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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ี 
มีอิทธิพลต่อชาวญ่ีปุ่นในการเลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดย 
การแจกแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างชาวญ่ีปุ่น จาํนวน 400 คน (มีการแปลแบบ 
สอบถามเป็นภาษาญ่ีปุ่นโดยโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นเกษตร JLS) การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ไดผ้ลดงัน้ี ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 54.5% ท่ีใชบ้ริการ อายรุะหวา่ง 31-40 
ปี อาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ระบุ 42.5% ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 100,000 เยน      
กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชเ้รียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
(1) ดา้นบุคลากร พนกังานตอ้งมีบุคลิกดี สุภาพ มารยาทดี (2) ดา้นราคา ตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ (3) ดา้น
กระบวนการ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสะอาดปลอดภยั (4) ดา้นคุณลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ปรากฏ ตอ้งเนน้ความสะอาดของอาคารสถานท่ี (5) ดา้นการส่งเสริมการตลาดเนน้ดา้นการโฆษณา ตอ้งมี
เอกสารแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ (6) ดา้นบริการ ตอ้งมีรูปแบบท่ีประทบัใจ (7) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
สถานท่ีตั้งตอ้งอยูใ่กลท่ี้พกั ส่วนผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุละรายไดท่ี้แตกต่างกนั
จะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีเก่ียวกบัปัจจยักลยทุธ์ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ABSTRACT 

This descriptive paper is a survey research.  The objective was to study the Service 
Marketing Mix Strategies which influence the Japanese customerห in selecting Day Spa 
service in Soi Thonglor, Sukumvit Area, Bangkok.  The sample size of 400 Japanese customers 
were selected and data were collected using a questionnaire, which was translated from Thai 
version into Japanese version by Kaset Japanese Language School (JLS).  The data set was 
analyzed using a statistical program.  The respondents consisted of 54.5% male, aging between 
31-40.  These customers hold a bachelor is degree with income over 100,000 Yens. Career of 
the samples were not identified 42.5%.  The findings indicated that the Japanese customers 
preferred services of  Day Spa for various reasons ranking as follows: (1) People- -  personnel 
with good, polite personality, good manner; (2) Price- - service with reasonable price; (3) 
Service process- - clean utilities of high safety; (4) Physical evidence- - good environment  
with clean parlors; (5) Marketing promotion- - brochures or related documents needed for 
public relations; (6) Overall service- - impressive services; (7) Channel of distribution- - spa 
shop located near home or residence.  This survey research indicates that age and income of 
Day Spa’s Japanese customers did not show significant differences on the use of service 
marketing mix. 

 
 



ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
สปาเป็นวธีิการดูแลสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติ เพ่ือ

ช่วยรักษาอาการปวดเม่ือยต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการคน้ 
ควา้ของนกัวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัผลของการบาํบดั
ดว้ยสปา (Strauss – Blasche G, et al., 2000) สปาเป็นการ
กาํหนดเวลา อุณหภูมิ และการสัมผสัเขา้ไวอ้ยา่งบูรณาการ
ดว้ยการเอาใจใส่ (Jonathan Paul De Vierville, 2003) ในปี 
พ.ศ. 2544 ประเทศไทยไดเ้ปิดธุรกิจสปา ณ โรงแรมหรูชั้น
นาํ อาทิ โรงแรมโอเรียนเตล็ ไดรั้บเอาศาสตร์บาํบดัดว้ยวารี 
หรือสปาเขา้มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาไทย ควบคู่กบั
บริการหอ้งพกั และถือเป็นการบุกเบิกธุรกิจสปาแบบ Hotel 
and Resort Spa เป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มีผูใ้ช ้
บริการสปาในไทยเพ่ิมข้ึนถึง 3.3 ลา้นคน เป็นชาวต่างชาติ
คิดเป็นร้อยละ 80 โดยตลาดสปาของไทยมีมูลค่าประมาณ   
5 พนัลา้นบาท และชาวญ่ีปุ่นเป็นลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีนิยม 
ใชบ้ริการสปาในประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศ-

ไทยรายงานวา่ ชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองไทย 
เฉพาะปี 2550 มีจาํนวนหน่ึงลา้นคน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม และกนัยายน จะเป็นเดือนท่ีนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น
ออกเดินทางมาเท่ียวกนัมาก แมว้า่ประเทศไทยจะเกิดวิกฤต
ข้ึนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง 
หรือปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้็ตาม ประเทศไทย  
ก็ยงัเป็นทางเลือกอนัดบัตน้ๆ ของคนญ่ีปุ่นท่ีตอ้งการมา
ท่องเท่ียว จากการสํารวจจาํนวนประชากรชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยั
อยูใ่นประเทศไทย ประจาํเดือนตุลาคม พบวา่ ในปี พ.ศ. 
2548 มีชาวญ่ีปุ่น ในประเทศไทย จาํนวน 36,327 คน เพ่ิม 
ข้ึนประมาณ 12% เม่ือเทียบกบัสถิติในเวลาเดียวกนัของปี 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 7 ของโลก และยงัมีแนวโนม้วา่
จะขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนอีกทุกปี อนัเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์
ท่ีแนบแน่นระหวา่งสองประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 ชาวญ่ีปุ่น 
ท่ีพาํนักอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจาํนวน 26,991 คน ดงั
ตารางท่ี 1 

 

นกัธุรกิจและครอบครัว 28,530 คน 

ส่ือมวลชนและครอบครัว      160 คน 

นกัศึกษาและนกัวชิาการ   1,147 คน 

ประกอบอาชีพส่วนตวัและครอบครัว   1,474 คน 

ขา้ราชการและครอบครัว      904 คน 

ผูท่ี้มีใบอนุญาตถ่ินท่ีอยู ่      746 คน 

อ่ืนๆ    3,366 คน 

รวม  36,327 คน 

 
ตารางที่ 1.  แสดงชาวญ่ีปุ่นท่ีพาํนกัในเมืองไทยแยกตามอาชีพ ปี พ.ศ. 2548 

(ท่ีมา: สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจาํประเทศไทย, 2548) 
 
 
รูปแบบสปาในยา่นสุขุมวิทนั้นมีหลากหลาย แต่จะพบมาก 
คือ เดยส์ปา (Day Spa) และสปาในโรงแรมและรีสอร์ท 
(Hotel & Resort Spa) โดยเดยส์ปา หมายถึง สปาท่ีใชเ้วลาใน
การบริการระหวา่งวนั อาจใชเ้วลาเพียงแค่ 30 นาที หรือ 1 
ชัว่โมง สําหรับการบริการแต่ละคร้ัง จึงไม่จาํเป็นตอ้งมี

หอ้งพกัไวบ้ริการเพ่ือคา้งคืน ดงันั้น สปาประเภทน้ีจึงตั้งอยู่
ในเมืองใหญ่ หรือยา่นธุรกิจสาํคญัท่ีผูม้าใชบ้ริการสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก ส่วนสปาในโรงแรมและรีสอร์ท 
ตั้ งอยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ทเพ่ือรองรับผูม้าพักแรมท่ี
ต้องการใช้บริการสปาเพ่ือผ่อนคลายนอกเหนือจากใช้



บริการห้องพกั จากการประเมินแนวโน้มภาวะธุรกิจ
อุตสาหกรรม ในปี 2551 พบวา่ ธุรกิจสปาหรูจดัอยูใ่นกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโต (Growth) นอกจากน้ี ธุรกิจสปา 
ยงัเป็นธุรกิจท่ีนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งดา้นศาสตร์การ
นวด ผลิตภณัฑส์มุนไพร ตลอดจนศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมไดสู้งมาก จึงช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเดย์
สปาสามารถรองรับการให้บริการระดบัสากลได ้ อยา่งไรก็
ตาม ผูป้ระกอบการไทยจาํเป็นตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์เพ่ือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพื่อการพฒันาธุรกิจให้
ย ัง่ยืนต่อไป (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 29 กุมภาพนัธ์ 2551) 
สาํหรับกลุ่มลูกคา้ญ่ีปุ่นจดัเป็นลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง (High-
end) ดงันั้น ธุรกิจสปาจึงไดรั้บความนิยมสาํหรับคนญ่ีปุ่น
เพราะสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการอาบนํ้ าแร่ของคนญ่ีปุ่น 
สปาในย่านสุขุมวิทจะมีสภาพการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง
โดยตอ้งคาํนึงถึงการให้การบริการท่ีดีและตอ้งใชก้ลยุทธ์
การตลาดท่ีถูกตอ้งจึงจะสามารถดาํเนินธุรกิจประเภทน้ีได้
อยา่งมีประสิทธิผล จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา  
กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อชาวญ่ีปุ่น
ในการเลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขมุวิท 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบขอ้มูลการตลาดท่ีแทจ้ริง แลว้
สามารถประยุกต์ใชเ้พ่ือปรับเปล่ียนและพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงกบัความตอ้ง การของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ชาวญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งเหมะสมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของชาวญ่ีปุ่นในการ
เลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาแนวความคิดของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นในการ
เลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศึกษากลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของ
ธุรกิจสปาท่ีมีอิทธิพลต่อชาวญ่ีปุ่นในการเลือกใชบ้ริการเดย์
สปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของชาวญ่ีปุ่นในการ
เลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เพ่ือประโยชน์การ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. ทาํให้ทราบถึงแนวความคิดของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เพ่ือ
นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริการให้ตรงกบัความตอ้ง 
การของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

3. ทาํใหท้ราบถึงกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ
ในธุรกิจสปาท่ีมีอิทธิพลต่อชาวญ่ีปุ่นในการเลือกใชบ้ริการ
เดยส์ปา ในซอยทองหล่อ โดยสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชว้างแผนกลยทุธ์การตลาดบริการของผูป้ระกอบ 
การ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 
 
ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

ขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเน้นกลุ่มลูกคา้ท่ี
เป็นชาวญ่ีปุ่นท่ีเลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ
เท่านั้น ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เนน้เฉพาะ
อายุและรายไดเ้ท่านั้น เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่าผูท่ี้คาํนึงถึง
สุขภาพและใช้บริการจะเก่ียวข้องกับปัจจัยสองตัวน้ีเป็น
สาํคญั ส่วนเพศ อาชีพ และการศึกษา ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมี
ความสาํคญัรองลงมา จึงไม่นาํมาพิจารณา 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีเนน้ปัจจยัดา้นการเดยส์ปาท่ีมีบริการครบสูตร ดา้น
ราคา ดา้นการช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการ 
ตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นคุณลกัษณะ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
                      ตวัแปรอสิระ                           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานงานวจัิย 

ก)  คนญ่ีปุ่นท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะเลือกใชบ้ริการเดย์
สปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขมุวิท กรุงเทพมหานคร ท่ีมีกล-
ยทุธ์ทางการตลาดบริการท่ีแตกต่างกนั 

ข)  คนญ่ีปุ่นท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะเลือกใช้บริการ
เดยส์ปา ในซอยทองหล่อ เขตสุขมุวิท กรุงเทพมหานคร ท่ีมี
กลยทุธ์ทางการตลาดบริการท่ีแตกต่างกนั 
 
นิยามศัพท์ 

สปา หมายถึง การบาํบดัดูแลสุขภาพแบบองคร์วมดว้ย
วิธีทางธรรมชาติท่ีใชน้ํ้ าเป็นองคป์ระกอบในการบาํบดัควบ 
คู่ไปกบัการบาํบดัดว้ยวิธีการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ โดยใช้
ศาสตร์สัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั เป็น
ปัจจยัท่ีสร้างภาวะสมดุลระหวา่งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
อารมณ์ 

สปาแบบครบสูตร หมายถึง การนาํเอากิจกรรมสปา
รวมไวด้ว้ยกนัเพ่ือบริการลูกคา้ ไดแ้ก่ การอาบนํ้ า ชาํระ
ร่างกาย การใหค้วามร้อนแก่ร่างกาย การขดัถู นวด และการ
ผ่อนคลาย นอกจากนั้น กิจกรรมสปาดงักล่าวมีส่วนท่ี
สามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาททั้ง 5 ไดแ้ก่ 

1)  รูป จากสถานท่ีซ่ึงมีการสร้างบรรยากาศใหร่้มร่ืน
และสงบรู้สึกผอ่นคลาย 

2)  รส จากเคร่ืองด่ืมหรืออาหารท่ีมีคุณสมบติัช่วยขบั
สารพิษท่ีตกคา้ง และเสริมสร้างสุขภาพ 

3)  กล่ิน จากการบาํบดัดว้ยพฤกษาธรรมชาติ หรือสมุน 
ไพร 

4)  เสียง โดยนาํเสียงเพลงบรรเลงมาช่วยในการผอ่น
คลาย 

5)  สัมผสั เป็นการนวดเพ่ือผอ่นคลาย ซ่ึงอาจนาํภูมิ
ปัญญาตะวนัตกมาผสานกบัการนวดแผนโบราณของไทย 

Day Spa เดย์ สปา / City Spa ซิตี ้สปา หมายถึง สถาน
บริการสปาท่ีมีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ขั้น 
ตอนการบริการไม่ยุง่ยาก สามารถใชบ้ริการในระหวา่งวนั
ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีหอ้งพกัสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ ท่ีตั้งของ 
สปาประเภทน้ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นเมืองใหญ่ หรือยา่นธุรกิจ
สําคญัๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เนน้การให ้
บริการเสริมความงาม และการผ่อนคลายความตึงเครียด 
ดว้ยนํ้ ามนัหอมระเหย สปาประเภทน้ีไดรั้บความนิยมมาก
ในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเวลานอ้ยหรือผูท่ี้ทาํงานในเมือง 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ือง 
ช้ีทิศทางหรือนโยบายการให้บริการเก่ียวกบัสินคา้ ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวน 
การ บุคลากร และคุณลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ปรากฏท่ีบริษทัใชส้าํหรับเป็นแนวทางจดัทาํแผนการตลาด 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เน้นเฉพาะด้าน 

- อาย ุ
- รายไดต่้อเดือน 

การเลอืกใช้บริการเดย์สปาของคนญี่ปุ่น  
ในซอยทองหล่อ เขตสุขุมวทิ ตามกลยุทธ์ 
ส่วนประสมการตลาดบริการด้าน 

- เดยส์ปาท่ีมีบริการครบสูตร 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- กระบวนการ 
- บุคลากร 
- คุณลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีปรากฏ 



ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ  

ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัตอบสนองความ
พึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 2003) ประกอบ 
ดว้ย 

1)  ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีนาํเสนอ
เพ่ือตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการของตลาดให้
ไดรั้บความพึงพอใจ ดงันั้น จากความหมายน้ี “ผลิตภณัฑ”์ 
จึงมีความหมายท่ีครอบคลุมถึงสินคา้ (Goods) เป็นผลิต-
ภณัฑท่ี์มีตวัตนจบัตอ้งได ้เช่น นํ้ามนัระเหย ตวัยาสมุนไพร 
ยารักษาโรค เป็นตน้ บริการ (Service) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มี
ตวัตนจบัตอ้งไม่ได ้เช่น สปา การตดัผม การชมคอนเสิร์ต 
เป็นตน้ 

2)  ราคา (Price) คือ อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์
ระหว่างกันในตลาด โดยใช้เงินเป็นส่ือกลาง ในปัจจุบัน
ราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารงานการตลาด
อย่างมาก ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งกาํหนดกลยุทธ์ดา้น
ราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ต่างๆ เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีระดบัราคาท่ีเป็นท่ีน่าพอใจของ
องคก์ร คือ สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถหรือกาํลงัซ้ือของผู ้
บริโภคในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี 

3)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นการกระจาย
สินคา้ไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี รูปแบบการจาํหน่ายทางตรง 
(Direct Channel) คือ การท่ีผูผ้ลิตจดัจาํหน่ายสินคา้หรือ
บริการไปยงัผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ หรือผูใ้ชสิ้นคา้
ทางอุตสาหกรรมโดยตรง โดยไม่ผา่นคนกลางทางการตลาด 
และช่องทางการจาํหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel) คือ การ
ท่ีผูผ้ลิตจะอาศยัคนกลางทางการตลาดหรือตวัแทนทาํการจดั
จาํหน่ายสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชสิ้นคา้ทาง

อุตสาหกรรมอีกต่อหน่ึง โดยจะคาํนึงถึงความเหมาะสม
ดา้นค่าใชจ่้ายและการประหยดัเวลา  

4)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ือง 
มือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ
ตลาด สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาด การ
ส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย 5 ประเภท คือ การโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การประชา-
สัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง ซ่ึงองค์กรใช้เพ่ือแจ้งข่าว  
สารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการขององค์กรซ่ึงตอ้งอาศยั
กระบวนการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อเพ่ือ
จูงใจใหเ้กิดทศันคติท่ีดีและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา  

5)  บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรภายในองคก์ร
ท่ีให้บริการและอาํนวยความสะดวกต่างๆ แก่ลูกคา้ โดย
บุคลากรท่ีให้บริการตอ้งมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีความ
สะอาด เรียบร้อยสุภาพและมีมารยาท ไดรั้บการอบรมการ
ให้บริการ รวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีดีและมีความสามารถ
ในการส่ือสารโดยภาษาองักฤษ 

6)  กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอน 
ต่างๆ ของการให้บริการตั้งแต่การเสนอการบริการจนจบ
ส้ินการให้บริการดว้ยวิธีการจดัการท่ีดีและมีระยะเวลาใน
การใหบ้ริการท่ีเหมาะสม 

7)  ภาพลกัษณ์และการนาํเสนอ (Physical Evidence 
and Presentation) หมายถึง ส่วนประกอบขององคก์รท่ี
ลูกคา้ สามารถสัมผสัได ้ดว้ยการนาํเสนอและภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของสถานบริการ เช่น อาคารสถานท่ีตกแต่งสวยงาม การ
ให้แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสม ความสะอาดของสถานบริการ 
และท่ีไม่สามารถสัมผสัได ้เช่น บรรยากาศท่ีจูงใจ 

ทฤษฎกีารตดัสินใจ 
แบบจาํลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior Model) เป็นแบบจาํลองท่ีศึกษาถึงเหตุจูงใจต่างๆ 
ท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ (Kotler, 1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 

- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- สถานท่ี 
- การส่งเสริมการขาย 
 

- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- วฒันธรรม 
- เทคโนโลย ี
- อ่ืนๆ 

 
 

                                                 ลกัษณะของผู้ซ้ือ                  ลกัษณะการตดัสินใจของผู้ซ้ือ 
                                     - ปัจจยัทางวฒันธรรม            -  การรับรู้ปัญหา 
                                     - ปัจจยัทางสังคม                    -  การคน้หาขอ้มูล 
                                     - ปัจจยัทางจิตวทิยา                - การประเมินพฤติกรรม 
                                     - ปัจจยัส่วนบุคคล                  -  การตดัสินใจซ้ือ                              
                                                                                                  -  ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ                            

 

แผนภาพแสดงแบบจาํลองพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
(ท่ีมา: Phillip Kotler, Garry Armstrong, 1996, P. 143) 

 
1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายใน

ร่างกาย (Inside stimulus) ไดแ้ก่ อารมณ์และส่ิงกระตุน้
ภายนอก (Outside stimulus) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1.1  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) 
เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดั
ให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตอ้งออกแบบสวยงาม ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ช่องทางการจัดจาํหน่ายทัว่ถึง การ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีการโฆษณาสมํ่าเสมอ การใชค้วาม
พยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้าง
ความสัมพนัธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป เหล่าน้ีถือว่าเป็นส่ิง
กระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.2  ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้
ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองคก์าร ซ่ึงบริษทัควบ 
คุมไม่ได ้ ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจและราย 
ไดข้องผูบ้ริโภคดี บริษทัมีเทคโนโลยีใหม่ๆ กฎหมายเพ่ิม 
 

หรือลดภาษี วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต ์ ผูป้ระกอบการสปาจะมีการ
จดัส่งเสริมการขาย จะมีผลกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น
เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s 
black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเปรียบเสมือนกล่อง
ดาํ (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึง
พยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล
จากลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

2.1  ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristics) 
ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจยัดา้น
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั
ดา้นจิตวทิยา 

 2.2  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s decision pro-
cess) ประกอบดว้ยขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา (Problem 
recognition) การคน้หาขอ้มูล (Information searching) การ 
 

การตอบสนองของผู้บริโภค 

 
- การเลือกผลิตภณัฑ ์
- การเลือกยีห่อ้ 
- การเลือกผูข้าย      
- เวลาในการซ้ือ 
- ปริมาณในการซ้ือ 

กล่องดาํ 



ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตดั-
สินใจซ้ือ (Purchase decision) และพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ (Post-purchase behavior) 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือ
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase 
decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product decision) การ
ตดัสินใจดา้นร้านคา้ (Store decision) การตดัสินใจเก่ียวกบั
วธีิการซ้ือ (Method of purchase decision) 
 
แนวคดิการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

สามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
1. การมองเห็นปัญหา (Perceived problems) การท่ีคน 

เรามีชีวิตสุขสบาย ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ไม่คิดท่ีจะหาสินคา้
ใดๆ มาแกปั้ญหาชีวิตของตวัเอง ดงันั้น นกัการตลาดจึงตอ้ง
พยายามท่ีช้ีใหผู้บ้ริโภคเห็นวา่ ปัญหาคืออะไร ซ่ึงกคื็อความ
แตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) กบัสภาพท่ีเป็น
จริง (Reality) เช่น การท่ีผูใ้ชบ้ริการสปานั้นเป็นคนชอบ
ความเยน็ แต่หอ้งสปาร้อน สภาพดงักล่าวน้ีจะทาํใหเ้กิดการ
มองเห็นปัญหา นกัการตลาดจะทาํใหก้ารมองเห็นปัญหานั้น
กลายเป็นแรงจูงใจ (Motive) ทาํใหผู้บ้ริโภคด้ินรนหาหนทาง
ลดความเครียดดงักล่าว จึงตดัสินใจดาํเนินการไปสู่ขั้นตอน 
ท่ี 2 

2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เม่ือคนเราเกิด
ปัญหา กจ็ะตอ้งแสดงหาหนทางแกไ้ขภายในเสียก่อน นั้น 
กคื็อ การลว้งลึกเขา้ไปในความทรงจาํของตวัเอง เช่น เม่ือ
ปวดเม่ือยร่างกาย กแ็สวงหาสถานบาํบดัหรือสปา ดว้ยขั้น
ตอนน้ีเองทาํให้นกัการตลาดท่ีจะตอ้งพยายามทาํให้สินคา้
ของตัวเองนั้ นประทับใจและอยู่ในความทรงจําของผู-้ 
บริโภค แลว้จะตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภคระลึกถึงไดเ้ป็นลาํดบั
ตน้ๆ (Top of mind brand) หมายถึง ผูบ้ริโภคระลึกถึงตรา
สินคา้ของตนไดก่้อนยี่หอ้อ่ืนๆ อยา่งไรกต็าม ถา้ผูบ้ริโภค
ไม่ไดต้ดัสิน ใจซ้ือเน่ืองจากไม่พอใจตราสินคา้เดิมท่ีจาํได ้
แต่ไม่สามารถยกเลิกการแสวงหาซ้ือได ้ กจ็ะเกิดขั้นตอนท่ี 
3 ต่อไป  

3. การแสวงหาภายนอก (External search) เม่ือผู-้
บริโภคตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีตวัเองจาํได ้ หรือมีรายละเอียด
เก่ียวกบัสินคา้ท่ีจาํไดไ้ม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคกจ็ะเร่ิมแสดงหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้จากภายนอก ดว้ยวธีิการต่อไปน้ี 

 1.   การหาขอ้มูลจากการชมโฆษณา  
 2.   การไป ณ จุดขายนั้น  
 3.   การโทรศพัทพ์ดูคุยกบับริษทัหรือร้านคา้  
 4.   การขอพบพนกังานขาย เพ่ือตอบปัญหาขอ้สงสัย 
 5.   การไต่ถามจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชสิ้นคา้แลว้ประทบัใจ 

เพราะเป็นสินคา้ท่ีดี หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาวิธี   
การใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีขา้งตน้แลว้ ผูบ้ริโภคกจ็ะ
ดาํเนินการขั้นท่ี 4 ต่อไป 

4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบ้ริโภคไดรั้บ 
รู้ตราสินคา้ต่างๆ แลว้ กจ็ะนาํมาประเมินวา่ สินคา้ใดดีกวา่
กนัในแง่ใด ความสาํคญัในขั้นตอนน้ี กคื็อ คุณลกัษณะเด่น
ของสินคา้ตอ้งตรงกบัมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซ้ือ
ของผูบ้ริโภค เช่น การบริการนวดตวั ผูใ้ชบ้ริการพิจารณา
รูปแบบการบริการ มีเมนูนวดตวัท่ีหลากหลายมานาํเสนอ 
และมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสถานประกอบการ จึง
สามารถตอบสนองคนกลุ่มดงักล่าวได ้เป็นตน้ ผูบ้ริโภคจึง
จะดาํเนินการขั้นท่ี 5 ต่อไป 

5. การตดัสินใจซ้ือ (Decision making) 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเฉ่ือยในการตดัสินใจ ทั้งน้ี

เพราะในการตดัสินใจซ้ือนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งเส่ียงวา่สินคา้ท่ี
ซ้ือจะมีคุณภาพเหมือนคาํโฆษณาหรือไม่ หรือจะมีคุณภาพ
คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไปหรือไม่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงยดึติด
กบัสินคา้ท่ีตนเองมีความเคยชิน ดงันั้นสินคา้ใหม่ๆ จะตอ้ง
นาํเสนอจุดขายให้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือเร่งรัดให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความสนใจหรือเปล่ียนใจ แลว้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด 
วิธีการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นมีมาก 
มายหลายวธีิ ดงัน้ี คือ 

(1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ใหสิ้นคา้
นั้นมีความเด่นชดั มีลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนใคร   

(2) ลดอัตราการเส่ียงในความรู้สึกของผู ้บริโภค 
(Reduced perceived risk) ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังตอ้ง
ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่มีความเส่ียงไม่สูงนกั 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วิภาพร  มหาชัย (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการเลือกใช้
บริการสปาเพ่ือสุขภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่นท่ีมาใช้บริการเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-39 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํงานบริษทัเอกชน และมี



รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 200,001-300,000 เยน หรือ
ประมาณ 100,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 100 เยน = 30 
บาท) รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสปาผา่นทางเอกสารประชา-
สัมพนัธ์ แผ่นพบั และติดต่อการใช้บริการโดยผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ส่วนเหตุผลท่ีมาใชบ้ริการสปานั้นก็
เพ่ือผอ่นคลายความเครียด บริการสปาท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ 
คือ การนวดไทยและการนวดนํ้ ามนัหอมระเหย โดยเฉล่ีย
แลว้จะใชเ้วลาในการมาใชบ้ริการสปาเฉล่ีย 2 ชัว่โมงต่อ
คร้ัง และยงัพบวา่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในการ
เลือกใชบ้ริการสปาท่ีแตกต่างกนันั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ธนายุ  ภู่วิทยาธร (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการสปา ในอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์- 
ธานี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการธุรกิจ
บริการสปา และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา ใน
อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้400 
ราย และสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจบริการสปา 4 ราย ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั เอกชน ระดบัรายไดต่้อ
เดือนมากกว่า 50,000 บาท และมีสถานภาพสมรส พฤติ-
กรรมการเลือกใช้บริการสปา พบว่า ส่วนใหญ่รู้จักใช้
บริการสปาผ่านส่ือแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ ความถ่ีในการ
ใชบ้ริการสปาเดือนละคร้ัง ใชบ้ริการระหว่างเวลา 16.01-
20.00 น. ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละคร้ังเฉล่ียนาน 2 
ชัว่โมง ส่วนบริการสปาท่ีเคยใช ้คือ นวดแผนโบราณ ใน
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีเคยใช้จากสปา คือ ประเภทนํ้ ามันหอม
ระเหย จํานวนเงินท่ีใช้บริการสปาแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 
1,001-1,500 บาท และสาเหตุท่ีใชบ้ริการสปา คือ ตอ้งการ
พกัผ่อน คลายเครียด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สปา ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายได้
ต่อเดือน  และสถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการสปาไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกต่างกนั
จะมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสปา ดา้นช่วงเวลาท่ีใชแ้ละระยะเวลาท่ี
ใชบ้ริการแตกต่างกนัจะผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไม่
แตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาดา้น
ความถ่ีในการใชบ้ริการ และจาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการแต่ละ
คร้ังท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาท่ี
แตกต่างกนั  

ระเบียบวธีิการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ตัวอย่างชาวญ่ีปุ่นท่ีมีประสบการณ์ใช้บริการเดย์สปา
มาแล้วอย่างน้อย 1 คร้ัง และอาศัยอยู่ในซอยทองหล่อ 
(สุขุมวิท 55) โดยจะทาํการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Random Sampling) จาํนวน 400 คน โดยใช้
ตารางของ ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 การวิจัย
คร้ังน้ีแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการ
เลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ เหตุผลในการ
เลือกใชบ้ริการ ส่ือท่ีไดรั้บ ประเภทของบริการท่ีใช ้ระยะ 
เวลาท่ีใช ้และความสามารถในการจ่ายในการใชบ้ริการต่อ
คร้ัง 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลยทุธ์ส่วน
ประสมการตลาดบริการซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
เดยส์ปา  

การพิจารณาระดบัอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของ
แต่ละคาํถามโดยแบ่งค่าเฉล่ียของคะแนน เป็น 5 ระดับ 
ดงัน้ี  

กาํหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = 0.80  
เม่ือไดค้ะแนนช่วงห่างแต่ละช่วงแลว้ สามารถกาํหนด

ความคิดเห็นในแต่ละช่วงไดด้งัน้ี 
คะแนนระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลมากท่ีสุด 
คะแนนระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลมาก 
คะแนนระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลปานกลาง 
คะแนนระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลนอ้ย 
คะแนนระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลนอ้ยท่ีสุด 
การทดสอบเคร่ืองมือหาความเท่ียงตรง (Validity) 

โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญโรงเรียนสอนภาษา 
ญ่ีปุ่นเกษตร (JLS) และการหาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยทดสอบแบบสอบถาม 30 ชุด พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั 0.856 

มีการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Per-
centage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม



ตวัอยา่งท่ีศึกษาการทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใช ้คือ T-Test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว (One-
Way ANOVA) 
 
ผลการวจัิย 

จากผู ้ตอบแบบสอบถาม ทั้ งหมด 400 ราย พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนมากท่ีสุดเป็นเพศชาย 218 คน 
หรือร้อยละ 54.5 อายุระหว่าง 31-40 ปี มีจาํนวน 193 คน 
หรือร้อยละ 48.25 รองลงมา คือ อาย ุ41-50 ปี จาํนวน 145 
คน หรือร้อยละ 36.25 ส่วนอาชีพ ไม่ระบุอาชีพมีมากท่ีสุด 
170 คน หรือร้อยละ 42.5 รองลงมา พนกังานบริษทัเอกชน 
84 คน หรือร้อยละ 21 ระดับการศึกษาของผูต้อบแบบ 
สอบถาม สูงสุด คือ ปริญญาตรี จาํนวน 134 คน หรือร้อย
ละ 33.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 100,000 เยนมากท่ีสุด จาํนวน 110 คน หรือร้อยละ 
27.5 รองลงมา รายได ้400,001-500,000 เยน จาํนวน 61 
คน หรือร้อยละ 15.25 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการเดยส์ปา 
พบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการสปาช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา
น้อยกว่า 5 คร้ัง จํานวนถึง 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
วตัถุประสงค์มาใช้บริการสปาในย่านทองหล่อเพ่ือผ่อน
คลายความเครียดสูงสุด จาํนวน 231 คน หรือร้อยละ 57.18  

กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ข่าวสารจากเอกสารประชาสัมพนัธ์/
แผ่นพบัมากท่ีสุด จาํนวน 134 คน หรือร้อยละ 30.11 การ
บริการนวดแผนไทยมีผูใ้ชบ้ริการสูงสุดถึง 364 คน หรือ
ร้อยละ 47.33 รองลงมา คือ การนวดฝ่าเทา้ จาํนวน 137 คน 
ร้อยละ 17.82 บริการนวด ระยะเวลาใชบ้ริการสปาในแต่ละ 
คร้ังเฉล่ียสูง สุด 2 ชัว่โมง จาํนวน 228 คน หรือร้อยละ 57  

กลุ่มตวัอยา่งสามารถจ่ายค่าบริการสาํหรับการใชบ้ริการ 
เดยส์ปาในแต่ละคร้ัง จาํนวน 500 - 2,000 บาท จาํนวน 339 
คน หรือร้อยละ 84.75  

ขอ้มูลเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาผูต้อบแบบสอบถามโดยเรียง 
ลาํดบัจาก 1-3 ตามค่าตวักลางเฉล่ียท่ีมีอิทธิพลมาก ดงัน้ี 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่ รูปแบบการให้บริการ
น่าประทับใจ (3.62) มีบริการท่ีหลากหลาย (3.53) และ  
ป้ายโฆษณาหนา้ร้านสังเกตเห็นชดัเจน (3.52) ตามลาํดบั 

กลยุทธ์ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(3.99) อตัราค่าบริการคิดตามชัว่โมง (3.95) และอตัรา
ค่าบริการคิดเป็น Package (3.88) ตามลาํดบั 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไดแ้ก่ สถานท่ี
ตั้งอยู่ใกลท่ี้พกั (3.62) สถานท่ีตั้ งอยู่ใกลท่ี้ทาํงาน (3.09) 
และมีพนกังานไปบริการถึงบา้น (2.96) ตามลาํดบั 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีเอกสารแผน่
พบัประชาสัมพนัธ์ (3.72) มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์
หรือส่ิงพิมพ ์(3.52) และป้ายโฆษณาหนา้ร้านเป็นภาษาญ่ีปุ่น 
(3.49) ตามลาํดบั 

กลยุทธ์ด้านกระบวนการ ได้แก่  กระบวนการใช้
อุปกรณ์เคร่ืองใช้สะอาดปลอดภยั (4.00) ให้บริการดว้ย
ความรวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน (3.96) และให้คาํแนะนาํดา้น
สินคา้และบริการตรงประเดน็ (3.84) ตามลาํดบั 

กลยุทธ์ด้านบุคคล  ได้แก่  พนักงานมีความสุภาพ 
มารยาทดี บุคลิกดี (4.16) พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส มีมนุษย-
สัมพนัธ์ดี (4.11) และพนกังานมีจาํนวนเพียงพอในการให ้
บริการ (4.04) ตามลาํดบั 

กลยุทธ์ด้านคุณลักษณะส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่
ปรากฏ ไดแ้ก่ ความสะอาดของอาคารสถานท่ี (4.07) 
อุณหภูมิของห้องเยน็สบาย (3.73) และความประทบัใจใน
การตกแต่งร้าน (3.64) 

สรุปโดยรวม ปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาของชาว
ญ่ีปุ่นจะให้ความสําคญัจากมากไปสู่น้อย ตามค่าตวักลาง
เฉล่ียโดยรวม ดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี 1 กลยทุธ์ดา้นบุคคล ค่าเฉล่ีย 3.99 (มีผลมาก) 
ลาํดบัท่ี 2 กลยทุธ์ดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 3.86 (มีผลมาก) 
ลาํดบัท่ี 3 กลยุทธ์ดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ีย 3.81 (มี

ผลมาก) 
ลาํดับท่ี 4 กลยุทธ์ด้านคุณลักษณะส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ ค่าเฉล่ีย 3.52 (มีผลมาก) 
ลาํดบัท่ี 5 กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.45 

(มีผลมาก)  
ลาํดบัท่ี 6 กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ค่าเฉล่ีย 

3.34 (มีผลปานกลาง) 
ลาํดบัท่ี 7 กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 

2.95 (มีผลปานกลาง) 
 
 
 
 



ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ก. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับกลยุทธ์ส่วนประสม

การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเดย์สปา
ของชาวญี่ปุ่น ในซอยทองหล่อ เขตสุขุมวิท กรุงเทพ-  
มหานคร 

สมมุติฐานท่ี 1 อายุท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น
จะเลือกใช้บริการเดย์สปาท่ีมีบริการครบสูตร (การให ้
บริการน่าประทับใจ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  
การมีผลิตภณัฑ์สปาจาํหน่าย สถานท่ีมีท่ีจอดรถสะดวก 
ปลอดภยั มีป้ายโฆษณาหน้าร้านสังเกตเห็นชดัเจน มีห้อง
ส่วนตวัให้เลือกทั้ง VIP และธรรมดา รวมถึงส่ิงอาํนวย
ความสะดวกให้บริการ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั    
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig = 0.821, 0.999, 
0.727, 0.120, 0.430, 0.395, 0.727, 0.094 ตามลาํดบั)  

สมมุติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น
จะเลือกใช้บริการเดยส์ปาด้านราคา (ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ การคิดอตัราค่าบริการตามชัว่โมง หรือการคิดเป็น 
Package รวมถึงอตัราค่าบริการท่ีอยู่ในเกณฑ์รับได)้ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติ-
ฐาน (ค่า Sig = 0.599, 0.591, 0.954, 0.948 ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 3 อายุท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น
จะเลือกใช้บริการเดย์สปาท่ีมีช่องทางการจัดจําหน่าย 
(สถานท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้ทาํงาน สถานท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั มีพนกั- 
งานไปบริการถึงบา้น มี Direct mail ไปขายถึงบา้น มีพนกั-
งานไปขายถึงบ้านและมีระบบสมาชิก) ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig 
= 0.865, 0.484, 0.626, 0.479, 0.514, 0.391 ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 4 อายุท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น
จะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีการส่งเสริมการตลาด (การ
โฆษณาหนา้ร้านเป็นภาษาญ่ีปุ่น มีเอกสารแผน่พบัประชา-
สัมพนัธ์ มีการจัดรายการลดแลกแจกแถมของสมนาคุณ    
มีการโฆษณาผ่านเวบ็ไซต ์มีการโฆษณาผ่านหนงัสือพิมพ์
หรือส่ิงพิมพ์ และมีเอกสารอธิบายรูปแบบการบริการ
ประเภทต่างๆ อยา่งชดัเจน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig = 0.772, 0.899, 
0.783, 0.901, 0.978, 0.758 ตามลาํดบั)  

สมมุติฐานท่ี 5 อายุท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น
จะเลือกใช้บริการเดย์สปาท่ีมีกระบวนการ (การให้คาํ 
 

แนะนาํดา้นสินคา้และบริการตรงประเด็น ให้บริการดว้ย
ความรวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน ให้บริการตามเวลาท่ีกาํหนด
กระบวนการใช้เคร่ืองมือทันสมัยไฮเทคโนโลยี และ
กระบวนการใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้สะอาดปลอดภัย) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานค่า Sig = 0.325, 0.134, 0.178, 0.978, 0.709 ตาม 
ลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 6 อายุท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น
จะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาดา้นบุคคล (พนกังานมีใบรับรอง
ประสบการณ์การทาํงาน “สปา” พนกังานสามารถพดูส่ือ 
สารไดห้ลายภาษา พนักงานสามารถอธิบายและแนะนํา
ลักษณะบริการได้ดี พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใส มีมนุษย-
สัมพนัธ์ดี พนกังานมีความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจได ้พนกั-
งานมีจาํนวนเพียงพอกบัการให้บริการ พนักงานแต่งกาย
ไดเ้หมาะสมและสะอาด พนกังานมีความสุภาพมารยาทดี 
บุคลิกดี) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig = 0.110, 0.491, 0.870, 0.447, 
0.972, 0.793, 0.513, 0.750 ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 7 อายุท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น
จะเลือกใช้บริการเดยส์ปาท่ีมีลกัษณะแวดลอ้มท่ีปรากฏ 
(ดา้นความสะอาดของอาคารสถานท่ี ความประทบัใจใน
การตกแต่งร้าน อุณหภูมิของห้องเยน็สบาย การใชน้ํ้ ามนั
หอมระเหยเพื่อสร้างบรรยากาศ มีบริการเคร่ืองด่ืมท่ีช่ืน
ชอบ เปิดเพลงท่ีช่ืนชอบ ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็น
สถานบริการ “เดยส์ปา” ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสถานบริการท่ี
มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (Sig = 0.103, 0.117, 
0.105, 0.132, 0.108, 0.114, 0.125, 0.130, 0.136 ตามลาํดบั) 

ข .  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับกลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
เดย์สปาของชาวญี่ ปุ่น  ในซอยทองหล่อ  เขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 1 รายได้ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าชาว
ญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีบริการครบสูตร (ปัจจยั
ชุดเดียวกับด้านอายุ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (Sig = 0.778, 0.645, 
0.245, 0.857, 0.079, 0.227, 0.687, 0.382 ตามลาํดบั) 

 



สมมุติฐานท่ี 2 รายได้ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าชาว
ญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีราคา (ปัจจยัชุดเดียวกบั
ดา้นอายุ) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig = 0.913, 0.584, 0.528, 0.220 

ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 3 รายได้ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าชาว
ญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(ปัจจยัชุดเดียวกบัดา้นอาย)ุ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig = 0.286, 0.127, 
0.669, 0.307, 0.554, 0.302 ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 4 รายได้ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าชาว
ญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีการส่งเสริมการตลาด 
(ปัจจยัชุดเดียวกบัดา้นอาย)ุ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ค่า Sig = 0.211, 0.149, 
0.482, 0.332, 0.719, 0.861 ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 5 รายได้ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าชาว
ญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีกระบวนการ (ปัจจยัชุด
เดียวกบัดา้นอายุ) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig = 0.902, 0.855, 0.262, 
0.438, 0.923 ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 6 รายได้ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าชาว
ญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีบุคคล (ปัจจยัชุดเดียว 
กบัดา้นอายุ)ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า Sig = 0.526, 0.768, 0.514, 0.373, 
0.928, 0.712, 0.602, 0.782 ตามลาํดบั) 

สมมุติฐานท่ี 7 รายได้ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าชาว
ญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการเดยส์ปาท่ีมีลกัษณะแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีปรากฏ (ปัจจยัชุดเดียวกบัดา้นอายุ) ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (ค่า 
Sig = 0.067, 0.785, 0.482, 0.868, 0.216, 0.379, 0.128, 
0.844 ตามลาํดบั) 

 

สรุปและการอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ  

ชาวญ่ีปุ่นในการเลือกใชบ้ริการเดยส์ปา ในซอยทองหล่อ 

สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน พบวา่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 218 คน อายุระหว่าง 31-40 
ปี จาํนวน 193 คนไม่ระบุอาชีพ จาํนวน 170 คน รายไดเ้ฉล่ีย 
 

ต่อเดือน ไม่เกิน 100,000 เยน จาํนวน 110 คน ผลจากการ
ศึกษาวิจยัสามารถเรียงลาํดบัความสําคญัของกลยุทธ์ทาง
การตลาดซ่ึงส่งผลต่อเลือกใช้บริการของชาวญ่ีปุ่น ดงัน้ี 
ดา้นบริการ คือ รูปแบบการให้บริการท่ีน่าประทบัใจ และ
การบริการท่ีหลากหลาย ดา้นราคา คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพ และอตัราค่าบริการท่ีคิดตามชัว่โมง ดา้นช่องทาง
การจัดจาํหน่าย คือ สถานท่ีตั้ งอยู่ใกลท่ี้พกัและอยู่ใกลท่ี้
ทาํงาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การรับรู้ข่าวสารจาก
เอกสารแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาผ่านหนังสือ 
พิมพ์หรือส่ิงพิมพ์ และป้ายโฆษณาหน้าร้านเป็นภาษา 
ญ่ีปุ่น ดา้นกระบวนการ คือ การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชส้ะอาด 
ปลอดภยั และให้บริการดว้ยความรวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน 
ดา้นบุคคล คือ พนักงานมีความสุภาพ มารยาทดีบุคลิกดี 
ยิ้มแยม้แจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และมีพนกังานเพียงพอ
กบัการให้บริการ ดา้นคุณลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
คือ ความสะอาดของอาคารสถานท่ี อุณหภูมิของห้องเยน็
สบาย และความประทบัใจในการตกแต่งร้าน  

สาํหรับผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ทั้งอายแุละ
รายไดท่ี้แตกต่างกนัของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นจะเลือกใชบ้ริการ 
สปาท่ีมีปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก
การมาใช้บริการของชาวญ่ีปุ่นตอ้งการมาเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดหรือการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม ซ่ึงไม่สอด 
คลอ้งกบัผลการวิจยัของวิภาพร  มหาชยั ท่ีศึกษาพฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการเลือก 
ใช้บริการสปาเพ่ือสุขภาพ ผลท่ีได้พบว่า พฤติกรรมนัก 
ท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและรายได้
ท่ีต่างกนัจะเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกนั กรณีน้ีอาจเป็น
เพราะว่า กลุ่มชาวญ่ีปุ่นท่ีอยู่ในเขตสุขุมวิทส่วนใหญ่เป็น
พวกทาํงานประจาํและในซอยทองหล่อสภาพการแข่งขนั
สูงจึงมีบริการท่ีอยู่ในระดบัดีถึงดีมากจึงทาํให้ชาวญ่ีปุ่น
เลือกใชบ้ริการเดยส์ปาอยา่งไม่มีความแตกต่าง 
 

ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยคร้ังนี ้
จากผลการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด

ท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด คือ กลยุทธ์ดา้นบุคลากร ดงันั้น
ผูป้ระกอบการจึงควรนาํมาพิจารณาและประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

 



6.1 การคดัเลือกพนักงานเขา้มาทาํงานตอ้งมีใบรับ 
รองประสบการณ์ในการทาํงาน “สปา” สุขภาพดี หน้าตา
ยิ้มแยม้ มนุษยสัมพนัธ์ดี มีอธัยาศยัดีทั้ งต่อเพ่ือนร่วมงาน
และต่อลกูคา้ 

6.2 ระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม อาทิ 
จ่ายโบนัสพิเศษเม่ือลูกคา้เขา้ใช้บริการมาก จัดกิจกรรม
คดัเลือกพนกังานดีเด่นในแต่ละช่วงเวลา ติดบอร์ดประชา-
สัมพนัธ์ภายในร้าน เพ่ือกระตุน้ให้พนักงานมีการพฒันา 
การให้บริการของตวัเอง และเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได ้ 
รับรางวลั เป็นตน้ 

6.3 ในช่วงเวลาท่ีมีลูกคา้เขา้รับการบริการหนาแน่น 
ควรมีการจัดจ้างพนักงานชั่วคราวไวร้องรับให้เพียงพอ   
แต่ตอ้งคดัเลือกคุณภาพท่ีอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน      
กบัพนักงานประจาํเพ่ือจะไดไ้ม่เสียภาพลกัษณ์ของสถาน
ประกอบการ 

6.4 จัดให้มีการฝึกอบรมโดยเชิญผู ้เ ช่ียวชาญจาก
ภายนอกเพ่ือเพ่ิมทกัษะการให้บริการและฝึกอบรมภาษา 
ญ่ีปุ่นให้กับพนักงาน เพ่ือการบริการลูกค้าชาวญ่ีปุ่นได้
อยา่งมืออาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1 การศึกษาคร้ังต่อไปควรเนน้ไปท่ีกลุ่มชาวญ่ีปุ่นใน

พ้ืนท่ีซ่ึงเป็นแหล่งชุมนุมของคนญ่ีปุ่นจริงๆ และควรมีการ
วางแผนและทาํจดหมายถึงผูบ้ริหารอพาร์ทเม้นท์ท่ีชาว
ญ่ีปุ่นมกัอาศยัอยูใ่นอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีราคาสูง ซ่ึงจะเขม้งวด
และไม่อนุญาตใหแ้จกแบบสอบถาม แต่ถา้ขออนุญาตก่อน
กจ็ะไดรั้บความสะดวกมากข้ึน 

2 การศึกษาคร้ังต่อไปควรเก็บข้อมูลแบบ  Focus 
Groupโดยการจา้งล่ามมาช่วยสัมภาษณ์คนญ่ีปุ่น จะทาํให้
งานวจิยัมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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