิง่พิมพ์ (3) การเรยีนรูจ้ากสถานทีแ่ละ

การตกแต่งสปา โดยห้องพักคอยหลังรับบริการ

ตกแต่งแบบไทย ห้องพักคอยหลังรับบริการมีกลิ่น

สมุนไพรไทย (4) การเรียนรู้จากกิจกรรม โดยการ

กล่าวค�าลาและขอบคณุ เป็นภาษารสัเซยี เอาอกเอาใจ

ผ้าเย็นหรอืผ้าร้อนส�าหรบัเชด็หน้า บรกิารเครือ่งดืม่

สมุนไพรไทยหลังการนวด และบริการอาหารว่าง

แบบไทย หลงัการนวดและการเปลีย่นเสือ้ผ้า รองเท้า 

  นอกจากนี้ปัจจัยที่กลุ่มผู้บริโภคไม่เกิด

การเรียนรู้ ไม่เข้าใจและไม่ต้องการต่อการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของ

ผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก มีดังนี้

  1) ก่อนกระบวนการการเรยีนรู ้กิจกรรม

ท่ีไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์สปาไทย ได้แก่ (1) การเรียนรู้จากบุคคล 

ในการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

สปาไทยนัน้ พนกังานต้อนรบัไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนไทย 

และพนักงานต้อนรับไม่จ�าเป็นต้องพูดภาษาไทย 

(2) การเรียนรู ้จากสถานท่ีและการตกแต่งสปา  

ป้ายสถานประกอบการภาษาอังกฤษ และป้าย

สถานประกอบการภาษาไทยไม่มีผลต่อการสร้าง

การเรียนรู้ (3) การเรียนรู้จากกิจกรรม การต้อนรับ

ทักทายแบบสากลด้วยการจับมือ ไม่มีผลต่อการ

สร้างการเรียนรู้

  2) ระหว ่างกระบวนการการเรียนรู ้  

เสียงดนตรีไทยไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู้

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สปาไทย

  3) หลงักระบวนการการเรียนรู้ กิจกรรม

ที่ไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์สปาไทย ได้แก่ (1) การเรียนรู้จากบุคคล 

ในการสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

สปาไทยนัน้พนกังานนวดไม่จ�าเป็นต้องไปส่งลกูค้า  

(2) การเรยีนรูจ้ากสือ่ในสปา การให้ค�าแนะน�าหลงั

รับบริการ โดยพนักงานไม่มีผลต่อการสร้างการ

เรยีนรู ้(3) การเรยีนรูจ้ากสถานทีแ่ละการตกแต่งสปา 

เครื่องเรือนไทยไม่มีผลต่อการสร้างการเรียนรู ้ 

(4) การเรียนรู้จากกิจกรรม การกล่าวค�าลาและ

ขอบคณุ เป็นภาษาองักฤษ การเสิร์ฟขนมไทยไม่มผีล

ต่อการเรียนรู้ 

อภิปรายผล

 การอภิปรายผลกระบวนการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปา

ไทย ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซีย ในกรุงมอสโก 

ที่สร้างขึ้นจากผลการวิจัย ดังนี้

 1. กระบวนการสร้างการเรยีนรูข้้ามวฒัธรรม 

ขัน้ก่อนการเข้ารบับรกิาร ผลการวิจยัพบว่า ขัน้ก่อน

การเข้ารับบริการ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 

สปาไทยในด้านเอกลักษณ์ในตัวคนไทย ด้านรูป 

ด้านเสียง ด้านกลิ่น และด้านรส ตามล�าดับ โดย

สร้างการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรม ผ่านสถานที่และ 

การตกแต่งสปา ผ่านบุคคล และผ่านสื่อ ทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะเมื่อผู้บริโภคเข้าสู่ภายในสถานประกอบ

การสปาไทย การให้บริการด้วยความเอาอกเอาใจ 

และด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัย

ไมตร ีเป็นเอกลกัษณ์ทีอ่ยูใ่นตวัคนไทย ซึง่สามารถ

สร้างการเรียนรู ้ได้ผ่านบุคคลคือพนักงานที่ให้

บริการผ่านกิจกรรมการบริการ เช่น การเปลี่ยน

เสือ้ผ้า รองเท้าและการล้างเท้าให้ลกูค้าก่อนการรบั

บริการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

ปัจจัยที่น�าไปสู ่ความส�าเร็จของสปาไทย โดย

ส�านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(2558) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยด้านบุคลากรให้บริการ 

ควรมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยอ่อนน้อม สุภาพ  

ย้ิมแย้มแจ่มใสทีเ่อือ้ต่อการด�าเนินธุรกจิเป็นอย่างดี 

ซึ่งบุคลิกภาพดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของ 

อัตลักษณ์สปาไทยตามแนวคิดไทยสัปปายะหรือ

ไทยสบายซึง่อธิบายถึง ความสบายทีไ่ด้จากบคุคล

รอบข้างท่ีรวมถึงความสะดวกสบายจากการได้รับ

การบรกิารจากผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและความ

มนี�า้ใจจากผูใ้ห้บรกิารก็เป็นความสบายอีกประเภท

หนึ่งด้วย แสดงถึงความเป็นมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน

ของคนไทย (ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข, 

2554-2556) โดยลักษณะดังกล่าวเป็นผลมาจาก

จารีตประเพณีและวัฒนธรรมการต้อนรับขับสู ้  

ด้วยความยินดีเต็มอกเต็มใจ ย้ิมแย้มแจ่มใส การ

รบัรองแขก การมมีารยาททีดี่ของเจ้าบ้าน ให้เกียรติ

กับแขกแปลกหน้า ซึ่งเมื่อน�าอัตลักษณ์น้ีมาใช้ใน

ธุรกิจสปาไทย จึงเป็นที่สนใจและยอมรับในระดับ

สากล จนท�าให้สปาไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

(สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 

2546) สอดคล้องกับการวิจยัของ นาถฤด ีมณีเนตร 

(2549: บทคดัย่อ) ซึง่ได้ศกึษาวิจยัการพัฒนาธุรกจิ

ท่องเท่ียวเชงิสขุภาพ : กรณีศึกษาการนวดแผนไทย 

โดยผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าชาวต่างประเทศ  

มีความพึงพอใจในความย้ิมแย้มแจ่มใสและ 

การต้อนรับดูแลและเอาใจใส่ 

 นอกจากน้ี การตกแต่งหรือออกแบบสถานท่ี

ให้บรกิารโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไทย เช่น การใช้

เครือ่งเรอืนไทย ป้ายชือ่ภาษาไทยหรอืมคีวามเป็นไทย 

เป็นการส่ือสารเพ่ือสร้างการเรียนรู้ผ่านสถานท่ี 

ให้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการธุรกิจ 

สปาไทย ทีก่ล่าวถึงการออกแบบสิง่แวดล้อมทีเ่ป็น

ปัจจัยที่สร้างความรู้สึกท่ีปรากฎแก่ประสาทสัมผัส

ด้าน รูป (Sight) คอื สิง่ท่ีเป็นภูมทัิศน์และภมูสิถาปัตย์ 

บรรยากาศภายนอกโดยรอบ เช่น รปูแบบการตกแต่ง

สถานที่หรือสวน ต้นไม้ ดอกไม้ แต่งแต้มด้วยสีสัน

สวย ๆ นานาชนิด และผสมผสานกับพ้ืนท่ีน�้า 

เพ่ือช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED, 2554) 

นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข (2554-

2556) ยังได้กล่าวถึง อตัลกัษณ์สปาไทย (Thai Spa 

Identity) ไทยสัปปายะ มีลักษณะความเป็นองค์

รวมของความสบายหรือสภาพทั้ง 7 อย่างที่ท�าให้

เกิดความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิต โดยด้าน 

ท่ีอยู่อาศัยอันสบาย ซึ่งได้แก่ สถาปัตยกรรมไทย 

อนัเป็นมรดกท่ีมคีณุค่าและมคีวามหมายในตวัเอง 

มเีอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นภูมทัิศน์

ทีส่วยงาม เป็นศลิปะทีบ่่งบอกถึงวฒันธรรม วิถีการ

ด�ารงชีวิตที่เรียบง่ายแต่สง่างาม ไม่เพียงเท่านั้น

ท�าเลที่ต้ังของที่อยู่อาศัยอันสบายยังหมายความ

รวมถึง สถานท่ีท่ีปลอดภัย สงบ ร่มร่ืน และมี 

ระบบสาธารณูปโภคที่ดีอีกด ้วย นอกจากน้ี  

การใช ้สื่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ 

ผ่านสถาปัตยกรรมไทย ตัวอักษร ภาษา รูปปั้น  

ของตกแต่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งเร้าท่ีกระตุ้น 
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ให้เกิดการเรียนรู้ขั้นแรกผ่านการมองเห็น ซึ่งท�าให้

ผู ้บริโภคเกิดการตีความ เข้าใจ และเกิดการ 

ตัดสินใจได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและคงอยู่

เป็นเวลานาน (Mishra, (2008 : 237) และยังสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ซึ่งได้

ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วชาวจนี 

กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งข้อค้นพบของวิจัย 

ในครั้งน้ีน�ามาสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจ 

สปาในประเทศไทยสาหรับนักท่องเท่ียวชาวจีน 

ประการหนึง่คอืการออกแบบตกแต่งสปา แบบไทย 

ดงัน้ี การออกแบบและตกแต่งทางเข้าและป้ายต่าง ๆ  

ซึง่เป็นสิง่แรกทีผู่บ้รโิภคชาวรสัเซยีสามารถพบเหน็ 

และน�าไปสู ่กระบวนการเรียนรู ้เอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ของสปาไทย จึงมีความส�าคัญเป็น 

อันดับแรกในกระบวนการสร้างการเรียนรู ้ข้าม

วัฒนธรรม 

 นอกจากน้ี ในการสร้างการเรียนรู ้ข้าม

วัฒนธรรมในกระบวนการก่อนเข้ารับบริการ จาก

ผลการวิจัยยังพบว่า สามารถสร้างการเรียนรู ้

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทยด้านเสียง 

ด้านกลิ่น และด้านรส ซึ่งอาศัยการสร้างการเรียนรู้

ผ่านสถานที่ และผ่านสื่อในการให้บริการ กล่าวคือ 

เมื่อลูกค้าเข้าสู ่ภายในสถานประกอบการสปา  

ควรมกีารสร้างบรรยายกาศโดยใช้เสยีงเพลงบรรเลง

หรือดนตรีไทย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สื่อในการ

สร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าได้ เช่นการอธิบายด้วย

วาจา การให้สือ่รปูภาพ แผ่นพับ โบวชวัร์ การแต่งกาย 

การบริการเสิร์ฟเครื่องดื่มสมุนไพรในระหว่างรอถึง

ล�าดบัการให้บรกิาร ทัง้นีเ้นือ่งจากการใช้บรกิารของ

ลกูค้าในการรบับรกิารแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 

1-3 ชั่วโมง การผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือสร้าง

การเรียนรู ้จึงมีความส�าคัญ อาทิ การออกแบบ

ภายในท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ไทย หรือสะท้อนแนว

ความคิดของผู้ด�าเนินธุรกิจสปานั้น ๆ สิ่งที่เป็นไทย 

ได้แก่ พ้ืนไม้ หรือพ้ืนกระเบื้องดินเผา รวมถึงงาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ การตกแต่งผนัง โดยการน�าเครื่อง

ตกแต่งแบบไทย ๆ  หรอืผ้าไหมใส่กรอบ เครือ่งจกัสาน

ทีน่�ามาประดบัมมุห้อง เคร่ืองแบบพนกังาน ซึง่ต้อง

เน้นเอกลักษณ์ไทยโดยการน�าลวดลายแบบไทย ๆ 

มาผสมผสานกับผ้าไทย การใช้ศาสตร์และศิลปะ

แห่งคันธบ�าบัด(Aromatherapy) ด้วยกลิ่นหอม 

และน�้ามันระเหยท่ีสกัดได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช

สมุนไพรไทย การใช้ดนตรีไทยมีความไพเราะ 

ครบถ้วนของอรรถรสทั้ง เครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า  

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกลมกลืน

รูส้กึผ่อนคลาย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 

2554)  และสอดคล ้อง กับผลการ วิ จัยของ  

สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยทาง 

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา

จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงข้อค้นพบของวิจัยในคร้ังนี้น�ามาสู่

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจสปาในประเทศไทย

ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวจีน คือ สปาควรมีการ

ตกแต่งแบบไทย มีเครื่องดื่มต้อนรับที่มีเอกลักษณ์ 

สปาต้องมกีลิน่หอม และควรมเีสยีงเพลงทีส่ร้างเสรมิ

บรรยากาศในการผ่อนคลาย

 2. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒธรรม 

ข้ันระหว่างการเข้ารับบริการ ผลการวิจัยพบว่า  

ขั้นระหว ่างการเข ้ารับบริการ สามารถสร ้าง

กระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ของ สปาไทยด้านสัมผัส ด้านรูป  

ด้านเอกลักษณ์ในตวัคนไทย ด้านเสยีง และด้านกล่ิน

ตามล�าดบั โดยสร้างการเรยีนรูผ่้านกิจกรรม ผ่านบคุคล 

ผ่านสถานที่และการตกแต่งสปา และผ่านสื่อ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะกิจกรรมท่ีส�าคญัทีสุ่ดในกระบวนการ
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ระหว่างการให้บริการคือ การนวดสปา ซึ่งตาม

นิยามในการศึกษาครั้ ง น้ี  การสร ้างการรับรู  ้

ในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ด้านการ

สัมผสัจะสามารถสร้างได้ในเฉพาะขัน้ตอนระหว่าง

การให้บริการ โดยอาศัยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมคือ

การนวด ซึ่งเอกลักษณ์ท่ีส�าคัญของสปาไทยด้าน

การสัมผัสหรือการนวด คือรูปแบบของการนวด

แบบไทย ทั้งแบบเฉลยศักดิ์และแบบราชส�านัก ซึ่ง

มีความแตกต่างกันในท่วงท่า ลักษณะการนวด 

และน�้าหนักในการนวด กล่าวคือ การนวดแบบ

เชลยศักดิ์ (Thai Traditional Massage) เป็นการ

นวดแบบสามัญชนใช้สองมือและส่วนอื่น ๆ ของ

ร่างกายในการนวด เช่น เท้า ศอก การลงเข่า เป็นต้น 

โดยไม่ต้องใช้ยา เป็นท่านวดที่มีความเป็นอิสระ  

การนวดชนิดนี้ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน  

เป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายในสงัคมไทย ส่วนการนวดแบบ

ราชส�านัก (Royal Thai Massage) หมายถึง 

หมอนวดราชส�านักหรอืหมอหลวง การนวดใช้เวลาส้ัน

แต่มีประสิทธิภาพสูง ท่าทางการนวดท่ีสุภาพ

เรยีบร้อยและต้องมกีารฝึกปรอืฝีมอืให้คล่อง มเีทคนิค

การนวดที่เรียกว่า “หน่วง เน้น น่ิง” การนวดแบบ

ราชส�านักท่าทางต่าง ๆ ในการนวดจะได้รับการ

พัฒนาให้สุภาพและมักนวดด้วยนิ้วมือเท่าน้ัน 

เพ่ือให้สามารถควบคุมน�้าหนักในการนวดไม่ให้

มากเกินไป (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญและคนอื่น ๆ, 

2550) ดังนั้น ด้วยเอกลักษณ์ของการนวดทั้งรูป

แบบ และน�้าหนักการนวด จึงท�าให้การนวดไทย

เป ็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย 

สอดคล้องกับข้อมูลของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (2546) ท่ีว่า การนวด

แผนไทยได้ขยายเป็นวงกว้างท�าให้ชาวต่างชาติ 

มคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเรยีนรู ้และรบับรกิารนวดไทย

ในแต่ละด้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบ 

ราชส�านกั หรอืนวดแบบเชลยศกัดิ ์ด้วยความโดดเด่น

ของศิลปะการนวดแบบไทยและผลที่ได้รับจาก 

การนวดที่ท�าให้ระบบการหมุนเวียนเลือดลมดีข้ึน 

กล้ามเนื้อเส้นเอ็นผ่อนคลาย จึงท�าให้นวดไทยเป็น

ที่นิยมในกลุ่มชาวต่างประเทศ การนวดไทยจึงถูก

ใส่ไว้ในเมนูการบริการในกลุ่มของเมนูนวดต่าง ๆ 

ในธุรกิจสปา และเมือ่น�ามาจดัลงโปรแกรมข้ันตอน

การให้บริการตามล�าดับกับการรักษาสุขภาพด้วย

สมุนไพรไทย ผสมผสานกับการนวดไทยก็จะได้รับ

ผลดีเลิศที่สัมผัสและรู้สึกได้ 

 นอกจากน้ี การใช ้พนักงานนวดหรือ

พนักงานให้บริการท่ีเป็นคนไทยในการบริการนวด 

สามารถสร้างการเรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

สปาไทยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์ในตัวคน

ไทย โดยท้ังนี้เพราะลักษณะที่ส�าคัญของคนไทยที่

ชาวต่างชาตยิอมรบั คอื Power of The Thai Touch 

คือท่ีแฝงไว้ด้วยความนุ่มนวล อ่อนน้อม ถ่อมตน 

อ่อนโยน ดแูลทะนถุนอมและเอาใจใส่ทกุรายละเอยีด

จาก Spa Therapist (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED, 2554) นอกจากนี้

การให้ข้อมลูหรือการพูดคยุในระหว่างการนวด หรือ

การท�าสปาก็สามารถสร้างการเรยีนรู้ในเอกลกัษณ์

และ อัตลักษณ์สปาไทยได้ สอดคล้องกับประเภท

ของแหล่งเรียนรู ้ของ Nichols (1971 : 342)  

ที่อธิบายว่าแหล่งเรียนรู ้สามารถสรุปได้เป ็น  

3 ประเภท คือ 1) แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น 

ครู ปราชญ์ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นักการศึกษา  

นักวิจัย ผู้ประกอบการต่าง ๆ 2) แหล่งการเรียนรู ้

ทีเ่ป็นสถานท่ี เช่น โรงเรยีน ห้องสมดุ สถานประกอบ

การ ศาสนสถาน แปลงเกษตร สถานท่ีทางธรรมชาติ

ต่าง ๆ เป็นต้น 3) แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นสื่อสาร

สนเทศ และสื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทาง

คอมพิวเตอร์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมต่าง ๆ 
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เป็นต้น โดยพนกังานทีใ่ห้บรกิารนวดหรอืท�าสปาจดั

อยู่ในกลุม่แหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นบคุคล ซึง่สามารถสร้าง

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ โดยการให้ความรู ้ 

(Knowledge) และสร้างประสบการณ์ (Experience) 

ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้บริโภคได้ 

(Schiffman and Kanuk, 1994 : 201) การสร้าง

การเรียนรู้ด้านรูป โดยการออกแบบและตกแต่ง

ภายในห้องนวดแบบไทย และการใช้เสียงเพลง

บรรเลงในระหว่างการให้บริการ จะสามารถช่วย

สร้างความผ่อนคลายให้กับลกูค้าได้ สอดคล้องกับ

กรอบและแนวคดิของเอกลกัษณ์สปาไทย โดยกรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2554) ด้านเสียง ซึ่ง

อธิบายว่าดนตรีไทยมีความไพเราะครบถ้วนของ

อรรถรสทั้ง เครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า ดนตรีไทยที่ใช้

บรรเลงในสปาไทย ควรเป็นดนตรขีองแต่ละท้องถ่ิน 

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกลมกลืน

รู้สึกผ่อนคลายกับท่วงท�านอง โดยในแต่ละท้องถิ่น

มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างทั้ง 4 ภาค 

ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน

 ท้ังนีก้ระบวนการเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ในข้ัน

ระหว่างการรับบริการที่สามารถสร้างได้ควบคู่กับ

การสัมผัส (การนวด) คือ การสร้างการเรียนรู ้

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านกลิ่น กล่าวคือ กลิ่น

ของผลติภณัฑ์สปาท่ีใช้ในระหว่างการนวด โดยการใช้

ผลติภัณฑ์สปาทีท่�ามาจากสมนุไพรไทยก็จะสามารถ

สร้างการเรียนรู้ได้ ซึ่งจริยา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

(2553) ได้กล่าวถึงการกลยุทธ์ธุรกิจสปา ประการ

หน่ึงคือการค้นหาเอกลักษณ์ธุรกิจสปาของตัวเอง

ให้เจอ แล้วจดัการน�าเสนอให้โดดเด่น หมัน่ย�า้จดุขาย

ของร้านสปาของตนอยู่เสมอ โดยสมุนไพรไทยเป็น

สิง่หนึง่ท่ีมชีือ่เสยีง การประยุกต์ศาสตร์ของสมนุไพร

ไทยมาใช้ในธุรกิจสปาสามารถท�าให้เกิดการบ�าบดั 

นวด และรักษาด้วยสมุนไพร นอกจากนี้ การใช้ 

ลูกประคบ การอบสมุนไพร การใช้เคร่ืองร�่าไทย 

สมนุไพรไทย ยังเป็นการประยุกต์ใช้ภมูปัิญญาไทย

ที่โดดเด่น โดยเน้นการใช้วิธีการธรรมชาติเป็นหลัก 

(ส�านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

และกระทรวงสาธารณสุข, 2554-2556)

 3. กระบวนการสร้างการเรยีนรูข้้ามวัฒธรรม 

ขัน้หลงัการเข้ารบับรกิาร ผลการวจิยัพบว่า ข้ันหลงั

การเข้ารับบริการ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 

สปาไทยด้านรูป ด้านเอกลกัษณ์ในตวัคนไทย ด้านรส 

ด้านรูป ด้านเสียง และด้านกลิ่นตามล�าดับ โดย

สร้างการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรม ผ่านสถานที่และ 

การตกแต่งสปา ผ่านบุคคล และผ่านสื่อ 

 ทั้ง น้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมหลักของ 

ผูบ้รโิภคหลงัจากการใช้บรกิารสปาหรอืการนวด คอื

การพักเพ่ือผ่อนคลายอริยิาบถ และรอกระบวนการ

หลงัจากรบับรกิาร เช่น การช�าระเงนิ เป็นต้น ดงันัน้

ผลจากการศึกษาจึงพบว่า การให้บริการผ้าร้อน  

ผ้าเย็น ส�าหรับการเช็ดหน้า เช็ดร่างกาย การพูดคุย

เพ่ือให้ข้อมูลระหว่างรอบริการต่อไป หรือการดูแล

ตวัเองหลงัจากการใช้บริการแล้ว สามารถช่วยสร้าง

การเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ในตัวคนไทย จากการ

แสดงออกถงึความอ่อนน้อมในการให้บรกิาร ความ

เต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค ้า นอกจากน้ี  

การออกแบบและการตกแต่งพ้ืนท่ีในส่วนห้องพัก

คอยหลังการรับบริการแบบไทย รวมถึงอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้เครื่องเรือนต่าง ๆ ซึ่งควรมีความเป็นไทย 

รวมถึงการบริการเครื่องดื่มสมุนไพร หรือขนม หรือ

อาหารว่าง ซ่ึงการใช้ขนมไทย หรืออาหารว่างไทย 

ก็จะสามารถสร้างการเรยีนรูเ้อกลกัษณ์ด้านรสได้ด้วย 

ทั้งนี้  ในพ้ืนที่ส ่วนพักคอยสามารถสร้างความ 

ผ่อนคลายให้กับลูกค้าด้วยการเปิดเพลงบรรเลงคลอ 
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รวมถึงการใช้กลิ่นของสมุนไพร หรือดอกไม้ เครื่อง

หอมไทยท่ีเหมาะสมได้ด้วย ซึ่งกระบวนการและ

กิจกรรมท่ีกล ่าวมาข ้างต ้นนั้นเป ็นการสร ้าง

ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค จนเกิดเป็นการเรียนรู้ 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้บริโภคของ 

Assael (1998 : 105) การเรียนรู ้  หมายถึง  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น อันเป็นผล

เนื่องมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู ้

ประกอบด้วย 3 ระดับ 1) ความรู้ (Knowledge) 

เป็นการเรียนรู ้ที่เกิดจากการที่ได้รับความรู ้จาก

บคุคลอืน่ 2) ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) 

เกิดจากสิ่งที่เราได้สัมผัส ได้พบเห็นมา และ 3)  

การเชื่อมโยง (Association) เป็นการโยงความคิด

กับประสบการณ์ท่ีเคยได้พบเหน็มาก่อน หรอืสงัเกต

สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น หรือการบอกจากผู้อื่น นอกจากนี้

การผสมผสานและการสื่อสารเอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่กระบวนการก่อน 

รับการบริการ ระหว่างรับการบริการ และหลัง 

การรับการบริการยังช ่วยย�้าเอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ของสปาไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ (จริยา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2553) ที่กล่าวว่า 

การย�้าอัตลักษณ์สามารถสื่อผ่านองค์ประกอบโดย

รวมของร้านสปาท้ังหมด เช่น การน�าวฒันธรรมไทย

เข้าไปผสมผสานกับองค์ประกอบในการนวด 

(Cultural Integration) แล้วสือ่ผ่านชดุยูนฟิอร์มของ

พนักงานที่อาจใช้เป็นชุดไทย งานออกแบบอาคาร

ให้เป็นทรงไทย งานตกแต่งภายในท่ี สื่อถึงความ

เป็นไทยรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพราะ 

สิง่เหล่านีส้ามารถสร้างประสบการณ์ความประทับใจ 

ความผูกพันให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ และสอดคล้อง

กับงานวิจยัของสปิปศิณี บาเรย์ (2555) ซึง่ได้ศึกษา

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

สปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนกรณี

ศกึษาจงัหวัดภเูก็ต โดยผลการวจิยัพบว่า นกัท่องเทีย่ว

ชาวจีนให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส  

ด้ังนั้นในสปาควรมีการตกแต่งสปาแบบไทย  

ภายในสปาต้องมีกลิ่นหอม มีความเงียบสงบ หรือ

มีการใช้เสียงเพลงท่ีสร้างเสริมบรรยากาศในการ

ผ่อนคลาย บุคลากรในสปาควรได้รับการฝึกอบรม

ทั้งทางด้านวิชาการและการให้บริการมีกิริยา

มารยาทที่ดีและควรมีความเป็นมืออาชีพในการ 

ให้บริการ

ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสปาไทย ส�าหรับ 

ผูบ้รโิภคชาวรสัเซยี ในกรงุมอสโก ในแต่ละข้ันตอน 

คือ ก่อนการรับบริการ ระหว่างการรับบริการ และ

หลังการรับบริการ สามารถสร้างการเรียนรู ้ได ้

แตกต่างกันในแต่ละข้ันตอน สถานประกอบการ 

จึงควรเลือกใช้อย่างเหมาะสม

 2. การสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้าน

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของสปาไทย ควรมคีวาม

สอดคล้องกันในทุกข้ันตอนของการให้บริการ เช่น 

การตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย ควรมีการ

ใช้ทัง้ในขัน้ก่อนการรบับรกิาร ระหว่างการรบับรกิาร 

และหลังการรับบริการ แต่อาจมีความมากน้อย 

แตกต่างกัน เช่นในข้ันระหว่างรับบริการ ซึ่งอาจ 

มีรายละเอียดน้อยกว่าขั้นอื่น เนื่องจากจุดเน้น 

ในการสร้างการเรียนรู้ควรอยู่ที่การบริการ

 3. การก�าหนดรูปแบบของการสื่อสาร

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของสปาไทย ผ่านสถานที่

และการตกแต่งสปา บุคคล สื่อ และกิจกรรม ควร

พิจารณาตามกลุม่เป้าหมายของสถานประกอบการ
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แต่ละแห่ง เนือ่งจากผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลบางด้านมีผลต่อความคิด

เห็นและความต้องการเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ของสปาไทยท่ีแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยน้ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกับการก�าหนดตลาดเป้าหมายของธุรกิจสปา

 4. ผู ้ประกอบการธุรกิจสปาไทยควรใช้

พนักงานท่ีเป็นคนไทย และควรมีการฝึกอบรม 

ตามมาตรฐาน รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษารัสเซีย 

หรืออย่างน้อยควรใช้พนักงานที่สามารถใช้ภาษา

อังกฤษในการสื่อสารได้

 5. สถานประกอบการสปาไทย ควรมีการ

ก�าหนดขัน้ตอนและกระบวนการให้บรกิารทีช่ดัเจน 

เป็นล�าดับ เพ่ือให้พนักงานสามารถสื่อสาร และ

สร้างการเรียนรู ้เอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของ 

สปาไทยได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น มีการ

ก�าหนดกิจกรรมในการต้อนรบัลกูค้า ได้แก่ มกีารไหว้ 

กล่าวทักทายเป็นภาษาไทย เชิญลูกค้านั่ง เสิร์ฟ

เครื่องดื่มสมุนไพร สอบถามบริการ จัดเอกสาร 

ให้ลูกค้าพิจารณา เป็นต้น

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการ  

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของธุรกิจสปาของกลุ่ม

ประเทศท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทย 

รวมถึงสปาตะวันตก เพื่อสร้างความแตกต่างอย่าง

ชัดเจน

 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและ

ความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการสปาไทย 

ในกรุงมอสโกในประเด็นเก่ียวกับกิจกรรมการ 

ให้บริการต่าง ๆ ในสปา เพื่อน�ามาพัฒนาคุณภาพ

การให้บรกิารของสปาไทยให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภคมากขึ้น
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