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              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพ้ืนฐานของนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามท่ี

มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการของสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา และนวดเพ่ือสุขภาพ ในเขตทองเท่ียวหลัก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  2) เพ่ือศึกษาศักยภาพธุรกิจสปา และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเท่ียว

เชิงสุขภาพและความงาม ของสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา 3) เพ่ือนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย      

การพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ความงาม กลุมตัวอยางประกอบดวย นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีใชบริการเดยสปา หรือนวดเพ่ือสุขภาพ และผูประกอบการ 

สปาประเภทรีสอรทแอนดสปา  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอย 

การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และวิเคราะหเชิงบรรยาย 

  ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง  มีชวงอายุเฉลี่ยท่ี 25 – 35 ป มีระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาตรี เดินทางมาจากทวีปยุโรป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 50,000 บาท ประกอบอาชีพ รับจาง/พนักงาน

บริษัทเอกชน มีการเดินทางมาเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนคร้ังแรก มีการมาใชบริการสปาอยูในแผนการเดินทางมาเท่ียว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชอบใชบริการนวดแผนไทย มีคาใชจายตอคร้ังในการใชบริการสปา ราคา 300 – 500 บาท และมีวิธีการ

จองหรือเลือกใชบริการสปาโดย จองผานอินเทอรเน็ต  ปจจัยท่ีสงผลตอ  ความคาดหวังการใชบริการสปาในภาพรวมมีระดับ 

ความคาดหวังอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน 2. ศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา มีการกําหนด

กลยุทธโดยใชแนวคิด 7s McKinsey ไดแก 1) กลยุทธขององคกร พบวากลยุทธท่ีใชดําเนินธุรกิจคือ ผลิตภัณฑ การตกแตง

สถานท่ี ราคาและพนักงานเทอราปส 2) โครงสรางองคการ พบวามีการแบงฝายงานกันอยางชัดเจน 3) ระบบการปฏิบัติงาน 

พบวามีเพียงบางท่ีนําระบบ คอมพิวเตอร (ERP Software) เขาไปควบคุมกระบวนการทํางาน 4) บุคลากร พบวาทุกสถาน

ประกอบการสปาจําเปนจะตองรับพนักงานเทอราปสท่ีผานการอบรมจากสถาบันตามเกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข       

5) ทักษะ พบวามีเพียงบางท่ีพนักงานใหม จะไดรับการสอนงานโดยพ่ีเลี้ยง 6) รูปแบบการบริหารจัดการ พบวามีเพียงบางท่ีมี

การใชเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ (KPI) 7) คานิยมรวม พบวาสถานประกอบการท่ีมีคานิยมรวมจะสงผล

ใหบุคลากรมีความรักในองคกรมากข้ึน  3. จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สามารถพัฒนาเปนขอเสนอ

เชิงนโยบายการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยนโยบาย 3 ดาน ไดแก 1) ดาน

การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาใหเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 2) ดานการสงเสริมดาน

การตลาดและการสรางเครือขายทางธุรกิจสปา 3) ดานนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคมในการพัฒนาธุรกิจสปาและ 4. การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ พบวากลยุทธสวนใหญมีความสอดคลองและมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 
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 The objectives of the study were 1) To study levels of marketing strategies in the areas of 
service marketing mix (7P’s), creating service quality, valuable service awareness and basic factors of the 
tourists interested in health and beauty affected to their expectations upon consuming services from Day-spa 
enterprises and Health-massage in the main attraction at Prachuap Khiri Khan province. 2) To study the 
competency of spa businesses and their abilities to respond to the expectations of tourists interested in 
health and beauty of Resort-and-spa businesses. 3) To present proposed policy for spa business 
development in the main attraction at Prachuap Khiri Khan province in order to become a leading business 
in the health and beauty for tourists. The sample used was foreign tourists who get services from Day-spa or 
Health-massage and Resort-and-spa businesses. Questionnaires, In-depth interviews, Group meetings and 
Expert-based seminars were used to collect data. The data was analyzed by instant computer programs and 
interpreted using descriptive method. 
 The study found that 1. Most of the sample group was female aged around 25-35 years old on 
average. The highest education found was Bachelor’s Degrees.  Most came from Europe. Average revenues of 
the sample were 35,001-50,000 baht. Occupations found were hired or company employees. The sample 
group visited Prachuap Khiri Khan Province for the first time. Getting spa services was in the plan of visiting at 
Prachuap Khiri Khan Province. They were fond of Thai massage. The cost of spa services varied from 300-500 
baht. The study found that the services of spa were mostly booked online. The study showed the factors 
affecting to the expectations towards spa services resulted in high expectation for the 4 areas. 2. The 
competency of organizing Resort-and-spa businesses was done in accordance with 7P’s Mckinsey concept 
explained as follows. 1) The strategies of the businesses were Product, Place, Price and People (Therapists). 
2) The structure of businesses found clearly-organized with departments. 3) Few businesses used ERP 
software to control work process. 4) The People (Therapists) were recruited neatly-all enterprises need to 
hire ones who pass their trainings with the standard criteria from Ministry of Public Health. 5) About Personal 
Evidence (skills), few spa businesses let new employees be taught by experienced employees. 6) Process 
(forms of administration) was found that few businesses evaluated their work process (KPI). 7) When it comes 
to Values, it was found that more organizational values led to fondness of the organization. 3. When 
considering internal and external environments, proposed policy for spa business development in the main 
attraction at Prachuap Khiri Khan Province can be developed into 3 sub-policies.  1) Enhancing the standard 
of spa businesses to get more accepted both domestically and internationally. 2) Supporting marketing and 
networking of spa enterprises. 3) Encouraging government and private sectors to join participation to develop 
spa enterprises. 4. Presenting proposed policy for spa business development in the main attraction at 
Prachuap Khiri Khan Province was found that most strategies used were coherent and possibly practical. 
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สอน และขอขอบคุณเพื่อนๆ หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการรุนที่ 2 ที่คอยให

กําลังใจ ใหคําแนะนําและมิตรภาพที่ดีซึ่งเปนประสบการณอันมีคาย่ิงแกผูวิจัย  

  ขอกราบบูชาคุณพอ คุณแม โดยเปนกําลังใจและเปนพลังสําคัญใหลูกพบกับ        

ความประสบผลสําเร็จในครั้งน้ี ขอขอบคุณ คุณสามี (คุณชนินทร สดศรีชัย) ที่เปนสปอนเซอรหลัก

คอยสนับสนุนในทุกๆ ข้ันตอนของการทําดุษฎีนิพนธในครั้งน้ี ที่เปนทั้งกําลังใจในยามทุกข ยามทอ 

ชวยผลักดันในทุกๆ ดานจนทําใหมีวันน้ีได และขอขอบคุณ ดร.คฑาวุฒิ สังฆมาส ดร.กุลธิดา ภูฆัง        

ดร.สิริรัตน ชอบขาย อาจารยอภิศักด์ิ คูกระสังข อาจารยหัสพร ทองแดง และดร.ศิริพร เลิศย่ิงยศ ที่

คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือลงพื้นที่ เก็บขอมูล ช้ีแนะทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งเพื่อนๆ ของ

ผูวิจัยทุกคนที่ใหการสงเสริมสนับสนุนและกําลังใจตลอดมา 



 ช 

สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ..................................................................................................................  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ .............................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................................  ฉ 

สารบัญตาราง ..........................................................................................................................  ญ 

สารบัญภาพ.............................................................................................................................  ฑ 

บทที ่

  1 บทนํา ...........................................................................................................................  1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา .............................................................  1 

 คําถามการวิจัย...................................................................................................  6 

 วัตถุประสงคของการวิจัย ...................................................................................  6 

 ขอบเขตของการวิจัย ..........................................................................................  7 

 นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย ..............................................................................  8 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  .......................................................................  9 

 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ..................................................................................................  10 

   แนวคิดและธุรกิจสปาในประเทศไทย .................................................................  10 

 แนวคิดศักยภาพธุรกิจสปา (McKinsey’s 7S) ....................................................  23 

 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ (Expectation)  ...............  28 

 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) .......................  34 

 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางการรับรูคุณคา (Perceived Value) ............................  46 

 แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix :7Ps) .  52 

 บริบทพื้นทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ .....................................................................  62 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ.............................................................................................  67 

 กรอบแนวคิดการวิจัย .........................................................................................  83 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย..........................................................................................................  84 

 หนวยการวิเคราะห ............................................................................................  84 

 การเลือกพื้นที่ในการวิจัย ...................................................................................  84 

  

 

 



 ซ

บทที่                                                                                                           หนา 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทาง 

 การตลาดบริการ (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคา 

 การบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 ที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการของธุรกิจสปาประเภทเดยสปา  

 หรือนวดเพื่อสุขภาพในเขตทองเที่ยวหลักจงัหวัดประจวบคีรขัีนธ ............  81 

 ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรสีอรทแอนดสปาและความสามารถ 

  ในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม      92 

        ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

  ทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนัก 

  ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ..........................................................  97 

        ข้ันตอนที่ 4 การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปาในเขต 

         ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม 

  นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม .....................................................  101 

 4 ผลการวิเคราะหขอมลู ..................................................................................................  104 

 ข้ันตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทาง 

          การตลาดบริการ (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคา 

 การบริการและปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 ที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการสปาของสถานประกอบการสปา 

 ประเภทเดยสปาและนวดเพื่อสุขภาพในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัด 

  ประจวบคีรีขันธ .......................................................................................  105 

 ข้ันตอนที่ 2 ผลการศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรสีอรทแอนดสปา และ              

  ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเทีย่วเชิงสุขภาพ 

  และความงาม ..........................................................................................   122 

          ข้ันตอนที่ 3 ผลการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

  ทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนัก 

  ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ..........................................................   133      

 ข้ันตอนที่ 4 ผลการนําเสนอรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกจิสปา 

          ในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม 

  นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม .....................................................   183 

 



 ฌ

บทที่                                                                                                           หนา 

 5 สรปุ อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ................................................................................  208 

 สรปุผลการวิจัย ..................................................................................................  210 

 อภิปรายผล ........................................................................................................  216 

 ขอเสนอแนะ ......................................................................................................  234 

รายการอางอิง .........................................................................................................................   237 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………………….   253 

 ภาคผนวก ก  รายนามผูใหขอมลูหลักในการสมัภาษณเชิงลกึ การประชุมกลุมยอย  

                         การสัมมนาองิผูเช่ียวชาญ การตรวจสอบรางกลยุทธ...............................    254 

 ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะหขอมลู.............................................................   259 

 ภาคผนวก ค  เครืองมือที่ใชในการวิจัย ..........................................................................   268 

 ภาคผนวก ง  หนังสอืเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย .........................................   295 

 ภาคผนวก จ  ภาพกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………………..   299 

ประวัติผูวิจัย ............................................................................................................................     306 



 ญ

สารบัญตาราง  

ตารางที ่ หนา 

    1 สรปุลักษณะเฉพาะของการบริการ ปญหา และแนวทางการแกไขปญหา ..............  36 

 2  สถานประกอบการสปาประเภทรสีอรทแอนดสปาที่มีช่ือเสียง และไดรับรางวัล ....  85 

    3     สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดาน 

  สวนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) การสรางคุณภาพการบรกิารการ 

  รับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

  ความงามทีม่ผีลตอความคาดหวังในการใชบริการของธุรกจิสปาในเขต 

      ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ .......................................................  92 

 4        สถานประกอบการสปาประเภทรสีอรทแอนดสปา...................................................    93 

    5        สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ศึกกษาศักยภาพธุรกิจสปาและความสามารถ 

               ในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  96 

    6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 3การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา 

 ธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจ 

      ช้ันนําและความงาม ...................................................................................  100 

 7    สรปุวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 4 การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ 

               พัฒนาธุรกจิสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จงัหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปน 

      ธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ...........................  103 

 8   ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (เพศ อายุ และระดับ 

     การศึกษา) .................................................................................................     105  

    9   ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (นักทองเที่ยวเดินทางมา   

                จากประเทศ)................................................................................................  106 

    10 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (รายไดตอเดือน)………….    107 

    11       ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (อาชีพ)……………………….    108 

    12 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (คุณมาเที่ยวที่จังหวัด 

    ประจวบคีรีขันธเปนครั้งที่เทาไหร) ................................................................  109 

    13 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (การมาใชบรกิารสปา 

    อยูในแผนการเดินทาง  มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ของทาน) ................   109 

    14     ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (รูปแบบการใหบริการ 

    สปาทีท่านชอบใชมากทีสุ่ด) ..........................................................................   110 

 



 ฎ

ตารางที ่  หนา 

   15 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (จํานวนเงินตอครั้งที่ทาน 

    มาใชบริการสปาในแตละครัง้) .......................................................................   111 

    16     ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (ทานมีวิธีการจองหรือ 

    เลือกใชบริการสปาไดอยางไร) .......................................................................   112 

   17  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังการใช 

               บริการสปาตอปจจัยตางๆ ในขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกิจสปา 

 ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม  

    นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ...........................................................   113 

   18  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังในการ 

    ใชบริการสปา ดานกลยุทธทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P)..........   114 

 19  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังใน 

                การใชบรกิารสปา ดานการสรางคุณภาพการบริการและจิตวิทยาบรกิาร  

    (Service Quality and Psychology) ..........................................................   116  

   20  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวัง 

    ในการใชบริการสปา ดานการรับรูคุณคาการบริการ (Perceive Value) .......   117 

   21      คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวัง 

    ในการใชบริการสปา ปจจัยของระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา ......   120  

  22 ผลการวิเคราะห SWOT...........................................................................................   139  

   23      ผลการใหคานํ้าหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

                ในการพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี  

               จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

    และความงาม ดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก.................................   141  

   24  สถานการณหรือตําแหนงทางกลยุทธในการพฒันาธุรกจิสปา บริเวณอําเภอหัวหิน 

                และอําเภอปราณบรุี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกจิช้ันนําในกลุม 

    นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม...........................................................  147  

   25       TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา  

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม จากจุดออนและโอกาส 

    (WO- Strategy) ...........................................................................................  148  

 



 ฏ

ตารางที ่ หนา 

   26  TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา 

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจใน 

                กลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม จากจุดออนและอุปสรรค  

    (WT-Strategy) .............................................................................................  150  

    27  TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกจิสปา 

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมนัก 

   นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและโอกาส (SO - Strategy).....  152 

    28  TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกจิสปา  

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมนัก 

                ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST- Strategy)…   154 

   29  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกจิสปา  

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที ่1 ....  166 

    30  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา  

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมนัก 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที ่2 ....  168 

    31  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา 

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที ่3 ....  170 

    32       ผลการวิพากษวิสัยทัศน ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงคและกลยุทธ  

  การพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

                สูการเปนผูนําธุรกจิในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ..............  173 

    33       ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา 

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที ่1 ....  178 

    34  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา  

                ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที ่2 ....  180 

 

 



 ฐ

ตารางที ่ หนา 

    35       ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา 

               ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที ่3 ....  182 

    36       ผลการประเมินความสอดคลองของกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยว 

 หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมนักทองเที่ยวเชิง 

                สุขภาพและความงาม .................................................................................  184 

    37       ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 1 เปาประสงค ที่ 1.1  

               กลยุทธ ที่ 1.1.1 และ  แนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา 

               ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ........................................................  185 

    38    ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 1 เปาประสงค ที่ 1.2 

                 กลยุทธ ที่ 1.2.1- 1.2.3 และ  แนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนา 

                 ธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผู 

                นําธุรกิจในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม................................  187 

   39       ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงคที่ 2.1 

                 กลยุทธ ที่ 2.1.1 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา 

                 ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม 

                นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ........................................................  191 

     40      ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงคที่ 2.2 

                 กลยุทธ ที่ 2.2.1-2.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

                 สปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจ 

                 ในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม………………………………………     193 

     41      ผลการประเมินความเปนไปของนโยบายดานที่ 3 เปาประสงคที่ 3.1  

                 กลยุทธ ที่ 3.1.1 – 3.1.2 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนา 

                 ธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนํา 

                 ธุรกิจในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม………………………………  197 

     42      สรุปกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเทีย่วหลัก จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

                 สูการเปนผูนําธุรกจิในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม……………    202 



 ฑ

สารบัญภาพ 
 ภาพที่  หนา 

    1 ตัวแบบ McKinsey 7-S (McKinsey 7-S Model)…………………………………………       27  

 2  แนวคิดพื้นฐานในการประเมินคุณภาพ.................................................................       31 

 3  รูปแบบของคุณภาพในการบรกิาร (A Service Quality Model)……………………       40                                         

 4   Determinants of Perceived Service Quality………………………………………… .      44 

    5         กรอบแนวคิดการวิจัย ...........................................................................................   83 

    6         ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย.....................................................................................      87 

    7         การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรับ 

  รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของบรีซสปา สาขาหัวหิน (โรงแรม 

               อมารี หัวหิน) ..................................................................................... ...........      300 

    8         การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรับ 

    รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา    

    (โรงแรม ไฮแอต รีเจนซ่ี หัวหิน).........................................................................  300         

 9  การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรับ 

  รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของของเซ็นทาราแกรนดบีชรี สอรท  

   และวิลลาหัวหิน: สปา เซ็นวาร.ี..........................................................................   301 

   10        การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรับ 

   รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ นูรา สปา (มาราเกช หัวหิน รีสอรท  

   แอนด สปา)..................................................................................... ..............   301 

  11      การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรับ 

   รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ ซิกซเซนส สปา: เอวาซอน หัวหิน  

   รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา............................................................................  302

  12 การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเรจ็และไดรับ 

   รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ สปา อินเตอรคอนติเนนตัล 

    (อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรีสอรท.................................................................. .   302 

   13        การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรับ 

  รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ ชายน สปา ฟอร เชอราตัน  

   (เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา).....................................................................     303 

   14        กลุมการประชุมยอย เพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา     304 

   15        การประชุมกลุมยอย เพื่อประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของกลยุทธ  

   (ตรวจสอบรางกลยุทธ) ...............................................................................   305 



1 

 

 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันหลายประเทศตางใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Heath Tourism) 

ซึ่งมีกิจกรรมที่คอนขางหลากหลายและครอบคลุม และมีองคประกอบหลัก คือ การทองเที่ยวเชิง

การแพทย (Medical Tourism) สปา (Spa) และการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Wellness 

Tourism) (Cohen, 2008 and Hall, 2011) โดยเฉพาะสปา ซึ่งเปนหน่ึงในภาพลักษณที่สําคัญของ

การทองเที่ยวไทยและเปนที่รูจักกันดีในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

มักจะนึกถึงและเลือกใชบริการเสมอเมื่อเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย และยังสรางรายได

จํานวนมากเขาประเทศในแตละป อีกทั้งยังมีการใหบริการสปา ที่มีมาตรฐานในระดับสูงและเปนที่

ยอมรับของชาวตางชาติ สปาไทยมีจุดเดนในดานคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากรผลิตภัณฑ การออกแบบ

ดีไซน รวมถึงการบริหารจัดการดวยเปนศาสตรที่มีเอกลักษณเฉพาะ มีความโดดเดนในความเปนไทยที่

ไมเหมือนใคร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555) ธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่เปดการใหบริการแกลูกคาดวยศาสตร

การนวดเพื่อสุขภาพและการใชนํ้าเพื่อสุขภาพเปนหลัก เนนปรับความสมดุลของรางกายและจิตใจ  

กลุมลูกคาของธุรกจิสปาจะพิเศษไปจากกลุมลูกคาธุรกิจประเภทอื่นๆ ดวยฐานของกลุมลูกคาที่กวาง

ออกไป มีทั้งลูกคาคนไทยและนักทองเที่ยวตางชาติ ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งธุรกิจสปามีทําเลที่ต้ังที่

เหมาะสม หรือต้ังอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว ไดแก พัทยา หัวหิน เชียงใหม เกาะสมุย ภูเก็ต ฯลฯ 

ซึ่งพื้นที่เหลาน้ีเปนแหลงทองเที่ยวที่มี ช่ือเสียง นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญที่เดินทางมา

ทองเที่ยวในประเทศไทยจะมีจุดหมายปลายทางในพื้นที่เหลาน้ัน จากการคาดการณ ธุรกิจสปายังคง

เปนที่ตองการของตลาด จึงทําใหเกิดการลงทุนจากกลุมนักธุรกิจที่มีความสนใจในธุรกิจสปา ทั้งน้ีตอง

มีการศึกษาขอมูลของสถานประกอบการ สปาที่เปดใหบริการในประเทศไทย รวมถึงผูใหบริการ

(พนักงานเทอราปส) ตองดําเนินการข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ที่ไดรับใบรับรองคุณวุฒิ

จากสถาบันการศึกษาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ขอมูลเหลาน้ีมี

ความสําคัญ เจาของธุรกิจจําเปนจะตองศึกษาและทําความเขาใจ อีกทั้งยังมีรายละเอียดขอมูลในเรื่อง

ของผลิตภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชที่เกี่ยวกับการทําสปา ฯลฯ ดังน้ันกอนที่จะลงมือทําธุรกิจสปา ควร

พิจารณาใหละเอียดถ่ีถวนในดานของประเภทสถานประกอบการสปาที่สนใจ และกําหนด

กลุมเปาหมายลูกคาที่ชัดเจน จากน้ันจึงสามารถกําหนดราคาไดอยางเหมาะสม 
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  โดยปจจุบันธุรกิจสปาไทยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน 

การชวยผลักดันให สปาไทยมีความพรอมในดานคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล มีการสงเสริมให

ผูประกอบการเขารวมกันแขงขันในรายการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจสปา ซึ่งรางวัลดังกลาวจะเปน

เครื่องชวยการันตีใหกับธุรกิจสปาไทยไดอยางชัดเจนอีกทั้งยังเปนชองทางที่ทําใหผูบริโภครูจักสปา

ไทยไดมากข้ึน โดยเฉพาะในความเช่ือมั่นเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ดีของผลิตภัณฑและการใหบริการ 

การพัฒนาทางดานความคิดนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสรางความแตกตางใหกับสปาไทย การผลิตบุคลากร

ที่เปนคนไทยในการใหบริการ ซึ่งตลาดมีความตองการบุคลากรดานสปาที่เปนคนไทยมากกวาประเทศ

อื่นๆ เน ื่องจากการใหบริการที่เปนสปาไทยอยางแทจริง น้ันเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติตองการ

อีกทั้งยังมีความหลงไหลในสมุนไพรไทย ซึ่งขณะน้ีทางสมาคมธุรกิจสปาไดจัดฝกอบรมการใหความรู

ของการใหบริการสปา ทั้งในระดับพนักงานผูใหบริการ และในระดับผูบริหารอยางตอเน่ือง ในขณะน้ี

ธุรกิจสปามีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ทั้งภายในประเทศไทย และตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

เพื่อนบานที่เริ่มมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม พมา และลาว 

ดังน้ันธุรกิจสปาไทยจะตองใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจทั้งในเชิงรุกและรับที่ควบคูกัน และเมื่อเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดวาจะมีขอดีในการเอื้อประโยชนใหกับประเทศไทยมากการเปนคู

แขงขันกันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล มีการเรียนรู ทราบถึงความตองการของผูบริโภคในตลาด 

เปนชองทางใหประเทศไทยสามารถเขาไปทําการตลาดธุรกิจสปาไดเพิ่มมากย่ิงข้ึน สปาไทยมีความเปน

เอกลักษณ มีวัฒนธรรมการบริการที่โดดเดน และไมเหมือนใครสามารถแขงขันในตลาดอาเซียนได 

ประเทศไทยยังเปนเปาหมายหลักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสิ่งสําคัญที่ตองพัฒนาในดาน

ธุรกิจสปาไทย ไดแก ดานภาษา และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เน่ืองจากการใหบริการสปาไทย เปน

ศาสตรและศิลป มีทรีทเมนทที่หลากหลาย มีการมุงเนนความเช่ียวชาญเฉพาะดานใหกับบุคลากรหรือ

พนักงานเทอราปส จะทําใหสปาไทยมีความโดดเดน และเปนที่ตองการของตลาดมากย่ิงข้ึน สงผลให

ประเทศมีรายไดจากธุรกิจ สปาในภาพรวมแตละปเพิ่มข้ึน (สยามรัฐ, 2555)  

 ธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่ไดรับรับกระทบจากปจจัยตางๆ หลายดานทั้งสภาพเศรษฐกิจ และ

สภาพการแขงขัน รวมไปถึงผลกระทบจากวิกฤตการทองเที่ยว ซึ่งธุรกิจสปาในประเทศสามารถ

ยกระดับมาตรฐานการบริการใหเปนที่ยอมรับและมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดีข้ึน อกีทัง้ธุรกจิสปายัง

สามารถสรางรายไดอยางมหาศาลในแตละป มีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย 

(Thailand Development Research Institute หรือ TDRI) มีการคาดการณวาธุรกิจบริการ

สุขภาพสปามีความสามารถที่จะสรางรายไดโดยรวม 122,293 ลานบาทตอป (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) อีกทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถใหเปน

ที่นิยมอับดับตนๆ จากลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย และยัง
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ไดรับความสนใจจากนักลงทุนชาวตางชาติ ซึ่งสงผลใหเกิดการสรางรายไดเขาประเทศไทยไดอยาง

ตอเน่ือง     

 สําหรับสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 1 ป 2559 มีจํานวนนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ทั้งสิ้น 9,038,893 คน ขยายตัวรอยละ 15.45 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2558 และมี

รายไดจากการทองเที่ยวรวม 463,707.50 ลานบาท สะทอนถึงการขยายตัวอยางตอเน่ืองของภาค 

การทองเที่ยวของไทยและความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย

กลับคืนมาในหมูนักทองเที่ยวตางชาติ ทั้งน้ีในประเทศไทยพบวา รอยละ 68 ของการใหบริการสปา

เปนแบบ เดยสปา (Day Spa) รองลงมาเปนสปาแบบรีสอรทแอนดสปา (Resort / Hotel Spa) คิด

เปนรอยละ 28 (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) การบริการสปาในประเทศ

ไทยไดรับการยกยองและมีช่ือเสียงในระดับโลก โดยจะเห็นไดจากหลักฐานการติดอันดับสปาที่ดีที่สุด

ในโลก จากการจัดอันดับของสมาคมสปาไทย ซึ่งในภาพรวมธุรกิจสปามีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทั้งในดาน

จํานวนผูมาใชบริการ และสถานที่ใหบริการ เน่ืองจากไทยมีความพรอมทั้งดานบุคลากร สถานที่ และ

ทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช

สมุนไพรไทย และมีจุดเดนดานอัธยาศัยและมารยาทในการใหบริการทําใหธุรกิจบริการ ในสาขาน้ีมี

อัตราการเติบโตคอนขางสูง จากการที่รัฐบาลไทยไดประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปน

ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และไดใหมีการสนับสนุนธุรกิจสปา โดยสงเสริมใหประเทศไทยเปน 

“แคปปตอล สปา ออฟเอเชีย” (Capital Spa of Asia) โดยการผลักดันการสรางมาตรฐานและ

เอกลักษณของธุรกิจสปาไทยสูมาตรฐานสากล และเนนการทําการตลาดเชิงรุกในประเทศเปาหมาย 

โดยจัดใหมีการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมธุรกิจและสนับสนุนการขยายตลาดไปยัง

ตางประเทศ มีการสรางเครือขาย การสรางแบรนด จึงสงผลใหธุรกิจ สปาและนวดไทยมีช่ือเสียงและมี

มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังกลายเปนธุรกิจบริการอีกหน่ึงสาขาที่มีบทบาทสําคัญใน

การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเปนธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในฐานะเปน 

“บริการที่สงออกได” (กระทรวงพาณิชย, 2554) ปจจุบันธุรกิจสปาและนวดไทยมีการขยายตัวเปน

อยางมาก สามารถสรางรายไดและสรางอาชีพใหแกธุรกิจบริการสาขาน้ีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง มีจํานวน

สถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนและไดผานการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (ป พ.ศ.

2509 – พ.ศ.2555) รวม 2,053 แหง ไดกําหนดรูปแบบของธุรกิจเพื่อสุขภาพ ไว 3 แบบ ไดแก  

1. สปาเพื่อสุขภาพ  2. นวดเพื่อสุขภาพ 3. นวดเพื่อเสริมสวย   

 จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจสปาใน

ระดับสากลโดยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโลก (UNWTO, 2013) จะมีการขยายตัวอยางมากโดย

มีจํานวนลูกคาผูรับบริการถึง 1.4 พันลานคนในป ค.ศ. 2020 และมีจํานวนลูกคาที่ขยายข้ึนไปถึง 1.8 

พันลานคนในป ค.ศ. 2030 โดยสวนของเอเชียแปซิฟคจะเปนภูมิภาค ที่มีการเติบโตเร็วมากที่สุดและ
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มีจํานวนมากเปนลําดับที่ 2 รองจากภูมิภาคยุโรป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกลเคียงในทวีปแถบ

เอเชีย-แปซิฟก ทั้ง 7 ประเทศ ไดแก สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮองกง ออสเตรเลีย และ 

นิวซีแลนด พบวา ธุรกิจ สปาในประเทศไทยยังคงไดรับความนิยมสูงสุด อันเปนผลมาจากปริมาณ

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทย โดยในปจจุบันตลาดหลักที่ไทยใหความสําคัญ คือ ลูกคา

ชาวตางชาติที่มาจากเอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลางเปนสําคัญ โดยเฉพาะตลาดกลุมอาเซียน +6 ซึ่ง

เปนตลาดที่มีศักยภาพ เชน เวียดนาม จีน อินเดีย ลาวและกัมพูชา โดยกลุมลูกคาตลาดเอเชียมี

ความคุนเคยกับรูปแบบของสปาไทยและเปนตลาดที่อยูใกล ขณะที่ยุโรปเปนตลาดเปาหมายเน่ืองจาก

ลูกคามีกําลังซื้อสูง และหันมาใหความสนใจกับวิธีการผอนคลาย บําบัดแบบตะวันออกมากข้ึน เชน 

รัสเซีย ตุรกี สําหรับตลาดตะวันออกกลาง เปนตลาดที่มีขอจํากัดเรื่องแรงงาน และการนําเขา

ผลิตภัณฑเพื่อใชในสปาไมมาก จึงจูงใจนักธุรกิจจากตางประเทศใหเขาไปลงทุนบุกเบิกตลาด (สถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ, 2552) 

  การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน มีความสําคัญตอการบริหารธุรกิจสปาใหมี

ศักยภาพในการแขงขัน และการทํากําไรใหกับธุรกิจที่จะมามีสวนรวมการจัดวางแผนธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งมีปจจัยที่ตองพิจารณา ไดแก 1) คูแขงในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Industry 

Rivalry) ผูบริหารสปา จะตองศึกษาคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมบริการประเภทเดียวกัน เพื่อใหทราบ

ถึงวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานความตองการและอุปทานในสปา 2) ลูกคา (Customers) 

ตองการมีการกําหนดกลุมลูกคาใหชัดเจน เพื่อที่ใหมีการจัดบริการตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่ง

ลูกคามีความหลากหลาย แตและคนลวนแตตองการไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผูบริหารสปาจะตอง

ทําการบริหารความคาดหวัง (Expectation) เพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการบริการเพื่อใหเกิดคุณภาพที่

ดี การบริหารความตองการของลุกคา (Managing Demand) เปนสิ่งที่ตองใหความสนใจอยาง

ตอเ น่ือง การประมาณการลุกคาที่ ไม ไดมาจากกลุมลูกคาที่ ต้ัง เปาหมายไวและวางแผนไว 

(Partitioning Demand) การกําหนดราคาที่จูงใจลูกคา (Establishing Price Incentives) รวมถึง

การทําการสงเสริมการขายในชวงที่มีลูกคามาใชบริการนอย (Promoting off-peak Demand)  ทั้งน้ี

เพื่อใหรายไดเขาตามที่ต้ังเปาหมายไว 3) อุปทาน (Suppliers) การจัดการดานอุปทาน จะเนนที่การนํา

ทรัพยากรมาใชประโยชนใหคุมคาที่สุดและตองจัดหามาจากแหลงที่มีตนทุนตํ่าในระดับที่ยอมรับได

แนวทางการบริหารประธานจะตองพิจารณาในการเตรียมความพรอมของปริมาณที่หองทรีทเมนทที่

พึ่งจัดใหมีไวรองรับการใชบริการของลูกคาการจัดอบรมพนักงานนวดจึงมีความจําเปน ตองให

ความสําคัญสําหรับธุรกิจสปาที่มีการขยายตัวอยางมากผูบริหารจะตองมีวิธีการที่จะใหกลุมลูกคา

เปาหมายไดเขามามีสวนรวมเพื่อใหรูจักกิจการของเรามากข้ึน 4) คูแขงรายใหมที่ เขามาใน

อุตสาหกรรม (New Comers) โดยอุตสาหกรรมใดก็ตามที่ใชเงินลงทุนไมมากเทคโนโลยีไมสูงโอกาส

ทางธุรกิจมีมากก็ยอมทําใหคูแขงรายใหมใหมเขามาสูธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ันงายข้ึนเชนเดียวกับสปา
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ที่มีองคประกอบตามที่กลาวมาแลว ผูบริหารสปาจึงมีความจําเปนตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา

เพื่อใหสามารถยืนหยัดอยูไดตลาดได  5) สินคาทดแทน (Substitution) การบริการดานสุขภาพเปน

ธุรกิจที่สามารถดําเนินการไดต้ังแตระดับครัวเรือนจนถึงกระทั่งระดับโลกแตความตองการในการบริการก็

จะถูกกําหนดโดยผูบริโภความีศักยภาพหรือกําลังซื้อหรือไมแตที่นาสังเกตในบางกลุมลูกคาถึงจะมี

กําลังซื้อสูงแตก็ไมพรอมที่จะใสเงินเพื่อแลกกับความสุขสบายในราคาที่สูงโดยเฉพาะการนวดไมวาจะ

เปนศาสตรจากประเทศไหนหรือจริยธรรมไหนก็แลวแตก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวถาเปนศิลปะและ

ความสามารถเฉพาะตัวของผูใหบริการซึ่งผูบริโภคพรอมที่จะทดลองของไมใหมไดตลอดเวลาเชนถาไม

นวดเทาที่สปาในโรงแรมหาดาวก็สามารถไปนวดตามรานนวดเทาที่อยูเรียงรายตามทองถนนได (กลุม

ธุรกิจการบริการดานสุขภาพสปาและนวดเพื่อสุขภาพ, 2552) 

  ปจจัยที่สําคัญอีกประการในการทําธุรกิจสปาน่ันก็คือ การเลือกสถานประกอบการให

เหมาะสม อยูในยานธุรกิจหรือชุมชนเมืองที่มีนักทองเที่ยวตางชาติอาศัยอยู มีการคมนาคมที่สะดวก 

(ชุติมา โอภาสานนท, 2543)  ซึ่งในประเทศไทยนอกจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวง ยอมมี

การเดินทางที่สะดวกสบาย มีความพรอมในหลายๆ ดาน และยังเต็มไปดวยนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่

เดินทางมาเที่ยวแลว จากขอมูลของกรมการทองเที่ยว พบวา อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเมืองที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว ซึ่งมี

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติปละประมาณ 1.8 ลานคน เดินทางมาพักระยะเวลาเฉลี่ยต้ังแต 

7-15 วัน และที่พักนานถึง 1 เดือน (จิระ พงษไพบูลย, 2551) ดวยเหตุน้ีอําเภอหัวหิน และอําเภอ

ปราณบุรี จึงเปนเมืองที่เหมาะสมในการทําธุรกิจสปา จึงทําใหในปจจุบันมีธุรกิจสปา ที่จดทะเบียน

เปนสถานประกอบการสปาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจํานวนมากถึง 130 แหง (กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ, 2554) 

  ธุรกิจสปา เปนธุรกิจที่เนนบริการที่ถึงตัวผูบริโภค ดังน้ัน ความตองการของลูกคาจึงเปน

แนวทางที่จะนํามาใชในการวางกลยุทธ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูบริโภคใหไดมากที่สุด 

อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีศักยภาพและความพรอมที่หลากหลาย

ดาน ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพได อีกทั้งยังเปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศที่มี

ช่ือเสียงเปนที่รูจักในระดับนานาชาติแหงหน่ึงของประเทศไทยมาอยางยาวนาน เน่ืองจากมีปจจัย

หลายประการที่เหมาะสมแกการทองเที่ยวตลอดทั้งปอาทิเชน ไมมีคลื่นลมแรงในฤดูมรสุมและ

ระยะทางไมไกลจากกรุงเทพมากนัก ความมีเสนหและมนตขลังต้ังแตอดีต ทําใหมีนักทองเที่ยวเขามา

เที่ยวพักผอนจํานวนมากข้ึนอยางตอเน่ืองทุกๆ ป สงผลใหการเติบโตของชุมชนเมืองหัวหินเปนไป

อยางรวดเร็วมีการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชนในดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม ธุรกิจสปา 

ธุรกิจโรงแรมที่พัก รานคารานอาหาร ธุรกิจบันเทิง บริษัทนําเที่ยว รวมถึงมีการมุงเนนสงเสริม

กิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวที่มีจํานวนมากข้ึนของนักทองเที่ยวในอนาคต สิง่
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เหลาน้ีเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวยังหัวหินและปราณบุรี ในทาง

กลับกันการเติบโตที่รวดเร็วไดกอใหเกิดปญหาดานตางๆ อันเน่ืองมาจากขาดการวางแผนและ 

การจัดการที่ ดี ยกตัวอยางเชน ปญหามลพิษ ปญหาสภาพแวดลอม ปญหาการจราจร ปญหา

อาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว แตในอีกมุม

หน่ึงถึงแมวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาพักผอนเยอะในแตละป แตก็อาจจะมีเพียง

เฉพาะเจาะจงเพียงกลุมเล็กๆ ที่ใชบริการสปาตาม โรงแรม รีสอรทระดับ 5 ดาว ดังน้ันผูประกอบ

ธุรกิจสปาจึงจําเปนตองหากลยุทธสําหรับการขยายตัวของธุรกิจสปา เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับ

สภาวะการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสรางความไดเปรียบกับธุรกิจสปาของคูแขง ไมวาจะเปนเรือ่ง

ของมาตรฐานการใหบริการในแตละแหงที่ไมเหมือนกันและการเลือกทําเลที่ต้ังของสถานประกอบ

ประกอบการใหเหมาะสมกับการคมนาคมที่สะดวก สปาของไทยยังมีจุดออนที่สําคัญหลายประการ 

เชน มาตรฐานการใหบริการระดับสากล ศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวดวยบริการการดูแล

สุขภาพที่ครบวงจร และการขาดขอมูลสําหรับวางนโยบายเพื่อสนับสนุนความสามารถในแขงขันทั้งใน

ระดับผูประกอบการและระดับประเทศ (อัครพงศ อั้นทอง, 2554) อีกทั้งสถานประกอบการสปาใน

อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรีบางแหงยังไมไดมาตรฐาน มีการบริการที่แอบแฝง จึงสงผลให

ธุรกิจสปาในพื้นที่ดังกลาวมีช่ือเสียงทางดานการบริการทางเพศรวมดวย จากจุดเล็กๆ น้ีอาจสงผลลบ

กับภาพรวมของธุรกิจสปาไทยได   

  จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา

ธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม” เพื่อใหทราบถึงแนวทางการสรางกลยุทธทางการตลาด ความคาดหวังการใช

บริการสปาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เปนแนวทางใหผูประกอบการธุรกิจสปา สามารถนําขอมูลที่

ไดจากการศึกษาไปใช เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดานการบริหารจัดการในการดําเนินการ 

ประกอบธุรกิจ และสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

คําถามการวิจัย 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสปาอยางไร สําหรับ

การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

    เพื่อตอบปญหาดังกลาวไดชัดเจนผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ

คําถามในการวิจัยดังน้ี 
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 1.  เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการและปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา 

และนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 2.  เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจสปา และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของ

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ของสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา   

 3.  เพื่อนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวย 

    ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษา ระดับกลยุทธในดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7Ps) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของ

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ  ศักยภาพธุรกิจสปา 

และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ศึกษา

การสนับสนุนของภาครัฐในการสงเสริมธุรกิจสปา ในการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2.  ขอบเขตผูใหขอมูลหลัก 

   ประชากรในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

   2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหารและผู

ใหบริการสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรท แอนด สปา บริเวณอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตัวแทนหนวยงานจากภาครัฐ ประกอบดวย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ นักวิชาการทางการทองเที่ยวและดานยุทธศาสตร 

ตัวแทนจากภาคเอกชนไดแก ผูประกอบการธุรกิจทางการทองเที่ยว 

  2.2 ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่เดินทางมา

ใชบริการสปา ประเภทเดยสปา หรือ นวดเพื่อสุขภาพ บริเวณอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตัวแทนจากสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา   

 3.  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

   ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกอบดวย ทั้งหมด 8 

อําเภอ แตพื้นที่ที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ที่เปนแหลงทองเที่ยวหลักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่มีกําลัง
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ซื้อสูง อีกทั้งยังมีสถานประกอบการสปาที่มีศักยภาพและเพียงพอตอนักทองเที่ยว คือ 2 อําเภอ ไดแก

อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 4.  ขอบเขตดานระยะเวลาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

              การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิจัยปการศึกษา 2558-2560   

 

นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 

 1.  ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจที่เปดเปนสถานบริการเพื่อสุขภาพใหกับลูกคาทั่วไป ดวย

ศาสตรของการนวดเพื่อสุขภาพ มีการใชทรีทเมนท โดยพนักงานเทอราปสที่ข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย ไดรับใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุขรับรอง โดยแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

   1.1 เดยสปา หมายถึง สถานบริการสปาที่มีรูปแบบการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

ข้ันตอนการบริการ ไมยุงยาก สามารถใชบริการไดในระหวางวัน จึงไมจําเปนตองมีหองพักไวบริการ 

ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย และเนนการใหบริการเสริมความงาม การผอนคลายความตึงเครียด

ดวย นํ้ามันหอมระเหยเปนบริการสปาที่ไดรับความนิยมมากในกลุมผูใชบริการที่มีเวลานอยหรือผูที่

ทํางานอยูในเมือง โดยมีราคาที่ทุกคนสามารถใชบริการได 

   1.2 นวดเพื่อสุขภาพ หมายถึง เปนกิจการนวด ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการผอน

คลายกลามเน้ือ ความตรึงเครียด ดวยการกด บีบ จับ ประคบ อบ ซึ่งไมมีสถานที่ไวอาบนํ้า 

   1.3 รีสอรทแอนดสปา หมายถึง สถานบริการสปาที่อยูในรีสอรทหรือโรงแรมซึ่งต้ังอยู

ในแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่พักตากอากาศ ในทําเลที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เชน ริมทะเล 

ภูเขา บอนํ้ารอน สปาประเภทน้ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการผอนคลายความตึงเครียด

ดวยบริการ สปา นอกเหนือจากการใชบริการหองพัก โดยมีการดูแลพรอมดวยมาตรฐานที่ลูกคา

สามารถเช่ือถือได ซึ่งราคาของการใหบริการจะมีราคาคอนขางสูง มีสปาเมนูที่หลากหลาย  

 2.  เขตทองเที่ยวหลัก หมายถึง พื้นที่บริเวณอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก และยัง

มีแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ อีกทั้งยังมีสถานประกอบการสปา ที่เหมาะสําหรับ

นักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง และนักทองเที่ยวทั่วไปสามารถที่เลือกมาใชบริการสปา ไดตามกําลัง 

 3.  นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม หมายถึง นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มี

วัตถุประสงคในการเดินทางมาเพื่อใชบริการสินคาทางการทองเที่ยวประเภทสุขภาพความงาม โดย

เนนการใหบริการลูกคาดวยวิธีบําบัดแบบตาง ๆ รวมทั้งการใหบริการดานความงาม การผอนคลาย

และการฟนฟูทางดานรางกาย เชน การนวดตัว นวดหนา นวดแผนไทย และการทําโยคะ น่ังสมาธิ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปน ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประโยชน

ที่คาดวาจะไดรับ ดังน้ี 

 1.  หนวยงานรัฐที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจสปา สามารถนําขอเสนอแนะ และ

แนวทางไปปรับใชเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม อยางเปนรูปธรรม 

 2.  หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของสามารถวางแผนเพื่อทําการตลาดที่ตอบสนองความคาดหวัง

ของนักทองเที่ยวในแตละเช้ือชาติได 

 3.  มีผลิตภัณฑ หรือ ทรีทเมนทในการทําสปา ที่สามารถตอบสนองความตองการของ

กลุมลูกคาชาวตางชาติ ไดหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 4.  ไดกลยุทธที่มีความหลากหลาย เพื่อนําไปพัฒนาและปรับใหเขากับบริบทของทาง

สถานประกอบการสปา 

 5.  สามารถนําจุดออนของธุรกิจสปา ไปพัฒนา ปรับปรุงสูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

ผูวิจัยดําเนินการคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยซึ่งผล

การคนควาขอมูลดังรายละเอียดตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 

 1. แนวคิดและธุรกิจสปาในประเทศไทย     

  2. แนวคิดศักยภาพธุรกิจสปา (McKinsey’s 7S)   

 3. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ (Expectation) 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality)                   

 5. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางการรับรูคุณคา (Perceived Value) 

 6. แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix: 7Ps) 

 7. บริบทพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 9. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

1. ธุรกิจสปาในประเทศไทย 

 1.1 ความเปนมาของสปา 

     คําวา สปา มาจากรากศัพทภาษาละตินวา Sanus Per Acqua หมายถึง การมี

สุขภาพดีดวยนํ้า หรือการใชนํ้าเปนองคประกอบสําคัญในการบําบัดรักษาสุขภาพ ไมวาจะเปนการอาบ

นํ้าแร แชนํ้านม การอบไอนํ้า หรือการด่ืมนํ้าแร บางก็วา คําวา สปา มาจากช่ือเมือง SPA ซึ่งเปนเมือง

เล็กๆ ในประเทศเบลเย่ียมที่เปนแหลงนํ้าพุรอน และเปนเมืองทองเที่ยวที่ชาวยุโรปช้ันสูงในยุค

ศตวรรษที่ 17 นิยมมาพักผอน อาบนํ้าแร และเลนคาสิโนกันมาก สําหรับการใชนํ้าเพื่อการบําบัดและ

ผอนคลายน้ัน มีมาแตสมัยโบราณแลว ชาวกรีกโบราณนิยมการอาบแชนํ้า โดยมีการสรางอางเก็บนํ้า

และทอสง นํ้ามายังอางเก็บนํ้ามาต้ังแต 500 ปกอนคริสตกาล ในขณะที่ชาวโรมันนิยมการอาบนํ้าแร 

แชนํ้านม เพื่อผอนคลาย รักษาโรคและดูแลผิวพรรณ ตอมาไดพัฒนาเปนการอาบนํ้าอุน มีการสรางที่

อาบนํ้ากระจายอยูทั่ว ไปในอาณาจักรโรมัน ถัดมาจากการลมสลายของโรมัน มีเมืองในยุโรปหลาย
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เมืองที่มีช่ือเสียง ในเรื่องสปา ไดแก เมืองสปาที่เบลเย่ียม เมืองบาเดนในเยอรมนี และที่เมืองบาธ 

ประเทศอังกฤษ นอกจากน้ีประเทศแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน ก็นิยมสรางแหลงอาบนํ้าแรทามกลาง

ธรรมชาติมาแตโบราณ (ประวัติความเปนมาของสปา, 2555) 

  1.2  ความหมายของธุรกิจสปา 

  ความหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจการใหบริการสปาโดยจะมีการใหความหมายดังน้ี 

  ธุรกิจ หมายถึงกระบวนการทั้งปวงของการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยน

สภาพตามกรรมวิธีการผลิตดวยแรงงานคนและเครื่องจักรใหเปนสินคาและเก็บรักษาเพื่ออํานวยใหแก

ผูตองการ 

  ธุรกิจ หมายถึงกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการพาณิชยที่มีเปาหมายทางดาน

กําไรในการจัดหาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองผูบริโภค  

 ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองของมนุษยที่เกี่ยวของกับการผลิต

การแลกเปลี่ยน ซื้อขายซึ่งสินคาและบริการโดยมีจุดมุงหมายที่จะแสวงหากําไรจากการประกอบธุรกจิ 

 สําหรับความหมายของคําวา “บริการ” มีการใหความหมายไวดังตอไปน้ี 

 บริการ หมายถึง การรับจัดทําการงานการใหสิทธิใดๆ การใหใชหรือใหประโยชน

ในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคําตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ (กระทรวงพาณิช, 

2542) 

 บริการ หมายถึง การรับจัดทําการงานการใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือใหประโยชน

ในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ แต ไมรวมถึงการจาง

งานตามกฎหมายแรงงาน(กระทรวงสาธารณสุข, 2522) 

  ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ สปา ถือเป นธุรกิจบริการประเภทหน่ึงซึ่งธุรกิจ

บริการน้ีจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากผลิตภัณฑทั่วไปดังน้ี 

 1. จับตองไมได (Intangibility) การบริการเปนสิ่งที่จับตองไมไดไมวาจะกอนซื้อหรอื

หลังซื้อ แตสามารถมองเห็นบริการในรูปของผลที่ไดรับเทาน้ัน เชน บริการสปา สิ่งที่ไดรับคือความผอนคลาย

หลังจากการใหบริการแตตัวบริการเหลาน้ีมีรูปรางหนาตาอยางไรไมสามารถมองเห็นได 

 2.  แยกออกจากกันไมได (Inseparability) พนักงานเทอราปสคนเดียวไมสามารถ

ใหบริการในหลายแหงไดในชวงเวลาเดียวกัน       

 3. ลักษณะแตกตางกัน (Heterogeneity) การบริการจากคนคนเดียวกันแตตาง

วาระ ตางส ถานที่กัน ไมเหมือนกัน เชน พนักงานเทอราปสเมื่อวานน้ีอาจมีอารมณแจมใส การบริการ

ที่ใหจึงออกมาดีถูกใจผูรับบริการ แตถพนักงานเทอราปสคนเดียวกันแตวันน้ีอารมณไมดี การบริการก็

อาจจะแตกตางกันกับเมื่อวาน ฉะน้ันจึงเปนการยากที่จะกําหนดมาตรฐานของการ บริการและผูซื้อ ก็

ไมสามารถทราบไดลวงหนาวาบริการที่กําลังจะซื้อน้ันดีหรือไมจะทราบก็ตอเมื่อรับบริการไปแลว 
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  4.  เปนความตองการที่สูญเสียงายและข้ึนลงมาก (Perish Ability and Fluctua 

ting Demand) การบริการมีการสูญเสียสูงเก็บรักษาไวไมไดโดยเฉพาะตลาดของการบริการข้ึนลง

ตาม ฤดูกาลโดยเฉพาะสปาที่มราคาคาบริการคอนขางสูงผูที่มาใชบริการอาจมีแคบางกลุมเทาน้ัน 

 1.3 สปาในประเทศไทย 

             ในประเทศไทย สปาแหงแรกเปดดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2536 ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล 

มีช่ือวา “โอเรียลทอลสปา” ที่เปนจุดเริ่มตนหรือถาเปนสถานบริการแบบครบวงจร ปจจุบันใน

เมืองไทยมีการสรางสถานบริการสปามากมาย โรงแรมที่พักในแหลงทองเที่ยวก็มีการเปดเปน 

สปารีสอรทกันจํานวนมาก ปจจุบันเมืองไทยติดอันดับเมืองทองเที่ยวระดับโลกที่มีช่ือเสียงในเรื่องสปา 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากองคประกอบหลายอยางที่ลงตัวสอดคลองกัน ทั้งความสวยงามของแหลงทองเที่ยว 

ภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับศาสตรการแพทยแผนไทย สมุนไพรที่มีหลากหลาย การนวดแผนโบราณ 

การทําสมาธิ อาหารไทย รวมทั้งการบริการของคนไทยที่เปยมไปดวยรอยย้ิมมิตรไมตรี ซึ่งเมื่อนํามา

ผสมผสานกับการทําสปาแบบสากล ทําใหสปาเมืองไทยเปนที่ยอมรับและช่ืนชมจากนักทองเที่ยวชาว

ตางประเทศหรือแมแตชาวไทยเองก็เปนที่นิยมมาก สําหรับในประเทศไทยน้ันมีการแบงประเภทของ

ธุรกิจสปาไวหลายรูปแบบโดยพิจารณา จากนิยามที่ไดมีการกําหนดไวจาก 3 องคกร ดังน้ี 

 องคกรสปาระหวางประเทศ (International Spa Association: ISPA- Euro pe) 

จัดต้ังข้ึน เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจและใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสปาไดแบงธุรกิจสปาออกเปน 

7 ประเภท ดังน้ี (นภารัตน ศรีละพันธ, 2553) 

 1. Destination Spa (เดสติเนช่ัน สป) 

 สปาที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหบริการดานการดูแลและเสริมสรางสุขภาพดวยบริการสปา

โดยเฉพาะ สปาประเภทน้ีจะมีบริการหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับผูใชบริการ

อยางครบวงจรโดยผูใชบริการจะตองเขาพักและรวมกิจกรรมภายใตโปรแกรมที่สถานบริการจดัเตรยีม

ไว เชน กิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร อาหารสุขภาพ การออกกําลังกายและการใหความรูดานตางๆ 

โปรแกรมพักผอนคลายเครียด โปรแกรมทําสมาธิและดูแลสุขภาพจิตเปนตน มักต้ังอยูใกลแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติโดยสวนใหญและใชประโยชนจากแหลงธรรมชาติเขามาเปนตัวชวยในการจัด

กิจกรรม เชน ภูเขา ทะเล นาพุรอน โคลน เปนตน สําหรับในเมืองไทยที่ไดรับการยอมรับจาก 

ตางประเทศและเปนที่รูจักแพรหลายเปนอยางดี เชน ชีวาศรม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปนตน 

 2. Resort / Hotel Spa (โรงแรมและ รีสอรต สปา) 

 สปาที่ต้ังอยูในรีสอรทหรือโรงแรมซึ่งต้ังอยูในแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่พักตาก

อากาศที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เชน ริมทะเล ภูเขา บอนํ้ารอน สปาประเภทน้ีเกิดข้ึนเพื่อ

รองรับนักทองเที่ยวที่ตองการผอนคลายความตึงเครียดดวยบริการสปา นอกเหนือจากการใชบริการ 
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หองพักของรีสอรทหรือโรงแรมน้ันๆ โปรแกรมบริการประกอบดวย การนวดแบบตางๆ เพื่อผอนคลาย

สําหรับผูคนที่ตองการเปลี่ยนบรรยากาศและหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกาย  

การนวด การอบตัว โภชนาการบําบัด เพื่อเปนการ ผอนคลาย นอกเหนือจากใชบริการหองพักซึ่งถือ

เปนรายไดหรือบริการเสริมที่เพิ่มศักยภาพใหกับโรงแรม จึงทําใหขณะน้ีโรงแรมระดับ 4-5 ดาว มักจะ

มีบริการดานสปาไวใหบริการในโรงแรม เน่ืองจากเปนบริการเสริมที่ใหผลหรือคาตอบแทนกับตัว

กิจการหลักไดเปนอยางดี 

 3. Day Spa / City Spa (เดยสปา / ซิต้ีสปา) 

 สปาที่มีรูปแบบการใหบริการที่สะดวก รวดเร็วข้ันตอนการบริการไมยุงยาก

สามารถใชบริการในระหวางวันไดโดยไมจาเปนตองมีหองพักสาหรับผูใชบริการ ที่ต้ังของสปาประเภท

น้ีสวนใหญจะอยูในเมืองใหญ หรือยานธุรกิจสําคัญๆ หรือตามสนามบินที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงได

งาย เนนการใหบริการเสริมความงามและการผอนคลายความตึงเครียดดวยนํ้ามันหอมระเหย สปา

ประเภทน้ีไดรับความนิยมมากในกลุมผูใชบริการที่มีเวลานอยหรือผูที่ทํางานในเมือง จากการสํารวจ

พบวาเปนสปาที่เปดใหบริการมากที่สุดในประเทศไทย เดยสปาพบไดในในเมืองใหญๆ หรือยานธุรกิจ

สําคัญที่ผูมาใชบริการสามารถเขาถึงไดงายและสะดวก เชน ยานถนนสีลม หรือ แหลงทองเที่ยวที่

สําคัญ เชน ภูเก็ต  เชียงใหม หาดใหญ เปนตน จะมีสปาประเภทน้ีใหบริการอยูเปนจานวนมากและ

สาเหตุที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และอาศัยความไดเปรียบในดานตนทุนที่ตํ่าการคิดอัตราคาบรกิาร

ที่ถูกกวาสปาในโรงแรม ระดับหรูเปนเทาตัวและมีฐานตลาดจากธุรกิจเดิมอยูแลว ไดแก ธุรกิจ

ผลิตภัณฑสปาธุรกิจเครื่องหอมและสมุนไพร ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจการนวดแผนโบราณและ

ธุรกิจดานการแพทย 

 4. Medical Spa (เมติคอน สปา) 

 สปาที่ต้ังโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลที่มีการบําบัดรักษาควบคูกับศาสตร

ทางการแพทยและใชเครื่องมือแพทยบางอยางการใหบริการจะอยูภายใตการดูแลของบุคลากรทาง

การแพทยและผูเช่ียวชาญ สปาประเภทน้ีมักอยูในสถานรักษาพยาบาล เชน โรงพยาบาล คลินิกเปนตน 

โปรแกรมการบริการประกอบดวยโภชนาการบําบัดและอาหารสุขภาพ สาเหตุที่มีการขยายตัวของ 

สปาประเภทน้ี เน่ืองมาจากธุรกิจโรงพยาบาลมีการแขง ขันคอนขางสูง เจาของกิจการหรือ

ผูประกอบการจึงมีแนวคิดที่จะนําศาสตรการบําบัดรักษามาผสมผสานควบคูกับทางการแพทยและ

เครื่องมือแพทยเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับคนไข หรือผูมาใชบริการของโรงพยาบาล หรือคลีนิค

การแพทยแผนไทยมีโดยมีโปรแกรมการนวดที่รักษาอาการเจ็บปวย เชน การนวดกดจุด การบําบัด

ดวยสมุนไพร การปรับโครงสรางรางกาย การสะกดจิต การฝงเข็ม ศัลยกรรมผิวหนัง และการตอตาน

ริ้วรอยบนใบหนา ผูมาใช บริการสวนใหญมักจะมีความตองการพานักระยะยาวและการบาบัดที่ช้ี

เฉพาะ เชน การลดนํ้าหนัก การออกกาลังกายที่ถูกตอง การเลิกบุหรี่ เปนตน 
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  5. Mineral Spring Spa (นํ้าพุรอน สปา) 

 สปาที่ใหบริการตามแหลงทองเที่ยวที่มีบอนํ้าแรหรือนํ้าพุรอนที่เกิดตามธรรมชาติ

โปรแกรมการบริการจะเนนการบําบัดโดยการใชความรอนของนํ้า หรือแรธาตุตางๆ เชน ใชเกลือมา

เปนสวนหน่ึงในการบําบัดรักษา เชน สปาที่ต้ังอยูตามแหลงบอนํ้ารอนในประเทศญี่ปุน และรัสเซีย 

สําหรับประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติหลายแหงใหเปนแหลงทองเที่ยวไดเปน

อยางดีหากมีการสงเสริมและการจัดการที่ดี แตสปาประเภทน้ีในประเทศไทยยังไมเปนที่แพรหลาย

อันมีสาเหตุมาจากแหลงที่เกิดนาพุรอนสวนใหญจะอยูในเขตอุทยานแหงชาติและพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง

เปนพื้นที่ของทางราชการ ดังน้ันการที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่มีแหลงนํ้าพุรอนกําเนิดอยูน้ัน  

เปนไปไดยากเน่ืองจากตองผานข้ันตอนการขออนุญาตกับทางราชการหรือหนวยงานที่เปนเจาของ

พื้นที่เทาน้ันหรืออาจจะถูกตอตานจากชุมชนรอบขางที่ใชพื้นที่น้ันในการทํามาหากินอยูแลว จึงเปน

หนาที่ของหนวยงานรัฐที่มีบทบาทและหนาที่โดยตรงในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา ปจจุบันธุรกิจที่

มีในประเทศไทย เชน บอนํ้าพุรอนระนอง จังหวัดระนองบอนํ้าพุรอนทาสะทอน อําเภอเมือง จังหวัด 

สุราษฎรธานี บอนํ้าพุรอนปาตึง ตําบลปาตึง อาเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย บอนํ้าพุรอน ผาเสริฐ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและบอนํ้าพุรอนสันกําแพง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนตน 

 6. Club Spa (คลับ สปา) 

 สปาที่ ต้ัง ข้ึนเพื่อใหบริการสปาเฉพาะสมาชิก เปนสปาที่มีการผสมผสาน 

การดูแลสุขภาพรางกายกับการออกกาลังกายเสริมสรางสมรรถนะในความแข็งแกรงของรางกาย เพื่อ

บริการสมาชิกที่ตองการผอนคลายหลังจากออกกาลังกายโดยเนนการใหความสะดวกสบาย ใหบริการ

ดานการนวด การอบไอนํ้า การอบซาวนา การแชนํ้ารอนและนํ้าเย็น รวมถึงโยคะ หรือการออกกําลังกายอื่นๆ 

ธุรกิจสปาประเภทน้ีมีเพื่อไหบริการแกสมาชิกสโมสร ซึ่งจะไมมีหองพักใหบริการน้ัน เปนสิ่งที่เกิดมา

นานแลวในประเทศไทยเพียงแตวาในอดีตเรียกเรียกวา “Club House (คลับเฮาส)” หรือสถานที่ออก

กําลังกาย แตปจจุบันไดนําเอาศาสตรทางการบําบัดเขามาผสมผสานกับการออกกําลังกาย เพื่อให

ดึงดูดกลุมผูใชบริการ หรือผูบริโภคที่มีความตองการดานน้ีโดยเฉพาะใหเขามาใชบริการ 

 7.  Cruise Ship Spa (สปา บนเรือสําราญ) 

 สปาที่ต้ังอยูในเรือสําราญเพื่อบริการผสานการออกกําลังกายและการจัดเตรียม

อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใหผูใชบริการมีความสุขสบายและรูสกผอนคลายในระหวางการเดินทาง 

โปรแกรมการบริการประกอบดวยการนวดแบบตางๆ การออกกําลังกาย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาหาร

เพื่อสุขภาพ  แนวโนมสปาแบบน้ีไดรับความนิยมมากข้ึน แตยังไมแพรหลายในประเทศไทยมากนัก 

และมีเพียงผูประกอบการไมกี่รายที่ใหบริการ  
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 นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาสถานบริการสงเสริม

สุขภาพ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดจําแนกสปาตามองคความรูที่มาประยุกตใช

ออกเปน 3 ประเภท (นัยนา อภิวัฒนพร และคณะ, 2551) ไดแก 

 1. สปาแบบตะวันตก (Western Spa) หมายถึงสถานที่ที่ใหบริการสุขภาพดวยนํ้า

เปนหลัก โดยมีมาตรฐานการใหบริการแนวเดียวกับประเทศตะวันตก ใชอุปกรณและเครื่องมือที่มี

ราคาแพง ซึ่งสวนใหญมักจะนําเขาจากตางประเทศ โดยผูใหบริการตองเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือให

ถูกตองและใหคําแนะนําที่ถูกตองแกผูรับบริการ 

 2. ไทยสปาหรือสปาแบบประยุกต (Thai Spa) หมายถึงสถานที่ที่ใหบริการสุขภาพ

ที่ใชนํ้าเปนหลัก มีมาตรฐานการใหบริการแนวเดียวกับประเทศตะวันตก แตมีการประยุกตภูมิปญญา

ทางตะวันออกและภูมิปญญาไทยเขาสูการบริการในสถานที่เดียวกัน โดยเปนการผสมผสานระหวาง 

สปาแบบตะวันตก คือการประยุกตใชเครื่องมือเขากับภูมิปญญาของไทยและเรียกเปนคําเฉพาะวา 

ไทยสปา 

 3. ไทยสัปปายะหรือสปาแบบไทยแท (Thai Spaya) หมายถึงสถานที่ที่ใหบริการ

สุขภาพองครวมแบบไทย เนนการอบสมุนไพร การใชลูกประคบ และการนวดไทย คําวา "สบาย" มา

จากคําภาษาบาลีวา สัปปายะ ซึ่งแปลวา สถานที่หรือบุคคลซึ่งเปนที่เกื้อกูลหรือเอื้ออํานวย โดย

เฉพาะที่ชวยเกื้อกูลแกการบําเพ็ญและประคับประคอง รักษาสมาธิ เปนของสปาแบบไทยที่เช่ือมโยง

มาจากภูมิปญญาชุมชน อาจจัดบรรยากาศใหเปนบานเปนสวน และเรียกใหมวา ไทยสบาย 

  ในขณะที่ตามคํานิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสถาน

บริการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ไดกําหนดรูปแบบของธุรกิจประเภทสปาไว  

3 แบบดังน้ี (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2554) 

 1. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพื่อใหการดูแลและ

เสริมสรางสุขภาพ โดยมีบริการหลัก คือ การนวดเพื่อสุขภาพและการใชนํ้าเพื่อสุขภาพ และอาจมี

บริการเสริมประเภทตางๆ อาทิการทําสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจน

การแพทยทางเลือกอื่นๆ ประกอบดวย ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขขางตน ไดกําหนด

เพิ่มเติมไววา กิจการฯ ตองมีบริการหลักและใหมีบริการ เสริมอื่นอีกอยางนอย 3 รายการ อาทิ 

การพอกโคลน การเสริมสวยโยคะ ฯลฯ เปนตน 

 2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หมายถึง การนวดเพื่อการผอนคลายกลามเน้ือ ความเมื่อยลา 

เชน การนวดแผนไทย (ที่ไมใชการรักษาโรค) และการนวดฝาเทา เปนตน 

 3. กิจการนวดเพื่อเสริมสวย หมายถึง การนวดที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมความงาม 

เชน การนวดในรานทําผม / เสริมสวย 
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  ทั้งน้ีกิจการทั้ง 3 ประเภทน้ีตองอยูภายใตการควบคุมตามกฎหมาย คือ พรบ. 

การสาธารณสุขและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. สถานบริการ นอกจากน้ัน ในการประกอบ

กิจการยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย อาทิกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย

ประกันสังคม พรบ.ภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ฯลฯ 

  1.4 องคประกอบของสปา 

  สปาในยุคใหมไดมีการผสมผสานศาสตรแหงการบําบัดเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย

และจิตใจหลายอยางมารวมกันไว เชน การออกกําลังกาย การฝกโยคะ การฝกสมาธิ อาหารเพื่อ

สุขภาพ การนําประโยชนของสมุนไพรมาใช การนวดดวยนํ้ามันหอมระเหย การนวดเทา การกดจุด 

หรือแมกระทั่งการฝงเข็ม ตลอดจนถึงกรรมวิธีการเสริมความงามตางๆ ซึ่งสปาแตละแหงนํามาเปนจุด

ขายและใหบริการ สปาแตละแหงจะมีบริการที่ตางกันไปบาง แตหัวใจของสปาก็คือ การสราง 

ความผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ เพื่อใหเกิดความสมดุลทั้งกายและจิต โดยเนนความสุขจาก 

การผอนคลายที่เกิดจากรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ในประเทศเยอรมนีมีการพัฒนาสปาเปนสถาน

บําบัดเพื่อฟนฟูสุขภาพของผูปวยโดยแพทยจะเขามาใหคําแนะนํา แพทยผูเช่ียวชาญดานสปาจะมี

ความรูเรื่องธรรมชาติของมนุษยและสิ่งแวดลอม เชน อากาศ แสงแดด และสารธรรมชาติ ซึ่งแตละ

ปจจัยจะชวยใหสุขภาพรางกายกลับคืนปกติเร็วข้ึน เปนการแพทยทางเลือกกอนที่จะใชยารักษา โดย

ผูปวยจะไดรับการประเมินและสงไปยังสถานพักฟนที่เหมาะสมนาน 2-4 สัปดาห มีบุคลากรทาง

การแพทยใหการแนะนําในแตละปญหาโดยตลอด ดังน้ันในประเทศเยอรมนีจึงมีสปาที่สวยงามและมี

มาตรฐานสูงเกือบสามรอยแหงกระจายทั่วประเทศบริการผูปวย ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีข้ึนแต

คาใชจายคอนขางสิ้นเปลือง 

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2549: 10 - 11) ไดกลาววา สปา

มีองคประกอบที่สามารถสัมผัสไดผานประสาททั้ง 5 ไดดังน้ี 

 1. รูป จากสถานที่ซึ่งมีการสรางบรรยากาศใหมีความรมรื่น สงบ อีกทั้งยังกอใหเกิด

ความรูสึกผอนคลาย ดวยความรูสึกสดช่ืนจากธรรมชาติ ไดแก บอนํ้าพุรอน นํ้าตก ทะเล หรือการตกแตง

สถานที่ ใหมีบรรยากาศในความเปนธรรมชาติ  มุมสงบของทะเล จึ งช วยให ดึง ดูด 

ความสนใจของผูใชบริการ เห็นไดจากรีสอรท โรงแรม    

 2. รส จากการบริการดานอาหาร เครื่องด่ืมที่ไดจากธรรมชาติน้ัน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ชวยในการขับสารพิษในรางกาย อีกทั้งยังเสริมสรางสุขภาพควบคูกันไป โดยมีการใชศาสตรแหง 

การโภชนาการ เชน มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารแกผูใชบริการซึ่งมีปญหาดานสุขภาพ เปนตน 

 3. กลิ่น จากการบําบัดดวยพฤกษาธรรมชาติ สมุนไพร รวมถึงการบําบัดดวย 

สุคนธบําบัด (Aromatherapy) โดยมีการเลือกใชนํ้ามันหอมระเหยซึ่งเหมาะกับอาการ เหมาะกับ
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บุคคล เพราะกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยจะสงผลถึงอารมณและความรูสึกที่มีความแตกตางกัน ทั้งน้ีเพื่อ

เปนการสรางความสมดุลใหรางกาย จิตใจ อารมณของผูรับบริการ 

 4. เสียง จากการนําเสียงตางๆ เชน เสียงเพลงบรรเลง เสียงนํ้าตก เสียงนกรอง หรือ

เสียงธรรมชาติอื่นๆ มาชวยในการผอนคลาย เพื่อเพิ่มความรูสึกสัมผัสธรรมชาติ ซึ่งคนโบราณเช่ือวา

เสียงมีพลังในการบําบัดรักษาโรค จึงนําเสียงมาใชในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยบางประการใน

สถานบริการสปาดวย 

 5. สัมผัส เปนวิธีการบําบัดดวยการนวดเพื่อผอนคลาย โดยใหความใสใจตอ

องคประกอบของความเปนมนุษยแบบองครวม ทั้งรางกาย จิตใจ และอารมณ การบําบัดดวย 

การนวดจะชวยใหระบบโลหิต กลามเน้ือ และระบบประสาทตางๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ทั้งยังชวยเสริมสวยสรางพลังกาย พลังใจใหกับผูรับบริการอีกดวย 

 ตามคํานิยามของ The International Spa Association (ISPA) สปาควรประกอบ

ไปดวยปจจัยสําคัญ 10 ประการ (นภารัตน ศรีละพันธุ, 2551) ไดแก 

 1. นํ้า (Water) ซึ่งสามารถนําไปใชไดในหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสปา 

เปนสวนประกอบในการบริการและการตกแตงสถานที่ 

 2. การบํารุง (Nourishment) เชน เครื่องด่ืมสมุนไพร อาหารสุขภาพ 

 3. การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย (Movement, Exercise and Fitness) เปน 

การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ทําใหเกิดประโยชนตางๆ ที่ชวยเสริมสรางความกระชุมกระชวย เชน  

การผอนคลายกลามเน้ือ การออกกําลังกาย  

 4. การนวด (Touch and Massage) ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญ การนวด 

การสัมผัสซึ่งสามารถสื่อสารถึงความรูสึกตางๆ ทําใหเกิดความรูสึกที่อบอุน ผอนคลายอีกทั้งยัง

สามารถบําบัดอาการปวดเมื่อยไดอยางดี 

 5. การบําบัดรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ (Body, Mind and Spirit) เปนกิจกรรม

สุขภาพที่นํามาซึ่งการบูรณาการความสัมพันธซึ่งมีความสอดคลองระหวางรางกาย จิตใจ ความคิด จิต

วิญญาณใหเขากับสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวได 

 6. ศาสตรดานความงาม (Aesthetics) เปนการบํารุงรักษาความงามและกระบวนการใช

ผลิตภัณฑซึ่งไดจากพืชพรรณธรรมชาติ สมุนไพร ซึ่งสงผลดีกับรางกายมนุษย 

 7. สถานที่ต้ัง (Environment) ซึ่งประกอบไปดวยสภาพแวดลอมที่ดี สภาพภูมิอากาศที่มี

ความเหมาะสม การออกแบบตกแตง และรูปแบบบรรยากาศที่ดีจึงสงผลใหความรูสึกที่ผอนคลาย 

 8. การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม (Art, Culture and Social) ซึ่งเปนทั้งศาสตร

และศิลปที่สรางความสุนทรีย อีกทั้งยังสรางความประทับใจในเวลาที่ไดพักผอน  
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 9. เวลาและจังหวะของชีวิต (Time, Space, Rhythms) มีความตระหนักถึงการใชเวลา

และจังหวะชีวิตที่ไดดูแลสุขภาพของตนเอง มีเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีตอสุขภาพ ซึ่งมี

ความสอดคลองกับวงจรธรรมชาติ 

  10. ระบบการบริหารจัดการที่ดี (Management and Operation System) มีการบริหาร

จัดการงานที่ดีอยางเปนระเบียบระบบ 

         1.5 มาตรฐานสปา (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธาณสุข, 2551: 6) 

  เกณฑการรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จะประกอบด วย

มาตรฐาน จํานวน 5 ดานดังน้ี  

 1. มาตรฐานดานบริการ (Service Quality) 

 2. มาตรฐานดานบุคลากร (Skill Staff) 

 3. มาตรฐานดานผลิตภัณฑเครื่องมือและอุปกรณ (Tool and Equipment) 

 4. มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการองคกร (Organization and Management 

Quality) 

 5.  มาตรฐานดานสถานที่และสิ่งแวดลอม (Ambient) 

 มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริการ (Service Quality) 

 วัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบการบริการวากิจกรรมบริการน้ันมีการบริการครบถวน

ถูกตอง มีคุณภาพ  

                   ตามหลักวิชาการตลอดจนความพึงพอใจของลูกคา 

 1.1  การใหบริการในสปาเพื่อสุขภาพ 

   1.1.1 การใหบริการการใชนํ้าเพื่อสุขภาพการอบไอนํ้า (Steam) การอบเซาวนา 

(Sauna) การอบสมุนไพร การประคบรอน ประคบเย็น การประคบดวยสมุนไพรการแช ตัวในอางนํ้า 

(Bath) อุน รอน เย็น การบริการ Vichy Shower การบริการ Jet Shower หรือ Scotch Hose การบริการ 

Swiss Shower การบริการแชเทา (Foot Bath) อุน รอน เย็น เทคนิคการลอยตัว Isolation Tank 

หรือ Flotation บริการวัตสึ (Watsu) การนวดตัวในนํ้า (Underwater Pressure Massage) การบําบัด 

ดวยนํ้าทะเล (Thalassotherapy) การออกกําลังกายในนํ้า (Water Exercise) 

 1.1.2 การใหบริการนวดเพื่อสุขภาพ 

 1.1.2.1 การนวดไทย การนวดชิวัตส ึการนวดเพื่ออายุรเวช การนวดกดจุด 

 1.1.2.2 การนวดตะวันตกและนวดอื่น  ๆเชน การนวดทุยนา การนวดอโรมาเธอราพ ี

การนวดสวีดิช การนวดชวยการไหลเวียนของนํ้าเหลือง การนวดแบบตุรกี การนวดนักกีฬาการนวด 

ผอนคลายกลามเน้ือ 
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 1.1.2.3 Body Treatment การทําความสะอาดผิว การสมานผิว การขัดผิว 

(Exfoliation) การพอกผิว (Body Mask) การพันตัว (Body Wrap) 

 1.1.2.4 Facial Treatment การลางหนา (Cleansing) การปรับสภาพผิว (Toning) 

การบํารุงผิว (Moisturizing) การขัดผิว (Exfoliation) การพอกหนา (Mask) การนวดหนา (Massage) 

 1.1.2.5 การบริการดวยอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพและให

คําแนะนําเกี่ยวกับสรรพคุณ 

 1.1.2.6 การบริการการออกกําลังกาย เชน โยคะ จี้กง ฯลฯ 

 1.1.2.7 การบริการการทําสมาธิหลากหลาย 

 1.1.2.8 การขจัดสารพิษ (Detoxi Fication) ยกเวนการสวนลําไสใหญ 

 1.1.2.9 การบริการอื่นๆ ที่เปนบริการสุขภาพ 

 1.2 การจัดทําเมนูในการใหบริการสปาเพื่อสุขภาพตองมีการกําหนดรายละเอียดที่

ชัดเจนทั้งรูปแบบของการบริการ เวลาที่บริการและราคาที่ใหบริการของแตละเมนู 

 1.3 มีระบบบริการที่ เปนมาตรฐานเดียวกันในแตละบริการ 

 1.4 มีข้ันตอนของการบริการในเมนูชัดเจน 

 1.5 มีระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับลูกคาระหวางการรับบริการ 

 1.6 มีการประเมินความพอใจของลูกคาและมีการนําผลประเมินมาปรับปรุง 

อยางสม่ําสมอ 

 1.7 จัดระบบการนัดหมายลูกคา 

 1.8 จัดบริการสินคาที่ลูกคาตองการ 

 1.9 การจัดใหบริการดานการใหคําปรึกษาและขอมูล 

 มาตรฐานท่ี 2 ดานบุคลากร (Skill Staff) 

 วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูความสามารถของบุคลากรในสถานประกอบการ 

สปาเพื่อสุขภาพวามีคุณสมบัติที่จะบริการลูกคาไดอยางปลอดภัย และประทับใจ 

   2.1 ผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ โดยผูดําเนินการสปาตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก

เกณฑมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังน้ี 

 2.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางดีและพูดภาษาตางประเทศไดอยางดี 

 2.1.2 เปนผูนําและสรางแรงจูงใจและรับผิดชอบยุติธรรมตอพนักงานในการทํา

ใหการบริการมีคุณภาพเพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

 2.1.3 มีการปฏิสัมพันธที่ใกลชิดกับลูกคารับขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับ 

การทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกในสปา 
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 2.1.4 มีความสามารถในการทําการตลาดบริการสปาทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ 

 2.1.5 มีจัดฝกอบรมพนักงานเพื่อใหการบริการเปนไปอยางดีที่สุด 

 2.1.6 มีความสามารถวางแผนการดําเนินงานในสถานประกอบการสปาเพื่อ

สุขภาพทุกๆ เรื่องอยางมีคุณภาพ 

 2.1.7 สามารถจัดสภาพและดูแลสิ่งแวดลอมใหลูกคาทุกคนเกิดความประทับใจ 

 2.1.8 สามารถทํางานรวมกับแผนกอื่นๆในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ

ไดดี 

 2.2 ผูใหบริการในสปาเพื่อสุขภาพตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

  2.2.1 ผูใหบริการตองผานการอบรมความรูเฉพาะดานของการบริการในแตละ

ประเภทใหบริการมากกวาเกณฑมาตรฐานผูใหบริการของกระทรวงสาธารณสุข 

  2.2.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางดีสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 

1 ภาษา 

  2.2.3 เปนผูรับผิดชอบการบริการลูกคาในการทําทรีทเมนตและใหบริการที่

ลูกคาพึงพอใจ 

  2.2.4  เปนผูมีการใหบริการลูกคาที่สุภาพออนนอม สนใจและเอาใจใส 

  2.2.5 มีความสามารถในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของอุปกรณผลิตภัณฑในหองทรีทเมนตใหครบพรอมใหบริการตลอดเวลา 

  2.2.6  สนับสนุนการทํางานของหนวยอื่นๆ 

  2.2.7 ผ านการฝ กอบรมทั้งภายในและภายนอกของสถานประกอบการ

สม่ําเสมอ 

 2.3 พนักงานตอนรับ (Spa Receptionist / Guest Relations Officer) ตองมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 

 2.3.1 ตองเปนผูที่มีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรอาชีวะช้ันสูง 

 2.3.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางดีและพูดภาษาตางประเทศไดอยางนอย  

1 ภาษา 

 2.3.3 สามารถใหการตอนรับและบริการลูกคาทุกเรื่องทุกคนดวยกิริยาที่สุภาพ 

ออนนอมและประทับใจ 

 2.3.4 สนับสนุนการทํางานของหนวยอื่นๆ 

 2.3.5 มีความสามารถในการใหขอมูลทุกเรื่อง 

 2.3.6 มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหรือฉุกเฉินได 
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 มาตรฐานท่ี 3 ดานผลิตภัณฑเครื่องมือและอุปกรณ(Tool and Equipment) 

 วัตถุประสงค เพื่อใหสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จัดหาผลิตภัณฑเครื่องมือ

และอุปกรณที่ดีมคุีณภาพไวสําหรับบริการผูมารับบริการ 

 3.1  ผลิตภัณฑที่ใชหรือมีไวจําหนายตองไมมีการโฆษณาคุณภาพเปนเท็จหรือเกิน

ความเปนจริงอันอาจทําใหหลงเช่ือหรือสําคัญผิดในคุณภาพผลิตภัณฑดังกลาว 

 3.2  ผลิตภัณฑที่ใชหรือมีไวจําหนายตองไดมาตรฐานตามเกณฑการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือกฎหมายกําหนด หรือระบุแหลงผลิตที่ชัดเจนสําหรับผลิต

ภัณฑที่ผลิตและนําเขาจากตางประเทศจะตองมีหนังสือรับรองผูผลิต (Certificate of Manufacturer) 

หรือหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)    

 3.3  ผลิตภัณฑที่ใชหรือมีไวจําหนายโดยสถานประกอบการสปาเปนผู ผลิตตองมี

กระบวนการควบคุมคุณภาพและการผลิตและสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกลูกคาไดหากนํา

เขาจากตางประเทศมีการใหขอมูลผลิตภัณฑและมีเอกสารที่รับรองจากตางประเทศ 

 3.4 ผลิตภัณฑที่ใชหรือมีไวจําหนายตองมีคุณภาพปลอดภัยและมีหลักประกันแกผู

ใชผลิตภัณฑ (Product Liability) กรณีเกิดปญหาจากการใชผลิตภัณฑ 

 3.5  ผลิตภัณฑที่ใชหรือมีไวจําหนายตองมีฉลากที่มีรายละเอียดถูกตอง ครบถวน

ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งระบบการควบคุมกํากับในเรื่องวันหมดอายุผลิตภัณฑ  

 3.6 มีระบบการควบคุมปริมาณสํารองของผลิตภัณฑที่เปนปจจุบัน 

 3.7  ผลิตภัณฑที่ใชหรือมีไวจําหนายตองไดรับการบรรจุอยู ในภาชนะที่ถูกตอง

เหมาะสมรวมถึงมีการจัดเก็บและการจัดการควบคุมสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการรักษาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ 

 3.8  มีการดูแลรักษาความสะอาดในสวนของเครื่องมือ อุปกรณและผลิตภัณฑอยาง

ถูกตองสม่ําเสมอตามมาตรฐานและใหอยูในสภาพปลอดภัยพรอมใชงาน มีผูมีความรูดูแลและใหขอมูลทีม

งานในการเก็บและนําไปใช 

 3.9  มีเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ เชนซาวนาสระวายนํ้าเครื่องออกกําลังกาย เปนตน 

  3.10 มีการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชอยางสม่ําเสมอ 

 มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริหารและการจัดการองคการ (Organization and 

Management Quality)   

 วัตถุประสงค เพื่อใหสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพตระหนักถึงความสําคัญ 

และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป นการกระตุนใหเกิดการพัฒนาในสถาน

ประกอบการอยางตอเน่ือง 

 



22 

 4.1 การจัดแบงภาระหนาที่พนักงานที่ชัดเจนตามตําแหนง 

  4.2 มีสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน 

  4.3 จัดระบบการวาจางและผลตอบแทนชัดเจน 

  4.4 มีระบบการฝกอบรมที่ไดมาตรฐาน 

  4.5 มีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ 

  4.6 มีระบบการพัฒนาบุคลากร 

  4.7 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน (Manual Operation) 

  4.8 การกําหนดเปาหมายการตลาดชัดเจน 

  4.9 การกําหนดมาตรฐานของวัสดุสิ้นเปลืองอยางชัดเจน 

  4.10 มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 มาตรฐานท่ี 5 ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม (Ambient)   

 วัตถุประสงค  เพื่อใหผูรับบริการไดประทับใจในสภาพแวดลอม เน่ืองจากสปาเพื่อ

สุขภาพผูรับบริการจะตองไดรับบริการครบทั้ง 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส 

 5.1  สถานที่และสภาพแวดลอม 

  5.1.1 การตกแตงสถานที่ตองมีเอกลักษณของความปนไทย และความจําเปน 

ธรรมชาติ 

  5.1.2 บริเวณตอนรับแยกออกจากสวนที่ใหบริการอยางชัดเจน ไมรบกวนผูรับ

บริการ 

  5.1.3 สภาพแวดลอมที่ดีไมแออัด และปราศจากมลภาวะตางๆ 

  5.1.4 สามารถเขาถึงจุดตางๆ ของการใหบริการอยางสะดวก 

  5.1.5 มีแผนผังแสดงจุดตางๆ ของสถานประกอบการแสดงไวอยางชัดเจน 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

  5.1.6 สถานที่มีความสะอาดและมีระบบดูแลรักษาที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

  5.1.7 มีการจัดแสงสวางอยางเหมาะสม เพียงพอตามบริเวณจุดที่ใหบริการ 

  5.1.8 ดนตรีหรือเพลงที่ใชเหมาะสม ฟงแลวรูสึกผอนคลาย ตามลักษณะของจุด

ที่ใหบริการ 

  5.1.9 มีความปลอดภัยและมีระบบแจงเตือน 

 5.2  เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก 

  5.2.1 มีตูล็อคเกอรหรือตูเซพใหลูกคาจัดเก็บทรัพยสินมีคา 

  5.2.2 อุปกรณที่ใชในการบริการสปา มีมาตรฐานรับรอง และมีคูมือการใชงาน

ทุกรายการ 
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  5.2.3 มีมุมพักผอน (Relaxation Area) 

 5.2.4 มีห องอาหารเพื่อสุขภาพ และมีการบริการเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ

(Healthy Restaurant) 

 5.2.5 มีมุมใหอานหนังสือ (Reading Area) 

 5.2.6 มีบริเวณใหคําปรึกษา (Consultation Area) 

 5.2.7 มีสถานที่ทําสมาธิ (Meditation Area) 

 ระดับคุณภาพของสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพแบงออกเปน 3 ระดับ 

 1. ระดับ Platinum จะตองผานเกณฑ 90% 

  2. ระดับ Goldจะตองผานเกณฑ 80% 

  3. ระดับ Silverจะตองผานเกณฑ 70% 

  และมาตรฐานทั้ง 5 ดานจะตองผานเกณฑ 50 % 

       

2.  แนวคิดศักยภาพธุรกิจสปา (McKinsey’s 7S)   

 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework)   

 ประสิทธิภาพขององคการเกิดจากความสัมพันธของปจจัยตางๆ รวม 7 ประการ 

(McKinsey 7 s Framework) ซึ่งประกอบดวย Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skill 

and Shared Values Mckinsey 7S Framework เปนแนวคิดทางวิชาการเกี่ยวกับปจจัยภายใน

องคการที่สงผลตอการบรรลุผลสําเร็จขององคการ ในการศึกษาครั้งน้ี ไดนําปจจัยภายในองคการตาม

แนวคิดของ McKinsey 7 s Framework มาใชเปนหลักในการศึกษา   

 แนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7’s Framework) ไดถูกนํามาใชในการบริหารเปน

หลักสากล ประกอบไปดวย  

 1. โครงสรางองคกร หมายถึง ลักษณะโครงสรางขององคการที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอํานาจ และ 

การกระจายอํานาจของผูบริหาร การแบงโครงสรางงานตามหนาที่ ตามผลิตภัณฑ ตามลูกคา  

ตามภูมิภาคไดอยางเหมาะสม เปนโครงสรางองคกรมีความยืดหยุนมากนอยเพียงไร ถาไมยืดหยุนหรือ

มีความยืดหยุนนอย โอกาสความสําเร็จก็มีนอย โครงสรางที่ไดต้ังข้ึนตามกระบวนการ หรือหนาที่ของ

งานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามาทํางานรวมกันในฝายตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ต้ังไว หรือ

หมายถึง การจัดระบบระเบียบใหกับบุคคล ต้ังแต 2 คนข้ึนไป เพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว เน่ืองจาก

องคการในปจจุบันมีขนาดใหญ การจัดองคการที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

ลดความซ้ําซอนหรือขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวก

ในการติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
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 2.  กลยุทธ หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  

การพิจารณา จุดแข็ง จุดออนของกิจการ โดยพิจารณาวาองคกรมีการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนหรือไม  

แบบแผนหรือสิ่งที่องคการไดวางแผนเพื่อต้ังรับตอการคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจาก

ปจจัยภายนอก ซึ่งกลยุทธถือเปนกระบวนการอยางหน่ึงที่จะชวยใหผูบริหารตอบคําถามที่สําคัญ เชน

องคการอยูที่ไหนในขณะน้ี องคการมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควร

จะเปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเรา ดังน้ัน กลยุทธถือไดวามีความสําคัญเปนอยางย่ิงเพราะ

จะชวยใหองคการกําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบทางการแขงขันข้ึนมาไดและเปนแนวทางที่บุคคล

ภายในองคการรูวาจะใชความพยายามไปในทิศทางใด การทํางานจึงจะประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 3. การจัดการบุคคลเขาทํางาน หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ  

การพัฒนาบุคคลากรอยางตอเน่ือง พนักงานมีคุณภาพไหม มาโดยระบบเสนสายหรือไม ทรัพยากร

บุคคลในองคการ ซึ่งในทางวิชาการถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดตอการดําเนินงานขององคการ 

ซึ่งองคการจะประสบความสําเร็จไดหรือไมน้ันข้ึนกับคุณภาพของสมาชิกน่ันเอง ดังน้ัน การบริหาร

จัดการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิกขององคการจึงตองมีความสอดคลองกับกลยุทธขององคการ 

เพื่อชวยใหสมาชิกมีศักยภาพในระดับที่สูงข้ึนและตรงกับความตองการขององคการ รวมถึงชวยให 

การขับเคลื่อนภารกิจขององคการทําไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูง ติน ปรัชญพฤทธ (2550: 56) 

กลาวไววา หากองคการสามารถมี หรือทําใหมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไดแลวก็จะชวยให 

การบริหารทรัพยากรอื่นๆ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตามไปดวย และสามารถนําจะองคการไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมาย หรือความลมเหลว 

 4. รูปแบบการบริหารจัดการ หมายถึง การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะ

องคการ เชน การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะทอนถึงวัฒนธรรมองคการ สไตลการบริหารเปน

อยางไร ถามีพิธีการ ไมสําเร็จ เชน คุณชุมพล ณ ลําเลียง อีกทั้งยังเปนแบบแผนพฤติกรรมใน 

การปฏิบัติงานของผูบริหาร ซึ่งถือเปนองคประกอบสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร โดย

ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการเช่ือมโยงระหวาง 

ความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดข้ึนภายในองคการ ดังน้ัน รูปแบบการบริหาร

จัดการ จึงหมายถึงรูปแบบการบริหารงานของผูบริหาร ซึ่งเปนแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารที่ชวยกระตุนใหผูปฏิบัติงานในองคการเกิดความกระตือรือรนในการขับเคลื่อนกิจกรรม

ขององคการใหไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  5. ระบบ หมายถึง กระบวนการและลําดับข้ันการปฎิบัติงานทุกอยางที่เปนระบบที่

ตอเน่ืองสอดคลองประสานกันทุกระดับ การวางระบบงาน ระบบการปฏิบัติงานทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการภายในองคการ ซึ่งระบบการปฏิบัติงานขององคการจะเปนการรวบรวมองคประกอบที่
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สําคัญทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการบรรลุผลสําเร็จ เพื่อนํามาจัดลําดับข้ันตอนในการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพสําหรับการบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว สําหรับการจัดระบบการทํางานในองคการมกั

ประกอบดวย ระบบบัญชีการเงิน (Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล 

(Monitoring/Evaluation System) เปนตน เพื่อชวยใหผูปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมไดอยาง

มีประสิทธิภาพน่ันเอง 

  6. คานิยมรวม หมายถึง คานิยมรวมกันระหวางคนในองคการ ความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกัน ความเช่ือรวมกันในหนวยงาน คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคการ

ที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของสมาชิกและผูบริหารภายในองคการ 

หรือที่เรียกวา "วัฒนธรรมองคการ" สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550: 112) ไดใหนิยามวา คานิยม 

หมายถึง หลักการและพฤติกรรมช้ีนําที่คาดหวังใหองคการ และบุคลากรปฏิบัติ ซึ่งจะสะทอนและ

เสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคขององคการ นอกจากน้ีคานิยมจะสนับสนุนและช้ีนําการตัดสินใจ

ของบุคลากรทุกคน ซึ่งจะชวยใหองคการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสมกับองคการ

และสมจินตนา คุมภัย (2553: 18) ไดนิยามความหมายของวัฒนธรรมองคการไววา เปนความเช่ือ

คานิยม ทัศนคติ ปทัสถาน ความคาดหวังที่องคการกําหนดข้ึนมาเพื่อใชเปนแบบแผนสําหรับปฏิบัติ

รวมกันในองคการ โดยแสดงออกมาเปนพฤติกรรมสําหรับตอบสนองตอสภาพแวดลอมขององคการที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อใหองคการสามารถอยูรอดหรือประสบผลสําเร็จ ซึ่งวัฒนธรรมองคการมี

ลักษณะเปนรูปธรรมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและนามธรรมที่ฝงลึกแลวแสดงเปนพฤติกรรม

โดยไมรูตัว วัฒนธรรมองคการสามารถถายทอดไปยังบุคคลรุนตอๆ ไปในองคการได มีความมั่นคง

ยาวนานแตสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 7. ทักษะ หมายถึง ความโดดเดน ความเช่ียวชาญในการผลิต การขาย การใหบริการ  

พนักงานมีทักษะในการทํางานหรือไม (อะไรความแตกตางระหวาง Knowledge (รูเฉยๆ) กับ Skill  

(รูแลวทําใหคนอื่นเช่ือดวยและนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนในการทํางานไดดวย) ความสามารถของ

องคการรวมทั้งการวางแผนกลยุทธขององคการเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอก ไดแก ลูกคา หรือคูแขงขัน เปนตน จึงอาจกลาวไดวาทักษะหรือความสามารถขององคการ

สามารถอธิบายไดดวยสิ่งที่องคการกระทําไดดีที่สุดซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงกลยุทธหรือวิธีการที่

องคการใชปรับปรุงองคการใหดีข้ึน โดยใชการแขงขัน เชน การเปนผูนําดานตนทุนตํ่า การใหคุณคาที่

ดีกวาแกลูกคาหรือการครอบครองสวนแบงตลาด เปนตน ทั้งน้ี ทักษะในการปฏิบัติงานของสมาชิก

สามารถแยกออกเปน 2 ทักษะ คือทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) ซึ่งหมายถึงทักษะที่

ทําใหสมาชิกสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ไดตามหนาที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เชน 

ดานการเงินดานบุคคล เปนตน และทักษะดานความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes 



26 

and Special Talents) หมายถึงความสามารถที่ทําใหพนักงานน้ันๆ โดดเดนกวาคนอื่นและสงผลให

มีผลงานที่ดีกวาและมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดอยางรวดเร็วสอดคลองกับแนวคิดกรม

ควบคุมมลพิษ (2554: 10) ไดกลาวถึง Skills วาหมายถึงขีดความสามารถที่โดดเดนและสมรรถนะ

ของบุคลากร โดยเปนความโดดเดน ความเช่ียวชาญในทางวิชาการ การปฏิบัติการ การสื่อสาร และ/

หรือ การใหบริการทั้งน้ี ไดเสนอประเด็นคําถามในการวิเคราะหทักษะของบุคลากรไวดัง น้ี   

1) บุคลากรมีทักษะอะไรบางที่โดดเดน 2) บุคลากรมีทักษะใดบางที่เปนที่ยอมรับของภายนอก  

3) บุคลากรมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบไดเพียงใด 4) บุคลากรมีจุดออน

ดานใดบาง และ 5) หนวยงานมีการติดตามและประเมินทักษะภายในองคกรอยางไร 

  ในขณะที่ Waterman, Peter and Phillips (1980) ไดกลาวเอาไววาปจจัยทั้ง 7 ตาม

แนวคิดของแมคแคนซี่ย จะเปนปจจัยที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันทุกปจจัยเมื่อปจจัยใดปจจัยหน่ึงมี

การเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลกระทบตอปจจัยที่เหลือที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหความสอดคลอง ซึ่ง

กันและกันความสัมพันธของทั้ง 7 ของแมคแคนซี่ยจะประกอบเปนโครงราง  

  รายละเอียดในปจจัยทั้ง 7 ตามแนวคิดของแมคคินซี่ย ประกอบดวย 

1.  กลยุทธ (Strategy) เปนการวางแผนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางความคงศักยภาพ 

ในการสรางความสามารถทางการแขงขันที่เหนือกวาคูแขงและเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

2. โครงสรางองคกร (Structure) เปนวิถีทางที่องคกรถูกวางความสัมพันธระหวาง

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในรูปของทางองคกรขนาดควบคุมการรบอํานาจหรือการกระจาย

อํานาจของผูบริหารรวมทั้งการกําหนดลําดับของการรายงานในรูปของสายการบังคับบัญชา 

3.  ระบบ (System) เปนกิจกรรมประจําวันและกระบวนการที่ผูปฏิบัติงานรวมกัน

รับผิดชอบในการทําใหงานบรรลุความสําเร็จกระบวนการและลําดับข้ันการปฎิบัติงานเหลาน้ีจะเปน

ระบบที่ดีตอเน่ืองสอดคลองประสานกันทุกระดับเชนระบบการจัดซื้อ ระบบบัญชี ระบบการบริการ  

ระบบสารสนเทศ ระบบการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบการควบคุม ระบบการบริหารความเสี่ยง

เปนตน 

4.  รูปแบบ (Style) เปนรูปแบบการบริหารจัดการซึ่งเปนลักษณะที่เฉพาะแตในองคกร

และมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคกรเปนรูปแบบของภาวะผูนําที่คนในองคกรยอมรับรูปแบบ

วิธีการจัดการเหลาน้ีไดแกการสั่งการ การควบคุม การจูงใจ เปนตน ซึ่งรูปแบบเหลาน้ีจะสงผลสะทอน

ถึงวัฒนธรรมองคกร 

  5. บุคลากร (Staff) หมายถึงผูปฏิบัติงานและความสามารถโดยทั่วไปของผูปฏิบัติงานใน

องคกรซึ่งองคกรจะตองมีการสรรหาบุคลากรโดยใหมีความพึงพอใจกับกิจกรรมขององคกรทั้งในดาน

ปริมาณและศักยภาพ 
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 6. ทักษะ (Skill) เปนทักษะเฉพาะและสมรรถนะของบุคลากรที่ทํางานเพื่อองคกรเปน

ความโดดเดน เช่ียวชาญ เฉพาะทาง ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร รูปแบบ และระบบการทํางาน

ขององคกร 

   7. คานิยมรวม (Shared Value) เปนแนวทางที่ทุกคนในองคกรถือปฏิบัติรวมกันใน 

การทํางานเพื่อผลักดันองคกรไปสูความสําเร็จ คานิยมและเปาหมายเดียวกันขององคกรจะชวยให 

การทํางานของบุคลากรมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกันอยางเปนทีมเดียวกัน องคกรใดที่มีคานิยมออน

บุคลากรจะมุงแตเปาหมายสวนตัว ซึ่งจะกอใหเกิดความขัดแยงในองคกร และขาดพลังในการผลักดัน

องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ปจจัยทั้ง 7 ประการน้ีจะตองมีความสอดคลองกัน แนวคิดของแมคแคนซี่ย น้ีแมจะไดรับ

การพัฒนามาเกือบ 30 ปแลวแตยังคงเปนแนวคิดที่รับการยอมรับและมีการนําไปใชอยางกวางขวาง

จนถึงปจจุบัน โดยองคประกอบทั้ง 7 ดานตามแบบจําลองนั้น มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันและ

สงผลกระทบตอกันตามภาพที่ 1 

  

              

 

 

S t r a t e g y  

ก ล ยุ ท ธ์  

S t r u c t u r e  

โ ค ร ง ส ร้ า ง  

S y s t e m  

ร ะ บ บ  

S t a f f  

บุ ค ล า ก ร  

S t y le  

ส ไ ต ล์  

S k i l l  

ทั ก ษ ะ  

S h a r e d  

V a l u e s  

ค่ า นิ ย ม ร่ ว ม  

  
 

ภาพที่ 1 ตัวแบบ McKinsey 7-S (McKinsey 7-S Model) 

ที่มา: Allex Miller and Gregory G. Dess, "Assessing Porter's (1980) Model In Terms of Its 

Generalizability, Accuracy, and Simplicity," Journal of Management Studies 30, 4: 

553-585. 

 

 ทั้งน้ีองคประกอบของ 7s McKinsey มีลักษณะที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงออกเปน 

2 ลักษณะ ไดแก สวนที่จับตองได สามารถนํามาประยุกตลอกเลียนแบบหรือปรับใชได สวนลักษณะที่ 

2 ไมสามารถจับตองได ไดแก วิธีคิดของคน วัฒนธรรมของแตละองคการและทักษะในการทํางาน

ดังน้ันรูปแบบแนวคิด 7s McKinsey เปนการวิเคราะหที่สามารถนํามาใชไดหลากหลายสถานการณ 
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อาทิเชน ใชในสวนของการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ตรวจสอบปจจัยภายในที่อาจมี 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดเพิ่มหรือลดหนวยงานที่จําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึง

ใชในการกําหนดวิธีที่ ดีที่สุดที่จะใชกลยุทธนําเสนอ เปนการปรับกระบวนการทํางานใหเกิด

ประสิทธิภาพสอดคลองกับการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ซึ่งเปนแนวคิดที่เนนวาคานิยมที่กําหนดน้ีเปน

ศูนยกลางในการพัฒนาทุกองคประกอบที่สําคัญขององคกร จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา 

7s McKinsey ก็คือกรอบแนวคิดพื้นฐานที่นํามาใชวิเคราะหตัวแปรทั้ง 7 ประการซึ่งมีสวนสําคัญตอ

ความสําเร็จของธุรกิจหรือขององคการโดยนําผลการวิเคราะหมากําหนดกลยุทธเพื่อใหเกิดประโยชน

และประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารองคการน้ันเอง โดยผูวิจัยไดนําแนวคิด 7s McKinsey มาต้ังเปน

แบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสปา ในสวนที่ 2 ศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจสปา 

(McKinney 7-S Framework) เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงคขอที่ 2. เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจสปา 

และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเทีย่วเชิงสุขภาพและความงามของสถาน

ประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา   

 

3. แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ (Expectation) 

  3.1 ความหมายของความคาดหวัง 

 ชิษณุกร พรภาณุวิชญ (2540: 6) ไดใหความหมาย ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก 

ความคิดเห็น การรับรูการตีความ หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดข้ึนของบุคคลอื่นที่

คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง หรือตองการใหบุคคลน้ันประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตน

ตองการหรือคาดหวังเอาไวและจะนํามาซึ่งความพึงพอใจ      

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552: 129) กลาววา ในดานการบริการความคาดหวัง

ของลูกคา หมายถึง สิ่งที่ลูกคา ตองการหรือคาดหวังวา จะไดรับจากการบริการ โดยความคาดหวังน้ัน 

เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซื้อถือวาเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของการบริการ ซึ่งถาผล

ของลูกคาที่ไดรับบริการตํ่ากวาที่คาดหวังลูกคาก็จะ ไมพึงพอใจ แตถาในทางกลับกันลูกคาไดรับ

บริการตามที่คาดหวังไวก็ถือวาการบริการน้ันมีคุณภาพ ย่ิงถาหากลูกคาไดรับการบริการที่เกิน 

ความคาดหวังก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการน้ันดวย  

 Oxford Advanced Leamer's Dictionary (2017) ก็ไดกลาววา ความคาดหวังคือ 

ความเช่ือในบางอยางที่จะเกิดข้ึนเพราะมาจากความชอบ    

 Johnston and Lyth (1991) ก็ไดกลาวถึง ความคาดหวังของระดับการบริการที่

เกี่ยวของกับการบริการที่เกิดข้ึนจริง สงผลใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาเปนระดับที่เหมาะสม โดยมี

ปจจัยสองประการ ไดแก ความคาดหวังกับประสิทธิภาพการบริการตอดานเวลารอคอยและการลดลง

ของความพึงพอใจ  
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 Hersey and Blanchard (1982) ใหความหมายของความคาดหวังไววา การปฏิบัติ

ตนอยางเหมาะสมของบุคคลในสถานการณตางๆ ตามบทบาทของตนเอง โดยนึกถึงบทบาทของบุคคลอื่น  

 Sarbin (1994: 22) ไดใหความหมายของความคาดหวังวาพฤติกรรมของผูดํารง

ตําแหนงใดตามมักจะแสดงออกโดยอาศัยความนึกคิดคาดคะเนวาผูอื่นซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงน้ันควร

ปฏิบัติเชนไรเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสวนมากผูดํารงตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงมักจะสังเกต

หนาที่ของผูดํารงตําแหนงอื่นแลวก็กะหนาที่ใหกับตําแหนงของตนเองตามลักษณะความสัมพันธ 

ระหวางตําแหนงการสังเกตและการคาดคะเนไมตรงกับผูดํารงตําแหนงมักไมสบายใจเวลาดําเนินการ

อยางไรลงไปที่ตรงกับการคาดคะเนความไมสบายใจเชนน้ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูดํารง 

ตําแหนงน้ันๆ ดวย 

 Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) ไดระบุถึงปจจัยหลักที่สงผล 

ตอความคาดหวังของผูรับบริการแบงออกเปน 5 ประการ ไดแก 

 1. การไดรับการบอกเลาคําแนะนําจากบุคคลอื่น 

 2. ความตองการของแตละบุคคล 

 3. ประสบการณในอดีต 

 4. ขาวสารจากสื่อและจากผูใหบริการ 

 5. ราคา 

 ความคาดหวังของผูรับบริการเปนสวนประกอบสําคัญในการวัดระดับความพอใจ ซึ่ง

ระดับความพอใจ ไดจากความแตกตางระหวางผลที่มองเห็นหรือเขาใจ (Perceived Performance) 

กับความคาดหวังของบุคคล ผลลัพธที่เกิดข้ึนมี 3 แบบดวยกันคือ หากการทํางานของขอเสนอไมตรง

กับระดับความคาดหวังผูมารับบริการยอมเกิดความไมพอใจ (Dissatisfied) ถาการทํางานของขอ 

เสนอตรงกับระดับความคาดหวังผูมารับบริการยอมพอใจ (Satisfied) แตถาเกินความคาดหวังผูมารับ

บริการก็จะย่ิงมีความพอใจมากข้ึนหรือประทับใจ (Delight) 

  วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2539: 21) ไดกลาวไววาความหวังของลูกคาเกิดข้ึนจาก 

ปจจัย 7 ประการ ดังน้ี 

  1. ช่ือเสียงภาพพจนขององคกรวมทั้งคําร่ําลือตางๆ 

  2. ตัวของพนักงานผูใหบริการเชนการแตงตัวรูปราง 

  3. ตัวสินคาหรือบริการเชนประเทศที่ผลิตย่ีหอ 

  4. ราคาของบริการน้ัน 

  5. สภาพแวดลอมในขณะน้ัน 

  6. มาตรฐานคุณภาพของลูกคาเอง 

  7. คูแขงของสถานบริการน้ัน 
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 โดยในบางครั้งในความคาดหวังของลูกคายังมีการรับรูของลูกคาปะปนมาดวย โดย

สามารถที่จะอธิบายถึงขอแตกตางไดวาขอมูลที่ลูกคาไดรับผนวกกับสถานการณแวดลอมในเวลาน้ัน

ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจไปเองวาผูใหบริการตองสามารถใหบริการไดอยางดีจึงทําใหลูกคาเกิด 

ความคาดหวังที่สูงหรือเกินกวา ความปกติจากความเปนจริงเมื่อไดรับบริการตามมาตรฐานปกติก็อาจ

รูสึกวาไมพอใจไดเชนในกรณีของการ ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานที่ผูใชบริการมักที่จะคาดหวังใหระบบ

สามารถที่จะใชติดตอไดอยางตอเน่ืองราคาถูกมีการบริการหลังการขายที่ดีรวมทั้งบริษัทผู ใหบริการ

ติดตามใหความสําคัญกบัลูกคาอยางตอเน่ือง และเมื่อโทรศัพทพื้นฐานที่ใชอยูสามารถตอบสนองได

ตามความคาดหวังลูกคาก็จะเกิดความพอใจและบอกตอไปยังคน ใกลชิดใหมาใชบริการที่ราน 

 แนวคิดพื้นฐานในการประเมินคุณภาพใหบริการ การบริโภคสินคาหรือบริการ 

ผูบริโภคแตละคนมีความคาดหวังในตัวสินคาหรือบริการอยูที่ระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งในความเปนจริงผู

ใหบริการอาจผลิตสินคาหรือใหบริการที่แตกตางกับความคาดหวัง ซึ่งเปนไดทั้งในกรณีพอดีหรือสูง

กวาความคาดหวัง ทําใหลูกคาประเมินวาสินคาหรือบริการที่ไดรับมีคุณภาพสูง และกรณีบริการที่

ไดรับตํ่ากวาที่ลูกคาคาดหวังทําใหลูกคาประเมินวาสินคาหรือบริการน้ันๆ มีคุณภาพตํ่าไปดวย 

(Joseph and Blanton, 2000: 32) แสดงแนวคิดที่กลาวมาขางตน คือสิ่งที่ลูกคาคาดหวังจากผู

ใหบริการรวมเรียกวาสิ่งที่คาดหวัง (Desirable Condition) ในขณะที่สิ่งที่ลูกคาไดรับจากผูใหบริการ

รวมเรียกวาสิ่งที่ไดรับ (Perceived Condition) โดยคุณภาพของสินคาหรือบริการสามารถประเมินได

จากความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับในการประเมินคุณภาพการบริการจะประเมนิจาก

ความรับรูของผูบริโภค โดยการรับรูคุณภาพการบริการของผูบริโภคจะข้ึนอยูกับผลลัพธจากการ

เปรียบเทียบความคาดหวังที่จะไดรับจากการบริการน้ันๆ กับการบริการที่ไดรับจริงตามการรับรูของ

ผูบริโภค แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แนวคิดพื้นฐานในการประเมินคุณภาพ 

ที่มา: Joseph M. Juran, and A. Blaton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, Fifth 

Edition (USA: McGraw Hill, 1999) 

 

  องคประกอบของโมเดลความคาดหวัง (Expectation Model)   

         สมวงศ พงษสถาพร (2547: 50-53) Expectation หรือความคาดหวังของลูกคาแต

ละคนมีความแตกตางกันจะประกอบดวยความคาดหวังใน 2 ระดับ และระยะหางที่ยอมรับไดรวมเปน 

3 องคประกอบดวยกัน คือ  

 1. ระดับบริการที่ปรารถนา (Desired Service) หรือความคาดหวังทลีูกคาหวังไววา

จะ ไดรับ ซึ่งเปนสิ่งที่ลูกคามีความตองการและเช่ือวามีทีจะไดรับบริการ หรือควรจะไดรับบริการ  

  2. ระดับบริการที่พอรับได (Adequate Service) ระดับบริการที่พอรับไดเปนระดับ

บริการที่ตํ่าที่สูงที่ผูบริโภคจะยอมทนได โดยปราศจากความไมพอใจ   

  3. ระยะหางที่ยอมรับได (Zone of Tolerance) พื้นที่ที่อยูระหวางระดับบริการที่

ปรารถนากับระดับบริการที่พอรับได เรียกวาเขตที่สามารถยอมทนได งานบริการที่เสนอแกผูบริโภค

ถาอยูในเขตพื้นทีน้ี่ ผูบริโภคจะยอมทนได แตถาการใหบริการอยูในระดับตํ่ากวาระดับบริการที่พอรับ

ไดหรืออยูนอกพื้นที่น้ี ผูบริโภคจะไมสามารถยอมรับได 

 โดยทั่วไปลูกคาทุกคนที่เขามารับการบริการยอมมีความคาดหวังเสมอ โดยความคาดหวัง

ของลูกคามีอยู 4 ระดับไดแก (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2547: 26-29) 

  

ส่ิงที่คาดหวัง 

  (Desirable Condition) 

ส่ิงที่ไดรับ 

(Perceived Condition) 

 GAP 
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 1. ความคาดหวังข้ันพื้นฐาน (Basic Expectation) เปนความคาดหวังที่ลูกคา

คาดหวังวาจะไดรับจากการซื้อผลิตภัณฑหรือการเขารับบริการ เชน การที่ลูกคาตัดสินใจเขาใชบริการ

สปา ลูกคามีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดี จากพนักงานเทอราปส เปนตน 

 2. ความคาดหวังข้ันมาตรฐาน (Standard Expectation) เปนความคาดหวังที่ไดมา

จากการเทียบเคียงกับผลิตภัณฑหรือการบริการของคูแขงขัน (Benchmarking) เชน ลูกคามีความคาดหวัง

วาเมื่อไดเขาใชบริการสปา ภายในรานจะมีบรรยากาศที่ ดี มีความสะอาด มีพนักงานใหบริการที่

เพียงพอและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได เชนเดียวกับสถานประกอบการอื่นๆ เปนตน 

 3. ความคาดหวังข้ันปรารถนา (Desire Expectation) เปนความตองการที่แตกตางกัน

ออกไปในแตละตัวบุคคล เชน ลูกคาชาวรัสเซียมีความคาดหวังวาในการเขาใชบริการสปา จะสามารถ

สื่อสารกับพนักงานดวยภาษารัสเซียได เปนตน  

 4. ความคาดหวังซอนเรน (Latent Expectation) เปนสิ่งที่ลูกคาไดรับนอกเหนือ 

จากสิ่งที่ไดคาดหวังไว จนกอใหเกิดความประทับใจเมื่อไดรับ เชน ลูกคาเขาใชบริการที่สถาน

ประกอบการสปาแหงหน่ึง ขณะเดินทางไปถึง พนักงานกลาวตอนรับโดยการเรียกช่ือลูกคา อีกทั้งยัง

จดจํารายละเอียดของการใหบริการไดจึงทําใหลูกคารูสึกประทับใจ เน่ืองจากคาดไมถึง เน่ืองจากเปน

ลูกคาเกา เปนตน 

 แนวคิดเรื่องความคาดหวังของลูกคามีที่มาจาก 4 แหลงสําคัญ ตามที่ Parasuraman 

et al. (1988) ไดกลาวเอาไว ซึ่งสอดคลองกับ กนิษฐริน จิโนวัฒน (2550: 14) ที่ไดอธิบายวา ความคาดหวัง

ของลูกคาในดานการบริการมีลักษณะที่แตกตางจากผลิตภัณฑเน่ืองจากการบริการมีลักษณะเฉพาะ

ตามที่ไดกลาวไวคือการบริการไมมีตัวตนไมสามารถเก็บไวไดคุณภาพไมแนนอนทําใหลูกคาไมสามารถ

ประเมินคุณภาพของการบริการไดกอนตัดสินใจซื้อดังน้ันลูกคาจึงเกิดความคาดหวังตอคุณภาพ 

การบริการจากปจจัยทั้ง 4 ดังน้ี 

 1. คําบอกเลาปากตอปาก (Word of Mouth Communication) เปนปจจัยแรกที่มี

อิทธิพลตอการสรางความคาดหวังในคุณภาพบริการเพราะบริการเปนสิง่ที่จับตองยาก ทําใหมีความเสี่ยง 

เพราะไมสามารถทดลองกอนได ลูกคาจึงตองหาขอมูลดวยการสอบถามเอาจากเพื่อนหรือญาติที่เคย

ใชบริการน้ันๆ มากอนและพบวามีการบริการที่ ดี จึงทําใหผูรับฟงเกิดความคาดหวังที่จะไดรับ 

การบริการที่ดีเชนกัน 

 2. ความตองการสวนบุคคล (Personal Needs and Preferences) เปนความตองการ

ที่เปนรสนิยมสวนตัว อันเน่ืองมาจากพื้นฐานทางดานสังคม การศึกษา ครอบครัว ศาสนา และ

วัฒนธรรม ซึ่งแตละคนก็จะมีความตองการที่แตกตางกันออกไป เชน กรณีที่ชาวตางชาติไปใชบริการ 

สปาแหงหน่ึง มีความคาดหวังวาจะไดใชผลิตภัณฑทรีตเมนทที่ทําจากสมุนไพรไทย  
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 3. ประสบการณในอดีตของลูกคา (Past Experiences) เปนประสบการณในอดีตที่

สะสมมา มีอิทธิพลตอความคาดหวังในปจจุบันของผูรับบริการ ทั้งน้ีประสบการณน้ันอาจจะเปน

ประสบการณที่สรางความประทับใจหรือความรูสึกที่ไมพึงพอใจก็ได เชน ในอดีตเคยมีประสบการณที่

ดีกับพนักงานเทอราปส มีทักษะในการใหบริการตรงตามความตองการของลูกคา จึงเกิดความคาดหวังใน

การใชบริการในปจจุบันตองไดรับการบริการที่ดีจากพนักงานเทอราปส ที่มีทักษะในการใหบริการ 

เหมือนกับในอดีต เปนตน 

 4. ความสามารถในการสื่อสารเพื่อใหลูกคาเกิดความเขาใจ (External Communication) 

เปนความคาดหวังที่เกิดจากการสื่อสารระหวางผูรับบริการและผูใหบริการ เพื่อเปนการสราง 

ความเช่ือมั่นใหกับผูรับบริการ เชน จากการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพของสถานประกอบการสปาแหงหน่ึง 

มีขอความวาทางรานมีพนักงานที่สามารถพูดภาษารัสเซีย ฝรั่งเศส ที่สามารถใหคําแนะนํากับ

ชาวตางชาติชาวรัสเซีย และฝรั่งเศส ที่เขามาใชบริการสปา แตถาลูกคาเขาไปใชบริการสปาจริง

พนักงานไมสามารถพูดภาษารัสเซีย ฝรั่งเศสไดตามที่โฆษณาไว ลูกคาก็จะไมพึงพอใจในการบริการ 

และไมเช่ือมั่นตอการบริการของสถานประกอบการสปาน้ัน  

  อีกทั้งยังสอดคลองกับ Kotler (2012: 438-441) ที่ไดกลาววา งานสําคัญของธุรกิจ

บริการคือการบริหารคุณภาพการใหบริการ (Managing Service Quality) สิ่งสําคัญในการสราง

ความแตกตางของธุรกิจบริการ คือการรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขันโดยเสนอคุณภาพ

การใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวังไวลูกคาจะคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ไดจาก

ประสบการณในอดีต จากการพูดปากตอปากและจากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการหลังจากใช

บริการแลวลูกคาจะเปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการที่ไดรับ หากบริการที่ไดรับตํ่ากวาบรกิารที่

คาดหวังลูกคาจะไมใหความสนใจในธุรกิจที่ใหบริการน้ันอีกตอไป หากบริการที่ไดรับตรงหรือมากกวา

บริการที่คาดหวังลูกคาก็จะกลับมาใชบริการของธุรกิจน้ันอีก ความคาดหวังของลูกคาถือเปนประเด็น

สําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกคา แมวาจะมีขอตกลงทั่วไปเกี่ยวกับอิทธิพลของความคาดหวังของ

ลูกคาในเรื่องคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคาทั้งหมดและยังคงตองมีการศึกษาตอไป

จนกวาจะมีวิธีแนนอนกวามาแทนที่ (Coye, 2004) ดังน้ันจึงสามารถต้ังสมมติฐานไดวาลูกคาเปน

ผูสรางความคาดหวังในประสบการณเกี่ยวกับการบริการกอนที่เรื่องประประสิทธิภาพจะถูก

ประเมินผล การรับรูคุณภาพการบริการจึงสามารถที่จะไมยืนยัน (Disconfirm) ความคาดหวังน้ันได

ไมวาจะแยลงหรือวาดีข้ึน หรือทําการยืนยัน (Confirm) ลูกคาที่เขามารับบริการยอมมาดวย 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการแตเมื่อมาถึงแลวอาจจะไดรับการบริการที่ตรงตอความคาดหวัง

หรือไมตรงตอความคาดหวังก็ได สิ่งเหลาน้ีเรียกวาการรับรูของลูกคา  

  การศึกษาในครั้ ง น้ีผู วิจัยได นําทฤษฎีความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

(Expectation) มาประยุกตใชในการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาธุรกิจสปา โดยผูวิจัยไดนํา
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ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ มาต้ังเปนแบบสอบถามในปจจัยของระดับความคาดหวังใน 

การใชบริการสปา ในสวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปาและความคาดหวังใน

การใชบริการสปา เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงคขอที่ 1. เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดาน

สวนประสมทางการตลาด (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และ

ปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของ

สถานประกอบการ สปาประเภทเดยสปา และนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับการสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

 ความหมายของคุณภาพการใหบริการ 

 คุณภาพ เปนระดับความเปนเลิศในคุณลักษณะโดยรวมของผลิตผล หรือบริการที่

ปราศจากขอบกพรองตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการเปนที่พึงพอใจและเกิดประโยชนตรง

ตอความตองการของผูใชบริการ (Dickenss, 1994) อีกทั้ง Parasuraman and Berry (1985) ยัง

กลาวไววา คุณภาพ เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังในบริการกับสิ่งที่ผูใชบริการไดรับ

จริงโดยการบริการที่มีคุณภาพน้ัน มาจากผูใชบริการไดรับบริการตามที่คาดหวังไว ลักษมี สารบรรณ

(2557) ยังไดใหความหมายไววา คุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเปนไปตาม

ขอกําหนดที่ตองการ โดยสินคาหรือบริการ น้ันสร างความพอใจใหกับลูกค าและมีตนทุน 

การดําเนินงานที่เหมาะสมไดเปรียบคูแขงขัน ลูกคามีความพึงพอใจและยอมจายตามราคาเพื่อซื้อ

ความพอใจน้ัน  

 จากนิยามและความหมายขางตน สามารถกลาวไดวา คุณภาพ คือ ประสิทธิภาพ 

การบริการที่ผูรับบริการไดรับจาการใหบริการดวยความคาดหวังไว 

 การบริการ 

   การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานรับใช งานที่มีการใหความสะดวกตางๆ ซึ่งมาจาก

การสมาสคําระหวางคําวา การ + บริการ ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

    การ         หมายถึง งาน  สิ่งหรือเรื่องที่ทํา 

 บริการ      หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

  การใหบริการ คือ การกระทําที่หนวยงานแหงหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงนําเสนอตอ

หนวยงานอีกแหง หน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดและไมเปนผลใหเกิด 

ความเปนเจาของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวของหรืออาจไมเกี่ยวของกับการผลิตภัณฑ
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เปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่สนองตอบตอความตองการแกลูกคา ทางกายภาพ 

และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่สําคัญได 4 ประการ ดังน้ี (อุทิส ศิริวรรณ, 2549) 

 1.  ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถจับตองได และสัมผัสไดโดย 

ใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไมวาจะเปนตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งแตตางกับตัวสินคาที่สามารถมองเห็น 

และสัมผัส ไดจึงสงผลใหผูบริโภครูสึกเกิด “ความเสี่ยง” ในการเลือกใชบริการน้ัน เน่ืองจากไม

สามารถทดลองกอนได ดวยลักษณะดังกลาวจึงทําใหนักการตลาดพยายามหาวิธีการแกไขปญหา ลด

ความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยวิธีที่นิยมใชคือ การสรางหลักฐานทางกายภาพ เพื่อ

ชวยใหลูกคาเกิดการรับรูถึงความมีตัวตนของการบริการใหเดนชัด และเปนรูปธรรมมากที่สุด  

 2.  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) โดยปกติ การบริการและการบริโภคจะ

เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน และผูใชบริการมักจะตองมีสวนรวมในการผลิต บริการน้ันๆ ดวยซึ่งจะ

แตกตางกับลักษณะของผลิตภัณฑที่สามารถผลิตและเก็บเปนสินคาคงคลัง และสามารถนําออกมา

จําหนายใหกับผูบริโภคภายหลังได ในการใหบริการผูใหบริการรายหน่ึงจะใหบริการลูกคาไดเพียงราย

เดียว ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเทาน้ัน สงผลใหการบริการมขีอจํากัดในเรื่องของเวลา ดังน้ันนักการตลาดจึง

พยายามหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยผูใหบริการ ตองใหบริการที่รวดเร็วข้ึน และพยายาม

เพิ่มจํานวนลูกคาในการใหบริการแตละครั้ง หรือใหบริการเปนกลุม เปนตน 

 3.  ไมแนนอน (Variability) คุณภาพของการบริการโดยทั่วไปมีความไมแนนอนคอนขาง

สูง ข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน อาทิ พนักงานใหบริการ สถานที่ เวลา และวิธีการสงมอบการบริการ ซึ่ง

ทําใหการบริการในแตละครั้งไมมีความสม่ําเสมอ นักการตลาดพยายามหาวิธีการแกไขปญหาน้ี โดย

อาศัยกลยุทธในการคัดเลือกพนักงาน และสรางระบบที่มีประสิทธิภาพมาชวยการทํางานบริการใน

ดานตางๆ 

 4.  ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) การบริการไมสามารถเก็บรักษาไวในสต็อกได 

เหมือนกับผลิตภัณฑอื่น หากไมมีลูกคามาใชบริการในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงพนักงานผูใหบริการก็จะ

วางงาน กอใหเกิดการสูญเสียรายจายดานแรงงานโดยเปลาประโยชนแตถาอุปสงคและอุปทานมีความ

สมดุลกันแลว ก็จะไมกอใหเกิดปญหาดังกลาว นักการตลาดจงึหาแนวทางการปรับสมดุลของ ทั้ง 2 ปจจัย

ใหมีความสมดุลกันใหมากที่สุด ยกตัวอยางเชน ธุรกิจโรงแรมไมสามารถจะเก็บหองพักที่มี 

การจัดเตรียมไวบริการสําหรับวันน้ีไปขายในวันรุงข้ึนได เน่ืองจากมีตนทุนในการดูแลความสะอาด

เรียบรอยภายในหอง ดังน้ันในชวงที่ไมใชฤดูกาลทองเที่ยว ควรจะมีการปรับราคาตามฤดูกาล 

ใหบริการเสริมดานอื่นๆ จางพนักงานหรือแสวงหาพันธมิตรในการใหบริการ เปนตน 

 จากคุณลักษณะเฉพาะของการบริการทั้ง 4 ขอ ซึ่งมีความแตกตางจากสินคาโดยทั่วไป

อยางมาก สงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการ พยายามหาแนวทางมาแกไขปญหาตางๆ ที่เกิด

ข้ึนกบัการบริการ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะเฉพาะของการบริการ ปญหา และแนวทางการแกไขปญหา 
 

ลักษณะเฉพาะ 

ของการบริการ 

ปญหา แนวทางแกไข 

1. ไมสามารถจับตองได 

(Intangibility) 

บริการสวนใหญไมสามารถทดลองกอน

การซื้อได 

เพิ่มหลักฐานทางกายภาพ

เขาไปในบริการ 

2. ไมสามารถแบงแยก 

การใหบริการ (Inseparability) 

การบริการไมสามารถแยกออกจากผู

ใหบริการได 

- เ พิ ่ม ค ว า ม ร ว ด เ ร ็ว ใ น 

การใหบริการ 

- การให บร ิการลูกคาที ่มี

จ ํา น ว น ม า ก ขึ ้น ต อ ก า ร

ใหบริการหน่ึงครั้ง 

3. ไมแนนอน (Variability) คุณภาพของการบริการไมคงที่ และ

มักจะแตกตางกันไปตามสถานที่ เวลา 

ผูใหบริการ และวิธีการในการใหบริการ 

- เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น 

การสรรหา คัดเลือก และ

ฝกอบรมพนักงาน 

- เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น

กระบวนการใหบริการ 

- มีระบบในการติดตามและ

ประเมินผลความพึงพอใจ

ของลูกคา 

4. ไมสามารถเก็บไวได 

 (Perishability) 

เสียโอกาสในการขายบริการ พยายามปรับอุปสงคและ

อุปทานใหมีความสมดุลกัน 
        
แหลงที่มา: อุทิศ ศิริวรรณ, คุณภาพการใหบริการและการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: รวมสาสน, 

2549) 
 

การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงของบุคคล

หรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือ

เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไมสามารถจับตองได  ไม

สามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้ง

ยังเกิดจากความเอื้ออาทร  มีนํ้าใจ ไมตรี เปยมดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเกื้อกูลใหความสะดวก

รวดเร็ว ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค (ไพรพนา ศรีเสน, 2544) หลักของการใหบริการน้ัน 

ตองสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญได แตขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการไปโดย
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อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอเทาเทียมกันทุกคน ทั้งใหความสะดวกสบายไมสิ้นเปลืองทรัพยากร และไม

สรางความยุงยากใหแกผูใชบริการมากจนเกินไป โดยการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชน

ตอผูรับบริการมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการใหบริการที่ปราศจาก

อารมณไมมีความชอบพอ (พงษเทพ สันติพันธ, 2546) การบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง

ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ดังน้ี 1) ความเช่ือถือได ประกอบดวย ความสม่ําเสมอ ความพึ่งพาได 

2) การตอบสนอง ประกอบดวย ความเต็มใจที่จะใหบริการ ความพรอมที่จะใหบริการ มีการติดตอ

อยางตอเน่ือง ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 3) ความสามารถ ประกอบดวย สามารถในการสื่อสาร 

สามารถในการบริการ สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 4) การเขาถึงบริการ ประกอบดวย 

ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบข้ันตอนไมควรมากมายและมีความซับซอนเกินไป ผู

บริการใชเวลารอคอยไมนาน เวลาที่ใหบริการเปนเวลาสะดวกสําหรับผูใชบริการ อยูในสถานที่ที่

ผูใชบริการสามารถเขาติดตอไดสะดวก 5) ความสุภาพออนโยน ประกอบดวย การแสดงความสุภาพ

ตอผูใชบริการ ใหการตอนรับที่เหมาะสม ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี 6) การสื่อสาร ประกอบดวย มี

การสื่อสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ มีการอธิบายข้ันตอนการใหบรกิาร 7) ความซื่อสัตย 

คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเช่ือถือ 8) ความมั่นคง ประกอบดวย ความปลอดภัยทาง

กายภาพ เชน เครื่องมือและอุปกรณ 9) ความเขาใจ ประกอบดวย การเรียนรูผูใชบริการ การแนะนํา

และการเอาใจใสผูใชบริการ 10) การสรางสิ่งที่จับตองได ประกอบดวย การเตรียมวัสดุ อุปกรณให

พรอมสําหรับการใหบริการ การเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ การจัดเตรียม

สถานที่ใหบริการสวยงาม 

  Joseph Juran (2010) ไดกลาวถึงแนวคิดระบบการจัดการคุณภาพโดยองครวม (Total 

Quality Management-TQM) หมายถึง ความเหมาะสมพอดีในการใชและเปนสวนขยายใน

ความสําเร็จของผลิตภัณฑที่เปนสินคาหรือบริการ ในการตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การใชงานตลอดระยะเวลาที่ใชสินคาหรือบริการน้ัน Crosby Philip (1996) ไดใหความหมายวาเปน

การตอบสนองตอความตองการ (Conformance to Requirement) หรือ (Crosby, 1988) เปน

แนวคิดที่ถือหลักการการดําเนินงานบริการที่ปราศจากขอบกพรอง และตอบสนองตรงตามความตองการ

ของผูบริการ และสามารถที่จะทราบของตองการของลูกคาหรือผูรับบริการได สวน Ziethaml, 

Parasuraman, and Berry (1990) กลาวถึง คุณภาพเปนสิ่งที่เกิดจากความคาดหมายของลูกคาหรือ

ผูรับบริการที่มีตอบริการน้ัน Lewis, and Bloom (1983) ไดกลาวถึงคุณภาพการบริการวาเปนสิ่งช้ี

วัดถึงระดับของการบริการที่ดีที่จะสงมอบใหตรงกับความคาดหวังของลูกคา Parasuraman et al. 

(1985) ไดนิยามคุณภาพการบริการวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับลูกคาที่วัดคาไดมากกวาคุณภาพของ

สิ่งของและอีกนิยามที่กลาววาการวัดคุณภาพไมสามารถวัดจากผลผลิตของการบริการ หากแตจะตอง

พัฒนาวิธีการวัดที่เปนกระบวนการในการสงมอบการบริการ แนวคิดเรื่องคุณภาพการใหบริการ 
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Buzzell and Gale (1987) เปนเรื่องที่ซับซอนข้ึนอยูกับการมองหรือทัศนะของผูบริโภคที่เราเรียกกัน

ทั่วไปวา “ลูกคา” Schmenner (1995) ไดกลาวถึงคุณภาพการใหบริการไววา ไดมาจากผลตางของ

การรับรูที่ไดรับกับความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับจากบริการน้ัน และ Lovelock (1996) ไดมองถึง

คุณภาพการใหบริการวามีความหมายอยางกวางๆ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสินคาหรือบริการที่ลูกคาที่มี

ศักยภาพสามารถซื้อหา และอาจจะทําการประเมินกอนที่เขาจะเลือกบริโภคสินคาหรือบริการน้ัน 

Wisher and Corney (2001) กลาวถึง คุณภาพการใหบริการมาจากแนวคิดจากการศึกษาวิเคราะหที่

เรียกวา SERVQUAL ซึ่งเปนการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริการ (Superiority of The 

Service) วีรพงษ เฉลิมจิรรัตน (2543) ไดเสนอคุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความสอดคลองกัน

ของความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ หรือระดับของความสามารถในการใหบริการทีต่อบสนอง

ความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอันทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่

เขาไดรับ สมวงศ พงศสถาพร (2550:66) ไดเสนอวา คุณภาพการใหบริการเปนทัศนคติที่ผูรับบริการ

สะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากการบริการ ซึ่งหากอยูในระดับที่ยอมรับได (Tolerance 

Zone) ผูรับบริการจะเกิดความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความ

คาดหวังของแตละบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการประเมินความพึงพอใจที่ไดรับจากการบริการใน

ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการใหบริการ 

 แนวคิดพื้นฐาน เรื่องคุณภาพการใหบริการ ประกอบไปดวย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิด

ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) และ

คุณคาของลูกคา (Customer Value) ทั้งน้ีเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานดานความพึงพอใจของลูกคาตอ

การบริการ ซึ่งเปนพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีตอบริการที่ไดรับ (Oliver, 1993) 

  แนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการใหบริการโดยแนวคิดของ Cronin and Taylor (1992) 

ซึ่งใหแนวคิดไววา ความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจของผูรับการบริการ หรือการเปรียบเทียบ

ประสบการณของผูรับบริการที่ไดรับบริการกับความคาดหวังที่ผูรับบริการน้ันมีในชวงเวลาที่มารับ

บริการ ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถวัดคุณภาพการใหบริการไดเชิงการตลาด Cordupleski, Rust, and 

Zahorik (1993) ไดใหคํานิยามของคุณภาพการใหบริการ นับเปนสวนขยายของบริการ กระบวนการ

บริการ และองคกรที่ใหบริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทําใหเกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของ

บุคคลตางๆ และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของ Bitner (1992 ) สามารถ

วัดโดยผานความพึงพอใจของผูรับบริการได 

 เกณฑการพิจารณาคุณภาพการใหบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 )ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาคุณภาพการใหบริการ เปนการ

รักษาระดับการใหการบริการที่แตกตางเหนือคูแขง แลวใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวัง โดยพัฒนาจาก
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ประสบการณในอดีต การพูดปากตอปาก การโฆษณา ซึ่งลูกคาเกิดความพึงพอใจจากสิ่งที่ลูกคาไดรับ 

(What) ในยามที่ตองการ (When) ณ สถานที่ที่ตองการ (Where) และในรูปแบบที่ตองการ (How) 

โดยสอดคลองกับ Buzzell and Gale (1987) ไดกลาวไววา คุณภาพการใหบริการเปนเรื่องที่ไดรับ

ความสนใจและมีการใหความสําคัญอยางมากดังที่ไดกลาวไปแลวน้ัน มีผลงานวิจัยที่คนควาพฤติกรรม

ของผูบริโภคและผลของความคาดหวังของผูบริโภคซึ่งพบวา คุณภาพการใหบริการเปนเรื่องที่ซับซอน

ข้ึนอยูกับการมองหรือทัศนะของผูบริโภคที่เราเรียกกันทั่วไปวา “ลูกคา” รวมถึง วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน 

(2545) ไดกลาววา คุณภาพการบริการเปนความสอดคลองกันของความตองการของผูรับบริการ ซึ่ง

อยูในระดับความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจตอ 

การบริการ  

  Gronroos (1984) ไดใหคํานิยามของคุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) และ

คุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality) ไววา เปนรูปลักษณแหงมิติเชิงคุณภาพที่สงผลกระทบตอ

ความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการ ซึ่งสงผลตอระดับของคุณภาพการใหบริการ ที่

เกิดจากปจจัย 6 ประการ ดังน้ี  

 1.  การเปนมืออาชีพและการมีทักษะของผูใหบริการ (Professionalism and Skill) เปน

ความรูและทักษะในงานบริการ ที่ผูรับบริการสามารถรับรูไดจากการบริการโดยผูใหบริการอยางมี

ระบบและแบบแผนและสามารถดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ได 

 2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ (Attitude and Behavior) เกิดจาก

ผูรับบริการรีบรูไดจากความสนใจในการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ อยางเรงดวนและดวยทาททีีเ่ปน

มิตรจากผูใหบริการ 

 3.  การถึงไดงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ (Accessibility and Flexibility) 

ผูรับบริการสามารถเขาถึงการบริการจากสถานที่ที่ผูใหบริการไดจัดบริการไวใหโดยเฉพาะอยาง

สะดวกสบายตามเวลาและโอกาส  

 4. ความไววางใจและความเช่ือถือได (Reliability and Trustworthiness) เปนสิ่งที่

ผูรับบริการพิจารณาหลังจากที่ไดรับการบริการเสร็จสินแลว โดยมีเกณฑพิจารณาตามเงื่อนไขที่ตกลง

ไวกับผูใหบริการ 

 5. การแกไขสถานการณใหกับสูภาวะปกติ (Recovery) เปนการพิจารณาจากความสามารถใน

การแกไขปญหาใหกลับสูสถานการณปกติของผูใหบริการ  

 6. ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ (Reputation and Credibility) เกิดจากที่ผูรับบริการ

เขาใชบริการไดเปนอยางดีโดยตลอด 

 Gronroos (1990) ไดเสนอแนวคิดเรื่องคุณภาพที่ลูกคารับรูวาเปนคุณภาพการใหบริการ

ที่ผูรับบริการรับรู โดยเกิดจากความสัมพันธระหวาง 2 องคประกอบ คือ 1) คุณภาพที่ผูรับบริการ
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คาดหวัง (Expected Quality) จากอิทธิพลของปจจัยตางๆไดแก การสื่อสารทางการตลาด 

(Marketing Communication ) ภาพลักษณขององคกร (Corporate Image) การสื่อสารแบบปาก

ตอปาก (Word-of-Mouth Communication) และความตองการของลูกคา (Customer Needs)  

2) คุณภาพที่เกิดจากประสบการณในการใชบริการของผูรับบริการ (Experiences Quality) ซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยตางๆ ประกอบดวย ภาพลักษณขององคกร (Corporate Image) คุณภาพเชิง

เทคนิค (Technical Quality) และคุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality)  ดังภาพที่ 3 

        

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบของคุณภาพในการบริการ (A Service Quality Model) 

ที่มา:  C.H. Gronroos, “A  service  quality  model and  its  marketing implications,” 

European Journal of Marketing 18, 4 (1984): 36-44. 

 

  กลาวโดยสรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองให

ลูกคาไดใหบริการตามความตองการและความคาดหวัง ดวยการรับรูคุณคาที่จะไดรับจากการบริการ

จนเกิดความพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได และยังเปนมโนทัศนและปฏิบัติการในการประเมินของ

ผูรับบริการโดยทําการเปรียบเทียบระหวางการบริการที่คาดหวัง กับการบริการที่รับรูจริง จากผู

ใหบริการ ซึ่งหากผูใหบริการสามารถใหบริการที่สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือ

สรางการบริการที่มีระดับสูงกวาที่ผูรับบริการไดคาดหวัง จะสงผลใหการบริการดังกลาวเกิดคุณภาพ

การใหบริการซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ไดรับเปนอยางมาก 

  คุณภาพการบริการมีความสําคัญมากตอธุรกจิบริการที่ตองการมุงสูความสําเร็จในดาน

การบริการ ตามที่ Martin (1995) ไดกลาวไววาคุณภาพการบริการมีความสําคัญดวยเหตุผล  

4 ประการ คือ 
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  1.  การเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ การดําเนินธุรกิจในปจจุบันใหความสําคัญกับ 

การบริการ หากมีการดําเนินธุรกิจควรคูไปกับการการบริการจะสงผลใหธุรกิจเติบโตอยางรวดเร็ว 

อาทิ ธุรกิจโรงแรมถือวามีการบริการเปนผลิตภัณฑหลัก 

  2.  การแขงขันทางธุรกิจที่สูงข้ึน การบริการถือเปนกลยุทธตัวหน่ึงที่ถูกนํามาใชเพื่อสราง

ขอไดเปรียบทางการแขงขัน หากธุรกิจใดมีการบริการที่ดีตรงกบความคาดหวัง และกอใหเกิดความประทับใจ

แกลูกคา ก็จะทําใหเกิดการกลับมาใชบริการความภักดีตอสินคาของธุรกิจน้ัน จนกระทั่งกอใหเกิด 

การบอกตอแบบปากตอปาก 

  3.  ความตองการของลูกคาที่มีมากข้ึน ในปจจุบันลูกคามีการรับรูขาวสารไดจากแหลง

ตางๆมากมาย จึงกอใหเกิดความคาดหวังที่สูงข้ึนเรื่อยๆ ในการตัดสินใจซื้อสินคาในแตละครั้งนอกจาก

จะคํานึงถึงคุณภาพของสินคาวาเหมาะสมกับราคาหรือไม ยังคํานึงถึงคุณภาพของการใหบริการอีก

ดวย ตัวอยางเชน ธุรกิจโรงแรมมีหองพักหรูหรา สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน แตพนักงานผู

ใหบริการพูดจาไมสุภาพ ไมมีใจใหบริการ ลูกคาก็ไมเกิดความประทับใจและไมกอใหเกิดการตัดสินใจ

เลือกโรงแรมน้ันๆ เปนตน 

  4.  คุณภาพการบริการสะทอนถึงสภาวะของธุรกิจ เน่ืองจากคุณภาพของการบริการที่ดี

สงผลตอการซื้อซ้ําและกลับมาใหบริการอีก นอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวไดแลว ยัง

กอใหเกิดกลุมลูกคารายใหมเพิ่มข้ึนอีกดวย สงผลใหสภาวะของธุรกิจเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนเรื่อยๆ 

  คุณภาพของการบริการถือวาเปนสิ่งที่สามารถควบคุมไดยาก เน่ืองจากมีความไมแนนอน

ของการบริการ ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยของผูใหบริการเปนหลักแตคุณภาพของการบริการสามารถสราง 

ข้ึนไดจากการศึกษาความจําเปน (Needs) และความคาดหวังที่ลูกคาคาดวาจะไดรับจากการบริการ 

เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการใหตรงกับความตองการ (Requirements) ของลูกคามากที่สุด 

 ลูกคาซื้อสินคาหรือบริการก็เพื่อตอบสนองตอความจําเปนของตนเอง ซึ่งลูกคาจะทําการ 

ประเมินผลลัพธหลังจากการซื้อมาเปรียบเทียบกับความคาดหวังถึงผลลัพธไดตรงกับความหวัง ลูกคา

ก็จะไดรับความพึงพอใจ แตถาไมตรงตอความคาดหวังก็จะเกิดความไมพึงพอใจ เมื่อผูบริโภคเกิด

ความจําเปนก็มักจะตองหาหนทางเพื่อตอบสนองตอความจําเปนน้ันๆ โดยสิ่งที่จําเปนจะหมายถึง “สิง่

ใดก็ตาม (อาจจะมีรูปรางหรือไมมีรูปรางก็ได) ที่ลูกคาคลาดแคลน (Lack) แลวมีความเดือดรอน 

(Lost) อยางใดอยางหน่ึงตอการดําเนินชีวิตโดยปกติ (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจิญ, 2550: 24) ซึ่ง 

Abraham Maslow ไดลําดับความจําเปนตามลําดับช้ัน (Hierarchy of Needs) ของมนุษยออกเปน 

5 ระดับ ไดแก (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2550: 239-240) 

  1.  ความจําเปนทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความจําเปนพื้นฐานเพื่อ

ความอยูรอดในการดํารงชีวิต อาทิอาหาร นํ้า เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เปนตน 
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  2.  ความจําเปนดานความปลอดภัยและมั่นคง (Safety Needs) เปนความจําเปนที่สูง

กวา ความจําเปนทางดานรางกาย คือ นอกจากจะมีความจําเปนดานปจจัย 4 แลวยังจําเปนดาน 

ความมั่นคงของหนาที่การงาน ความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ เปนตน 

  3.  ความจําเปนดานสังคม (Social Needs) หรือการตองการความรักและการยอมรับ 

เปนสวนหน่ึงของสังคม เปนความตองการทั้งในแงของการใหและการไดรับความรัก ความตองการ 

เปนสวนหน่ึงและเปนที่ยอมรับของสังคม 

  4.  ความจําเปนดานการยกยอง (Esteem Needs) เปนความตองการการยกยอง 

สวนตัว และเปนที่นาเช่ือถือ มีสถานะทางสังคม เชน ความรูความสามารถ ศักด์ิศรีความมีเช่ือเสียง 

และมีสถานะที่ดีในสังคมที่ตนอาศัยอยู 

  5.  ความจําเปนดานความสําเร็จแหงชีวิต (Self-actualization Needs) เปนความ จําเปน 

ข้ันสูงสุดของแตละบุคคล ซึ่งถาบุคคลใดสามารถบรรลุความจําเปนในข้ึนน้ีไดจะไดรับการยกยองเปน

บุคคลพิเศษ 

  จากความตองการทั้ง 5 ระดับที่กลาวไวขางตน สงผลใหลูกคาแตละบุคคลมีความจําเปน

ที่แตกตางกันออกไปซึ่งปจจัยเหลาน้ีกอใหเกิดความคาดหวังมีตอผลิตภัณฑหรือบริการที่ลูกคา 

ตัดสินใจเลือกซื้อมีความแตกตางกันไปดวย 

  การวัดคุณภาพการใหบริการ  

  วิธีการวัดคุณภาพการใหบริการ Koehler and Pankowski (1996 ) สามารถวัดไดจาก

ดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index) ของผูรับบริการภายหลังจากที่ไดรับบริการแลว 

จากการไดรับบริการจากบุคคลโดยตรง (the one-on-one) การไดรับบริการจากแบบเผชิญหนา 

(Face-to-Face) และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ (Interaction) โดยวัดดวย

ปจจัย 4 ประการ ดังน้ี 1) ความคาดหวังของผูบริการ (Customer Expectations) เปนปจจัยที่วัดได

จากความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งผูใหบริการตองหาคําตอบดวยการสรางคําถามประเมนิดวยคําวา 

ทําอยางไร  2) ภาวะความเปนผูนํา (Leadership) ภาวะผูนําภายในองคกรเปนปจจัยบงช้ีถึงระบบ

คุณภาพการบริการ ดวยเปนผูที่กําหนดนโยบาย กลยุทธและวางแผนในการนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ขององคกร 3) การปรับปรุงข้ันตอน (Process Improvements) เปนปจจัยดานกระบวนการใน 

การปรับปรุงข้ันตอนตางๆ ที่นําไปสูการสรางเครื่องมือ นวัตกรรมในการจัดการคุณภาพการบริการ  

และ 4) การจัดการกับแหลงขอมูลที่สําคัญ  (Meaningful Data) เปนข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลที่

ไดจากการวัด เชน การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา จากน้ันนํามาวิเคราะหเพื่อนําไปใชปรับปรุง

การบริการ   
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 เครื่องมือศึกษาคุณภาพการใหบริการ 

  รูปแบบการวัดคุณภาพบริการ “SERVQUAL” ของ Parasuraman, Zeithaml and 

Berry (1985 ) เปนรูปแบบที่นํามาใชวัดคุณภาพการบริการอยางแพรหลาย ซึ่งเปนการประเมินจาก

พื้นฐานการรับรูของผูรับบริการพรอมกับการหานิยามความหมายของคุณภาพการใหบรกิารและปจจยั

ที่กําหนดคุณภาพการใหบริการที่เหมาะสม โดยศึกษาจาก 4 ระยะ ดังน้ี 1) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใน

กลุมผูรับบริการและผูใหบริการของบริษัทช้ันนําหลายแหง จากน้ันนําผลวิเคราะหมาใชในการพัฒนา

รูปแบบคุณภาพในการใหบริการ 2) การวิจัยเชิงประจักษโดยมุงศึกษาที่ผูรับบริการ นํารูปแบบ

คุณภาพที่คนพบในระยะที่ 1 มาพัฒนาเปนเครื่องมือ “SERVQUAL” เนนพัฒนาเกณฑที่ใชในการวัด

คุณภาพในการใหบริการตามการรับรู และความคาดหวังของผูรับบริการเปนหลัก 3) นํารูปแบบที่ได

จากการพัฒนาในระยะที่ 2 ขยายผลไปใชใหครอบคลุมองคกรตางๆ จํานวน 89 แหง แลวนําผล

การศึกษาในระยะที่ 3 มาจัดการสัมมนากลุมระหวางผูรับบริการและผูใหบริการ และสัมภาษณแบบ

เจาะลึกในกลุมผูบริหาร และวิเคราะหสรุปผล จากน้ันทําการศึกษาอีกครั้งในธุรกิจบริการ 6 ประเภท 

ไดแก งานบริการซอมบํารุง งานบริการบัตรเครดิต งานบริการประกัน งานบริการโทรศัพททางไกล 

งานบริการธนาคารสาขายอย และงานบริการนายหนาซื้อขาย และ 4) มุงศึกษาความคาดหวังและ

การรับรูของผูบริการ ทําใหเกิดพื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเรื่องการตลาดบริการ (Service 

Marketing) 

 Parasuraman and Berry ไดทําการพัฒนาการประเมินคุณภาพโดยใชเกณฑการวัด

ที่มาจากความคาดหวังของผูใชบริการโดยแบงปจจัยออกเปน 10 ประการดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 Determinants of Perceived Service Quality    

ที่มา: A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry, “A Conceptual Model 

of Service Quality and Its Implications for Future Research,” Journal of Marketing  

(Fall, 1985): 84-106. 

 

 จากภาพประกอบที่ 4 การพัฒนาแบบการประเมินของ SERVQUAL มีรายละเอียดตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

 ปจจัยของคุณภาพการบริการ (Determinant of Services Quality) ประกอบดวย  

10 ประการ ดังน้ี 

 1.  เขาถึงการบริการ (Access) หมายถึง การที่ผูรับบริการเขาถึงการบริการไดงายและ

สะดวกสบาย 

 2.  การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการ

กับผูใชบริการ   

 3.  ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) หมายถึง ทักษะการใหบริการที่เปน

มืออาชีพ ทําใหเกิดการยอมรับจากผูรับบริการ   

 4.  การเอื้อเฟอในการบริการ (Courtesy) หมายถึง ผูใหบริการมีความเอื้อเฟอ เปนมิตร 

ใหเกียรติ และสุภาพในการใหบริการ 
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 5.  ความนาเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง การไววางใจ และเช่ือถือการบริการของผูรับ

การบริการ 

 6.  ความเช่ือมั่นในบริการ (Reliability) หมายถึง ผูใหบริการมอบการบริการตามที่

สัญญาไวกับผูรับการบริการ 

 7.  การตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ (Responsiveness) หมายถึงความพรอมใน

การชวยเหลือและตอบสนองตอผูใชบริการไดทันทีทันใด 

 8.  ความปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรูสึกปลอดภัยและมั่นใจตอการบริการ 

 9.  การเขาใจและการรูจักผูใชบริการ (Understanding / Knowing the Customer) 

หมายถึง การทําความเขาใจและรูจักวามตองการของผูใชบริการ 

 10. ความเปนรูปธรรมของงานบริการ (Tangible) หมายถึง สิ่งที่ใชสนับสนุนการใหบริการซึ่ง

สามารถจับตองได เน่ืองมาจากการบริการมักจะวัดความเปนรูปธรรมไดยาก จึงทําใหนักการตลาด

พยายามสรางใหมีความเปนรูปธรรมข้ึนมาผานปจจัยตางๆ ดังน้ี (Kotler, 2003) 

  10.1 สถานที่ (Place) การสรางสถานที่ใหบริการใหเปนเอกลักษณ เชน โออา 

หรูหราดูนาใชบริการ 

  10.2 คน (People) อาจมีการใหพนักงานใสเครื่องแบบใหเปนเอกลักษณ ทําใหรูวา

เปนการบริการของบริษัทน้ันๆ 

  10.3  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในสถานบริการ (Equipment) 

  10.4  วัสดุที่ติดตอสื่อสาร (Communication Material) 

  10.5 สัญลักษณ (Symbols) สื่อถึงสิ่งที่บริการน้ันตองการเสนอ 

  10.6 ราคา (Price) เชน อาจมีบริการใหสวนลด หรือคืนเงิน ถาไมสามารถใหบริการ

ไดทัน ฯลฯ 

  จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) 

หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของบริการเปนสิ่ง

สําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการใหบริการ

ที่ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเปนสิ่งที่ตองกระทํา ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับสิ่งที่ตองการ 

เมื่อผูรับบริการมีความตองการ ณ สถานที่ที่ผูรับบริการตองการ และในรูปแบบที่ตองการ โดยผูวิจัย

ไดนําคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) มาต้ังเปนแบบสอบถาม ในสวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอ

ความคาดหวังการใชบริการสปาและความคาดหวังในการใชบริการสปา เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงค

ขอที่ 1. เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) การสราง

คุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
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ความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา และ

นวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

5. แนวคิดเก่ียวกับการสรางการรับรูคุณคา (Perceived Value) 

 5.1 ความหมาย 

   การรับรู (Perception) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซึ่ง Per 

หมายถึงผาน (Through) และ Cipere หมายถึงการนํา (To Take) ถือเปนกระบวนการทางจิตวิทยา

พื้นฐานของบุคคลที่สําคัญ เพราะถาปราศจากการรับรูแลวจะไมสามารถมีความรูหรือการเรียนรูได 

(บุปผา พวงมาลี, 2542) ดังน้ันการรับรูจึงเปนวิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยูรอบๆ ตัวของบุคคลฉะน้ัน

บุคคล 2 คน อาจมีความคิดตอตัวกระตุนอยางเดียวกันภายใตเงื่อนไขเดียวกันแตละบุคคลทั้ง 2 อาจมี

วิธีการยอมรับถึงตัวกระตุน (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และ 

การตีความ (Interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุนดังกลาวไมเหมือนกันซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ 

Schiffman and Kanuk (1991) ที่กลาววาการรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแต

ละคนมีการเลือก ประมวลและตีความหมายเกี่ยวกับตัวกระตุนออกมาใหความหมายและไดภาพของ

โลกที่มีเน้ือหา     

   Berkman (1997) ไดใหความหมาย การรับรู หมายถึง แนวทางที่บุคคล รวบรวม

ดําเนินกระบวนการและตีความขอมูลจากสภาวะแวดลอม   

 Robbins (1995) ไดใหความหมาย การรับรู หมายถึง กระบวนการที่บุคคลจัด

ระเบียบ และตีความสงที่มากระทบประสาทสัมผัส เพื่อทําใหความหมายตามความเปนไปของสภาวะ

แวดลอม  

  Schiffman, and Kanuk (2000) ไดใหความหมาย การรับรู หมายถึง กระบวนการ

ที่แตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายขอมูลใหเกิดความหมายโดยภาพรวม 

 Fill Chris (2009) ไดกลาวถึงการรับรูวา คือความแตกตางกันของแตละบุคคลใน

การมองและทําความเขาใจสิ่งกับสิ่งรอบตัวตางๆ หมายความวาถึงแมบุคคลจะพบกับสิ่งเราสิง่เดียวกนั

แตปจจัยดานตางๆจะทําใหแตละบุคคลมีการรับรูที่แตกตางกัน 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2547) ไดใหความหมาย การรับรู หมายถึง วิธีการที่ผูบริโภค

ไดรับขอมูล หรือกระบวนการแปลความหมายของขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอก 

 สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) ไดใหความหมาย การรับรู หมายถึง การที่บุคคล

ตอบสนองตอขอมูล หรือสิ่งตาง ๆ รอบตัว แลวตีความหมายอยางเปนกระบวนการ  
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  สุรางค จันทรเอม (2524) ไดใหความหมาย การรับรู หมายถึง การจัดระบบการ

รวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส หรือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตรับเอาเรื่องราวตาง ๆ โดยอาศัย

อวัยวะรับสัมผัสเปนสื่อกลาง หรือ กระบวนการที่เกิดข้ึนระหวางสิ่งเราและการตอบสนองสิ่งเรา   

 เสรี วงษมณฑา (2542) ไดใหความหมาย การรับรู หมายถึง กระบวนการที่มนุษย

เลือกที่จะรับรู สรุป ตีความหมายการรับรูจากสิ่งที่สัมผัส เพื่อสรางภาพข้ึนในสมองที่มีความหมายและ

กลมกลืน  

 กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2550: 76-78) ไดใหความหมายการรับรูหมายถึงการเห็น 

การไดยิน การสัมภาษณ การลิ้มรส การไดกลิ่น ในเหตุการณหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอยาง รวมถึงรูสึก

ถึงความสัมพันธตางๆแลวทําการจัดระเบียบแปลความหมายน้ันน้ันจากประสบการณ ซึง่สอดคลองกบั

ที่ Morison (1996) ไดกลาวไววา ลูกคาไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การมองเห็น การไดยิน การชิม 

การสัมผัส และการไดกลิ่นในการรับรูถึงการบริการ และขอมูลการสงเสริมการขายหรือบริการของ

ธุรกิจซึ่งขอมูลดังกลาวจะไมเปนเพียงแรงกระตุนตอการซื้อหรือใชบริการของลูกคาเทาน้ันแตจะ 

เปนการรับรูวาการบริการตางๆ น้ันจะสรางความพอใจตามความปรารถนาและตามความตองการของ

ลูกคาดวย 

 การรับรูเปนความเช่ือของลูกคาในการพิจารณาถึงบริการที่ไดรับและไดรับจาก

ประสบการณของลูกคาที่ผานมาในอดีตซึ่ง Shiffman, and Kanuk (1994: 162) ไดกลาววาการรับรู

คือกระบวนการรับรูที่บุคคลไดรับจากสิ่งรอบตัวแลวสงผานไปยังสมองแลวตีความหมายของการรูสึก

สัมผัสที่ไดรับและแปลความหมายเปนความเขาใจในสารน้ันซึ่ง ข้ึนอยูกับความรูพื้นฐานและ

ประสบการณเดิมของบุคคลน้ันดวยหรือจากดานสังคมความเช่ือทัศนคติความคาดหวังและสภาวะ

จิตใจของแตละบุคคลจึงมีผลทําใหการรับรูและการตีความแตกตางกันออกไป โดยสอดคลองกับ วชิระ 

ขินหนองจอก (2552) ที่อธิบายแนวคิดการรับรูไววา เปนกระบวนการหน่ึงที่มนุษยใชอวัยวะตางๆ 

เพื่อรับสัมผัส (Sensory  Motor) น่ันคือเครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิดคือ ตา หู จมูก ลิ้น และ

ผิวหนัง แลวตีความออกมาจากความคิดของแตละบุคคล 

 การเขาใจหรือการรับรู (Comprehension or Perception) หมายถึง การแปล

ความหมายขาวสารทันทีที่ผูบริโภคเลือกและมุงหมายสนใจไปที่ตัวกระตุน กระบวนการรับรูจะเกิดข้ึน

จากการจัดระเบียบ (Organizing) เปนหมวดหมู (Categorizing) แลวทําการแปลความหมายขาวสาร

สูความรูสึกนึกคิด (อดุลย จาตุรงคกุล, 2550) 

 อาจพอสรุปความหมายของการรับรูจากความหมายในขางตนไดวา การรับรู 

(Perception) หมายถึง กระบวนการจัดระเบียบขอมูล ตีความหมายขอมูล แลวแปลความหมาย

ขอมูลเปนภาพข้ึนในสมองเปรียบเทียบกับประสบการณและความรูเดิมที่รูจักหลังจากทีไ่ดสมัผสักบัสิง่

เราตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  



48 

  5.2 การรับรูคุณคา (Perceived Value ) 

 Woodruff (1997) ใหความหมายการรับรูคุณคา หมายถึง การรับรูของผูใชบริการ

ดวยการประเมินผลในดานคุณลักษณะผลิตภัณฑ การบริการ การใชงาน และการตอบสนองตอ

เปาหมายในสถานการณตางๆ    

 Zeithaml (1998) ใหความหมายการรับรูคุณคา หมายถึง การประเมินอรรถประโยชน

ที่เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑและบริการในภาพรวมของผูใชบริการ ในดานสิ่งที่ไดรับ และดานสิ่งที่ตองจายไป  

 พิมพรามิล สุพรรณพงศ (2554) ใหความหมายการรับรูคุณคา หมายถึง การประเมิน

เชิงเปรียบเทียบของอรรถประโยชนของสินคาและบริการที่ไดรับกับตนทุนรวมโดยภาพรวม เกิด

ผลลัพธเปนอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจรับบริการ คือ ความพึงพอใจ ความสะดวกสบายและกําไร

ทางสังคม    

 Buzzell and Gale (1987) ใหความหมายการรับรูคุณคา ดานราคา ดานคุณภาพ 

และดานการใหบริการ หมายถึง การที่ผูบริโภครับรูถึงบริการตาง ๆ ภายหลังจากผูบริโภคไดใชบริการ

น้ันๆ มากอน เมื่อสรางความไวใจ ความประทบัใจ ความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลให

ผูบริโภคมีความรูสึกอยากกลับมาบริโภคซ้ําจนกลายเปนลูกคาประจํา  

 อาจกลาวไดโดยสรุปวา การรับรูคุณคา หมายถึง อรรถประโยชนที่ลูกคาไดรับจาก

การบริการอยางพึงพอใจ เกิดความประทับใจ ทําใหอยากกลับมาใชบริการซ้ําหรือบอกตอใหคนรูจัก

มาใชบริการ 

 การรับรูคุณภาพการบริการ 

  Antioned, and Raaij (1988) กลาววาการรับรูคุณภาพเกิดจากความ คาดหวังของ

ลูกคาสินคาหรือการบริการจะมีคุณภาพสูงก็ตอเมื่อความตองการของลูกคาตรงกับความคาดหวัง ที่ต้ัง

ไว การรับรูคุณภาพที่สูงตอสินคาหรือการบริการลูกคาจะทําการพิจารณาจากความเหมาะสมของ 

การใชงาน ความคงทน ความปลอดภัยความสะดวกสบาย ความไววางใจความถ่ีในการเสียตํ่า และ

บริการหรือสินคา จะมีคุณภาพเมื่อลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคา

หรือบริการน้ัน ซึ่งมีความสอดคลองกับที่ รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551) ไดกลาวไววา การรับรู

คุณภาพการบริการที่ดีดานผลิตภัณฑหรือการบริการที่มีคุณภาพดีเย่ียมจากผูใชบริการน้ัน เปนการสราง

ภาพลักษณเชิงบวก 

 Chris (1995: 100) ยังไดกลาววา การสรางการรับรูเกี่ยวกับสินคาในผูบริโภคมี

ความสําคัญตอการตลาด ในแงของการกําหนดแนวทางใหผูบริโภคในการประเมินสินคา ซึ่งจะเปน 

การนําไปสูการเลือกซื้อสินคา โดยทั่วไปผูบริโภคมักประเมินสินคาจากรูปลักษณภายนอกที่สามารถ

สัมผัสไดไมวาจะโดยการดมกลิ่น สังเกตจากขนาดและรูปรางรวมไปถึงการทดลองใช อยางไรก็ตาม

บางครั้งผูบริโภคก็ไมสามารถแยกแยะไดถึงความแตกตางของสินคาแตละย่ีหอไดอยางชัดเจน ดังน้ัน
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สินคาตางๆ จึงตองมีการสรางปจจัยในการตัดสินใจอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากรูปลักษณภายนอกตัว

สินคา โดยการสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ทางการตลาดที่จะชวยใหผูบริโภคมีการรับรูในสินคาแตกตาง

กันไปจากตราสินคาคูแขงอื่นๆ    

 Gronroos (1990) กลาววาการรับรูคุณภาพการบริการประกอบไปดวย 2 ลักษณะ

คือลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลที่ไดและลักษณะตามหนาที่หรือความสัมพันธของกระบวนการ โดย

ที่คุณภาพดานเทคนิคเปนการพิจารณาเกี่ยวกับผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรที่จะทําใหลูกคาที่เขามา

ใชบริการเกิดความพอใจตามความตองการพื้นฐาน การรับรูคุณภาพที่ดีเกิดข้ึนเมื่อความคาดหวัง ของ

ลูกคาตรงกับการรับรูที่ไดจากประสบการณที่ผานมา ถาความคาดหวังของลูกคาตอการบริการหรือ 

สินคา หรือบริการน้ันจะสูงโดยที่ความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพลจากการสื่อสารทางตลาด

การสื่อสารแบบปากตอปาก ภาพลักษณขององคกร และความตองการของลูกคาเอง สวนลักษณะตาม

หนาที่จะเปนการพิจารณาจากผูใหบริการจะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณ

ของลูกคาที่ผานมา 

 George and Michael (1993 ) ไดกลาววา แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู 

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การเปดรับสื่อ (Selective Exposure) เปนการรับรูตอสิ่งเราหรือ

ขอมูลขาวสารของผูบริโภค  2) การเลือกสนใจ (Selective Attention) ผูบริโภคมุงความสนใจไปที่สิ่ง

เราหรือขาวสารอยางใดอยางหน่ึง 3) การเลือกตีความเขาใจ (Selective Comprehension) ผูบริโภค

เลือกสนใจขอมูลขาวสารที่จะรับรูอยางใดอยางหน่ึง แลวแปลความหมาย  ตีความเขาใจขาวสารที่

ไดรับ ไปตามทัศนคติ ความเช่ือ แรงจูงใจ และประสบการณของผูบริโภคเอง และ  4) การเลือกจดจํา 

(Selective Retention) ผูบริโภคจะจดจําสิ่งโฆษณาหรือขาวสารตางๆ ที่ไดเห็น ไดยิน และไดอาน 

ผานกระบวนการรับรูมาถึงข้ันตีความหมาย เฉพาะขาวสารบางอยางที่มีลักษณะเดน  

 Patrick (2002) ไดกลาววา ในมุมมองของการบริการ มูลคาการรับรูคุณคาของ

ผลิตภัณฑแบงเปน 4 มิติ ไดแก ดานอารมณ ดานสังคม ดานคุณภาพ หรือประสิทธิภาพ และดาน

ราคา หรือมูลคาที่เปนตัวเงิน นอกจากน้ียังพบวา คุณคาที่รับรูของการบริการประกอบไปดวย 5 มิติ 

ไดแก ดานคุณภาพ การตอบรับดานอารมณ คุณคาเงิน คุณคาพฤติกรรม และช่ือเสียงที่ถูกกําหนดโดย

การพิจารณาของลูกคาที่เกี่ยวของกับการบริการโดยรวมที่เปนเลิศ 

  5.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับการรับรู 

 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการรับรูตอสิ่งเราอยางเดียวกันอาจจะทําใหคนสองคนเกดิการ

รับรูที่ตางกันการที่คนเราสามารถที่จะรับรูสิ่งตางๆไดน้ันจะตองมีปจจัยหลายๆอยางซึ่งการรบัรูไดมาก

หรือนอยเพียงใดก็ข้ึนกับสิ่งที่สงผลตอการตอบรูของเราเชนประสบการณตางๆ วัฒนธรรมซึ่งการที่

บุคคลเลือกที่จะรับรูตอสิ่งเราใจสิ่งใดอยางหน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงน้ันจึงข้ึนอยูกับสิ่งที่มีเปนผลตอ 

การตอบรับน้ันซึ่งมีอยู 2 ประเภทคือ 1) สิ่งที่มีอิทธิพลภายนอกอันไดแกการเขมขนของสิ่งเราและ
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ขนาดของสิ่งเรา (Intensively and Size) โดยเกิดการกระทําที่ตองทําซ้ําๆ (Repetition) การมี 

การเคลื่อนไหว (Movement) และสิ่งที่เกิดตรงกันขาม (Contrast) 2) สิ่งที่มีอิทธิพลภายในอันไดแก

การคาดหวัง (Expectancy) แรงจูงใจ (Motive) ความใสใจความคิดจิตนาการและความรูสึกที่เกิดข้ึน

ในรูปแบบอยางที่ไดรับปจจัยที่เปนผลกับการรับรูแบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 5.3.1  ลักษณะของผูรับรูไดมาจากการที่บุคคลแตละคนสามารถที่จะเลือกรับรูตอสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึงวามากอนหรือมาทีหลังรับรูวาจํานวนมากหรือจํานวนนอยเทาไรน้ันข้ึนกับลักษณะของผูรบัรู

เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงและยังแยกได 2 ดาน 

           1. ดานกายภาพซึ่งหมายถึงอวัยวะที่ใชสัมผัสตางๆ เชนตาหูจมูกลิ้นและ

อวัยวะสัมผัสอื่นๆ ปกติหรือไมมีความรูสึกในการรับสัมผัสวามีความสมบูรณหรือไมเพียงใดความพรอม

สมบูรณของอวัยวะรับสัมผัสจะทําใหเกิดการรับรูไดดีย่ิงข้ึนซึ่งการรับรูในสัมผัสบางอยางอาจเกิดจาก

อวัยวะรับสัมผัส ทํางานรวมกันชนิดเชนจมูกและลิ้นจะชวยกันรับสัมผัสในเรื่องกลิ่นและรสโดยที่ 

การรับรูในสัมผัสตางๆ จะมีคุณคาและประสิทธิภาพดีข้ึนถาเราไดรับสมผัสหลายๆ ที่ เชนการไดยิน

เสียงและมองเห็นภาพในเวลาพรอมกันซึ่งจะชวยใหเราสามารถตีความหมายของสิ่งเราหรือสิ่งสัมผัส

ไดถูกตอง 

          2.  ดานจิตวิทยาซึ่งหมายถึงปจจัยในดานจิตวิทยาของบุคคลที่ทําใหเปนผลตอ

การรับรูน้ันมีหลายอยางตัวอยางเชนการพิเคราะหพิจารณาความจําความต้ังใจอารมณความใครรู

ความพรอมประสบการณเช่ียวชาญทักษะสติปญญาวัฒนธรรมและคานิยมซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนมาจาก

ประสบการณเช่ียวชาญที่มีนอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นๆ ที่ยังทําใหมีผลยืนยันรับรูอันไดแก ประสิทธิภาพ

ของอวัยวะรับสัมผัสตางๆสมองกับประสาทรับสัมผัสที่จะตอบสนองและประมวลผลชนิดและขนาด

ของสิ่งเรายกตัวอยางเชนบุคคลจะสามารถรับรูสิ่งเรารวดเร็วและดีถาสิ่งเราน้ันๆมีความเขมที่มาก

ขนาดของสิ่งเราสะดุดตาและมีความใหญโตโดยเฉพาะอยางย่ิงสิ่งเราอันใหมที่เราไมมี ความคุนเคยคน

จะมีความสนใจและมีการรับรูเกิดข้ึนหากพบวาสิ่งเราน้ันมีความแตกตางกันและสิ่งเราน้ันมีการ

เคลื่อนไหวและมีการเกิดข้ึนอยางซ้ําๆ บุคคลน้ันจะสามารถรับรูตอสิ่งเราน้ันไดเปนอยางดีและสามารถ

รับรูไดอยางรวดเร็ว 

 5.3.2 ลักษณะของสิ่งเราไดมาจากการที่บุคคลแตละคนสามารถที่จะเลือกรับรูสิ่งใด

สิ่งหน่ึงกอนหรือหลังมากหรือนอยกวาเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับวาสิ่งเราน้ันมีการดึงดูดความนาสนใจมี

ความต้ังใจมากหรือนอยเพียงใดลักษณะของสิ่งเราที่ทําใหสงผลยืนยันรับรูมีดังตอไปน้ี 

           1. สิ่งเราภายนอกที่ดึงความต้ังใจและความสนใจอันไดแก ลักษณะกับ

คุณสมบัติของสิ่งเราที่จะทําใหเกิดซึ่งการรับรูถาสิ่งเรามีลักษณะกับคุณสมบัติที่สามารถตอบสนอง

ธรรมชาติในการรับรูของบุคคลก็จะทําใหมีความต้ังใจในการรับรดีมากย่ิงข้ึน 
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  2. การจัดหมวดหมูของวัตถุ ที่เปนสิ่งเราตางๆ (กันยา สุวรรณแสง, 2544) 

การรูจะเกิดข้ึนไดน้ันตองเปนไปตามกระบวนการดังตอไปน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 สิ่งที่มากระตุน (Stimulus) เขามากระทบที่อวัยวะสัมผัส

โดยที่บุคคลเมื่อไดรับสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนก็จะจัดระบบข้ึนเพื่อแยกแยะสิ่งเราที่เกดิออกมาเปนสวนทีม่ี

ความสนใจหรือมีการมุงความสนใจไปที่สิ่งหน่ึงสิ่งน้ันเปนพิเศษและมีการจัดสิ่งเราใหมีความเขาใจและ

มีการรับรูมากได 

 ข้ันตอนที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสว่ิงไปยังระบบประสาทสวนกลางซึ่ง

มีศูนยอยูที่สมองที่ทําหนาที่สั่งการในกระบวนการที่จะทําใหเกิดซึ่งการรับรู (Perception) ที่เปน

ตัวกําหนดขาวสารขอมูลวาจะเกิดการยอมรับหรือไม  โดยเกิดกระบวนการวิธีที่อาจเลือกที่จะรับรูไดซึง่

ทําใหเกิดการตอบรับที่มีความเดนชัดเฉพาะในสิ่งที่มีความสนใจเทาน้ัน 

 ข้ันตอนที่ 3 สมองมีการแปลความหมายจากสิง่เราออกมาเปนความเขาใจ

ซึ่งจะอาศัยประสบการณเช่ียวชาญที่มีจากความตองการปทัสถานเจตคติเชาวนปญญา ทําใหเกิดซึ่ง

การตอบสนองตอสิ่งเราข้ึนมาสิ่งใดอยางหน่ึง (วิภาพรมาพบสุข, 2540) 

 จากกระบวนการวิธีในการรับรูกอใหเกิดกระบวนการตอบรับที่ 

การสัมผัสซึ่งเกิดโดยสิ่งเราจากภายนอกเขามากระทบหรือสัมผัสกับระบบประสาทสมผัสที่มีหนาที่

รับรูความรูสึกสัมผัสแลวมีการสงขอมูลการรับรูสัมผัสน้ันไปยังสมองอันมีการไดยินการไดกลิ่นการรูรส

การสัมผัสผิวและการมองเห็น (ลักขณา สริวัฒน, 2549) 

 Gronroos (1990) ไดกลาวถึงเงื่อนไขของการรับรูคุณภาพบริการที่ดีของลูกคามี   

6 ประการดังน้ี 

 1. ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการลูกคาจะรับรูคุณภาพการบริการที่ดี

ในเมื่อผูใหบริการมีความรูทักษะในการแกปญหาอยางมืออาชีพ 

 2. ทัศนคติและพฤติกรรม เปนความรูสึกของลูกคาที่มีตอพนักงานบริการ พิจารณา

เกี่ยวกับความ เอาใจใสในการแกปญหาดวยความเต็มใจโดยทันท ี

 3. การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุนลูกคาจะพิจารณาจากผู ใหบริการ

ประกอบไปดวย สถานที่ช่ัวโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานไดถูกออกแบบใหงาย     

ตอการเขาถึงบริการรวมถึงมี การเตรียมปรับการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา 

 4. ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ ลูกคาจะรูวาเมื่อใดก็ตามที่มี 

การตกลงในการใชบริการเกิดข้ึนสามารถที่จะไวใจผูใหบริการไดโดยพนักงานจะทําตามสัญญาที่ตกลง

ไวซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ลูกคาใหความสนใจเปนพิเศษ 

 5.  การชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกคามีความรูสึกวามีบางอยางผิดปกติหรือไมเปนไป

ตามความคาดหวังผูใหบริการจะตองแกไขใหเปนตามความคาดหวังของลูกคาอยางทันที 
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 6. ความมีช่ือเสียงของผูใหบริการ ลูกคามักเช่ือวาการใหบริการของผูใหบริการ

สามารถเช่ือถือได และเหมาะสมกับคุณคาของเงินที่จายไป 

 สรุปความหมายของการรับรูจากความหมายในขางตนไดวา  การรับรู 

(Perception) หมายถึง กระบวนการจัดระเบียบขอมูล  ตีความหมายขอมูล แลวแปลความหมาย

ขอมูลเปนภาพข้ึนในสมองเปรียบเทียบกับประสบการณและความรูเดิมที่รูจักหลังจากทีไ่ดสมัผสักบัสิง่

เราตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา รวมถึงอรรถประโยชนที่ลูกคาไดรับจากการบริการอยางพึงพอใจ 

เกิดความประทับใจ ทําใหอยากกลับมาใชบริการซ้ําหรือบอกตอใหคนรูจักมาใชบริการ  โดยผูวิจัยได

นําการสรางการรับรูคุณคา (Perceived Value) มาต้ังเปนแบบสอบถาม  ในสวนที่ 2 ปจจัยที่สงผล

ตอความคาดหวังการใชบริการสปาและความคาดหวังในการใชบริการสปา เพื่อสามารถตอบ

วัตถุประสงคขอที่ 1.เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดย

สปา และนวดเพื่อสุขภาพ  ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

6. แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix :7Ps) 

 6.1 ความหมาย 

 Kotler (2000: 16) ไดใหความหมาย สวนประสมการตลาด (Marketing Mix)  

หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่ธุรกิจตองใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมาย หรือเปน

สวนประกอบที่สําคัญของกลยุทธการตลาดซึ่งธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตลาดเปาหมาย  

 Bovee, Houston and Thill (1995) ไดใหความหมาย สวนประสมทางการตลาดน้ี

อาจเรียกวาปจจัยภายในทางการตลาดหรือปจจัยทางการตลาด (Internal Marketing Factor หรือ 

Marketing Factor) ซึ่งเปนเครื่องมือธุรกิจที่ควบคุมได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2543)  

 Lamb, Hair and McDanial (2000: 44) ไดใหความหมาย สวนประสมทาง

การตลาด หมายถึง การนํากลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ 

การกําหนดราคา มาประสมกันเปนหน่ึงเดียว จัดทําข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน

กับตลาดเปาหมาย และทําใหเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันสองฝาย 

 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่มี 

การควบคุมไดซึ่งธุรกิจสามารถใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภคและกลุมเปาหมาย โดย

พื้นฐานจะประกอบไปดวย  4 สวนไดแก ผลิตภัณฑราคาชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม

การตลาด  แตสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกตางจากสวนประสมการตลาด
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ของสินคาทั่วไป กลาวคือ จะตองมีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพซึ่งทั้ง 3 สวนประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ ดังน้ัน สวนประสมทางการตลาด

ของการบริการจึงประกอบไปดวย 7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดังน้ี (Adrian Payne, 

1993) ซึ่งมีความสอดคลองกับ Boom and Bitner ไดกลาวไววา โดยทั่วไปสวนประสมทางการตลาด

จะประกอบไปดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมทาง

การตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4Ps แตในปจจุบัน 4Ps น้ันไมเพียงพอตอการอธิบายมุมมอง

หลักของการบริการดังน้ันเพื่อใหเกิดความเขาใจที่จะทําการตลาดไดงานบริการสวนผสมทางการตลาด

บริการจึงจําเปนจะตองมีองคประกอบเพิ่มข้ึนอีก 3 ดานใดแกบุคลากร (People) หรือพนักงาน 

(Employee) กระบวนการใหบริการ (Process) และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) ซึ่ง Boom and Bitner ไดทําการพัฒนาเพิ่มเติมจากสวนผสมทาง

การตลาด 4 ประการ (Ahmed, 1995) อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2551)  ได

กลาวถึงกลยุทธทางการตลาดซึ่งประกอบไปดวยการเลือกตลาดเปาหมายและการจัดทําสวนประสม

ทางการตลาดของบริการ เน่ืองจากลักษณะพิเศษของบริการทําใหการสรางสวนประสมทางการตลาด

ตองเพิ่มจาก 4Ps เปน 7Ps  

  Wheelen L. Thomas and Hunger J. David (2012: 199) กลาววา สวนประสม

ทางการตลาดหมายถึงการรวมกันโดยเฉพาะอยางย่ิงตัวแปรที่สําคัญภายใตการควบคุมขององคกร ที่

สามารถใชในการทําใหเกิดความความตองการ (Demand) และไดรับประโยชนจากการแขงขัน 

(Competitive  Advantage) ตัวแปรเหลาน้ี ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ชองทาง (Place) สวน

สงเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปรเหลาน้ีจะมีองคประกอบยอยที่

สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อปรับใหเหมาะสม กับความสามารถขององคกร 

 ดังน้ัน สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย 7Ps โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 1.  ผลิตภัณฑ (Product)  

 ผลิตภัณฑ หมายถึง ความหลากหลาย คุณภาพแบบ ลักษณะ ตราย่ีหอ ขนาด

บริการ การรับประกันและการรับคืน (Kotler, 1997: 15) ผลิตภัณฑของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติที่

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมีความรักหลายของผลิตภัณฑที่มีสินคาหลากหลาย

ประเภทหลายขนาดใหผูบริโภคไดเลือกสินคาตามความตองการ (เสรี วงษมณฑา, 2540) 

 ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความจําเปนและความตองการของ

ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนซึ่งจะประกอบดวยสินคา
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บริการ ความคิดสถานที่กิจกรรมองคการหรือบุคคลในการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑจะ

ประกอบดวย 

 1.1 การสรางความแตกตางทางการแขงขัน (Differentiation) หมายถึง 

การดําเนินการในเรื่องของการออกแบบชุดความแตกตางที่มีความหมายใหการเสนอของบริษัทมี 

ความโดดเดนแตกตางจากการเสนอของคูแขงขัน 

 1.2 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning of Market Positioning) 

เปนกิจกรรมในการกําหนดขอเสนอและภาพลักษณของบริษัทเพื่อเขาครอบครองตําแหนงทาง 

การแขงขันโดดเดนและมีมูลคา/คุณคาใหอยูในจิตใจของลูกคาและกลุมเปาหมาย 

 1.3  กลยุทธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Benefit Strategy) 

เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มีลักษณะที่ดีเดนและแปลกใหมของผลิตภัณฑรวมทั้งเปนลักษณะที่

สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากที่สุดนอกจากน้ียังตอง

คํานึงถึงองคประกอบของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในระดับตางๆ กัน

เชน รูปลักษณผลิตภัณฑลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาสามารถสัมผัสหรือรับรูได (Tangible 

Attribute) ประกอบดวยคุณภาพรูปรางลักษณะรูปแบบ การบรรจุหีบหอตราสินคาเปนตน ตลอดจน

ผลิตภัณฑ ที่บริการเพิ่มเติมที่ลูกคาไดรับหลังจากการซื้อสินคาน้ันรวมถึงผลิตภัณฑที่คาดหวังสิ่งที่

ลูกคาคาดวาจะไดรับจากการซื้อและการใชผลิตภัณฑ โดยความลึกและความกวางของสายบริการที่

เกี่ยวโยงไปถึงการตัดสินใจสําหรับบริการที่จะเพิ่มเขามา ดังน้ันผลิตภัณฑบริการจึงมีการพัฒนาอยู

ตลอดเวลา เพื่อใหเกิดบริการที่อยูในระดับสูงกวาบริการหลัก สามารถสรางบริการที่แตกตางจากคู

แขงขันไดและเปนการสรางคุณคาในสายตาผูบริโภค ซึ่งการพัฒนาสินคาบริการน้ันจําเปนตอง

ดําเนินการเปนข้ันๆ ประกอบดวยการสํารวจ การกลั่นกรองใหเหลือแตขอมูลที่สําคัญและเปน

ประโยชนในการวิเคราะหทางธุรกิจ การพัฒนา รูปแบบ การทดสอบ และการนําบริการออกสูตลาด 

แตการพัฒนาคุณภาพบริการจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดและประเภทของบริการวาจะเนนบริการ

หรือคุณภาพมากกวากัน และประการสําคัญ สินคาและบริการมักตองประสบกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

(Product Life Cycle) สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเปลี่ยนไปยอมสงผลตอความเสื่อมความนิยม ดังน้ัน

นักการตลาดตองหมั่นทบทวนความเหมาะสมระหวางสวนประสมทางการตลาดกับสิ่งแวดลอม

เหลาน้ันอยูตลอดเวลา เรียกวาเปนการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ 

 2.  ราคา (Price)  

 ราคา หมายถึง ความตองการของผลิตภัณฑจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ

ตรงกับราคา (พิษณุ จงสถิตยวัฒนา, 2554:133) ผูซื้อจะเลือกซื้อสินคาไดจากผูขายก็ตอเมื่อเห็นวา

สิ่งของที่มีคุณคาสําหรับเขาผูบริโภคจะประเมินคุณคาของสินคาในหลายดานประกอบกนัและผูบรโิภค

ก็จะประเมินเทียบราคาที่จะตองชําระถา คุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อ 
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(สําอางค งามวิชา,  2539)  อีกทั้งราคา ยังหมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑที่แสดงออกในรูปของตัวเงิน

ราคาเปนตนทุนของลูกคาดังน้ันผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบมูลคาของผลิตภัณฑกับราคาหากมลูคา

ของผลิตภัณฑมีสูงกวาราคา ก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ันเพราะฉะน้ันในการกําหนดกลยุทธดาน

ราคาจะตองคํานึงถึง ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การยอมรับของลูกคา โดยตองสรางมูลคาของ

ผลิตภัณฑใหสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ันๆ ดานตนทุนของสินคารวมถึงคาใชจายและกําไรของผูผลิต

รวมถึงลักษณะการแขงขันในอุตสาหกรรมตางๆ  

     Etzel, Walker & Stanton (2001) ยังไดกลาวไววา ราคา (Price) หมายถึง

มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน หรือเปนสิ่งที่ตองจายสําหรับการไดมาซึ่งบางสิ่ง นักการตลาดตัดสินใจใน

ราคาผลิตภัณฑหรือบริการและปรับปรุงราคาเหลาน้ีลักษณะความแตกตางของผลิตภัณฑและ

ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคทําใหเกิดมูลคา (Value) ในตัวสินคามูล

คาที่สงมอบใหลูกคาตองมากกวาตนทุน (Cost) หรือราคา (Price) ของสินคาน้ัน ผูบริโภคจะทําการ

ตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมูลคามากกวาเกินราคาสินคาน้ันแปลวาผูบริโภคมีการรับรูราคา (Awareness) วา

เหมาะสมกับสินคาน้ันอยางไร (How) ผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางสินคาตางๆไดอยางไร 

ปริมาณเทาไหร มีสวนลดใหกับผูซื้อดวยเงินสดเทาไหร ซึ่งถาลูกคาเกิดความพึงพอใจมากก็จะย่ิง

สามารถต้ังราคาผลิตภัณฑน้ันใหสูงตามเปาหมายของธุรกิจไดดังน้ันการกําหนดราคาการใหบริการคน

จะมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการอยางชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับการบริการที่มี

ความแตกตางกัน 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) 

 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงกลุมบุคคลหรือองคกรที่ทําหนาที่เคลื่อนยาย

ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังลูกคา 

                  ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงกลุมของสถาบันที่เกี่ยวของกับข้ันตอนที่จะทํา

ใหผลิตภัณฑหรือบริการเปนที่หางายสําหรับการใชหรือบริโภคและชองทางการจัดจําหนายรวมถึง 

ชองทางการจัดจําหนายสินคาทําเลที่ต้ังสินคาคงคลังและการขนสง (Kotler, 1997: 15) 

                  ชองทางการจัดจําหนายชวยอํานวยความสะดวกแกลูกคาทางดานตางๆ โดยมี

สินคาพรอมทุกเวลาที่ลูกคาตองการและมีโอกาสเลือกสินคาที่ไดหลายรูปแบบ (ศิริวรรณ เสรีรัตร, 

2541) 

 โครงสรางของชองทางการจัดจําหนายใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการ

จากองคการไปยังตลาดการจัดจําหนายประกอบดวย 

 3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนไป

ยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลางและผูบริโภค 
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 3.2  การกระจายตัวสินคา (Product Distribution) หมายถึงกิจกรรมที่เกีย่วของกบั

การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการขนสงการเก็บรักษาสินคาการ

บริหารสินคาคงเหลือโดยมี วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการประสานงานใหเกิดตนทุนในการจัดจําหนาย

ตํ่าสุดโดยมีระดับการใหบริการลูกคาที่เหมาะสมและมุงหวังกําไรในการกระจายตัวสินคาซึ่งสามารถ

สรุปหนาที่ไดดังน้ี 

      3.3 การคาดคะเนยอดขาย (Estimates the Sales) เปนการประมาณยอดขายที่

เกิดข้ึนในชวงเวลาหน่ึงเพราะยอดขายที่เกิดข้ึนจะเกี่ยวของกับการเตรียมสินคาคงเหลือใหเหมาะสม 

      3.4 การวางแผนการจัดจําหนาย (Distribution Planning) เปนการเตรียมงาน

แตละงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการกระจายตัวสินคา 

      3.5 การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) เปนการจัดการใหมี

ผลิตภัณฑขายในตลาดโดยไมขาดแคลนและมีในปริมาณที่เหมาะสม 

      3.6 การดําเนินงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ (The Implementation of the Order)  

เปนข้ันตอนในการจัดการตามใบสั่งซื้อของลูกคา 

      3.7 การคลังสินคา (Warehouse) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดทิศทางการ

เคลื่อนไหวของสินคาเพื่อใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย 

      3.8 การจัดการวัสดุ (Materials Management) เปนงานที่เกี่ยวของกับการ

เลือกใชอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใหการเคลื่อนยายเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

 4.  การสงเสรมิการตลาด (Promotion)  

 การสงเสริมการจัดจําหนายคือการติดตอระหวางบริษัทกับผูบริโภคเพื่อแสดงถึง

สินคาที่มีคุณภาพและราคาที่นาสนใจดังน้ันการสงเสริมการจัดจําหนายรวมถึงการสงเสริมการขาย

โฆษณา การประชาสัมพันธพนักงานขาย และการขายตรง (Kotler, 1997) 

 การสงเสริมการจัดจําหนายหมายถึงการแจงขาวสารชักชวนและเตือนความจํา

ลูกคาใหซื้อผลิตภัณฑบริการและสื่อสารผลประโยชนที่ดีกวาของสินคาตนทุนตํ่ากวาหรือการ

ผสมผสานคนประโยชนตางๆ กับตนทุนที่ผูซื้อตองการที่ทําใหผูซื้ออยากไดอะไร อยากซื้อสินคา

ดังกลาว (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543: 421) 

 ในขณะสําอางค  งามวิชา (2539: 385)  ไดกลาวไววา การสงเสริมการจัดจําหนายคือ

การติดตอสื่อสารจากผูผลิตหรือผูขายไปยังลูกคาเพื่อสรางขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ตนมี

ขายอยู ในตลาดพรอมเชิญชวนใหลูกคามาซื้ อสินคาและบริการที่ เ สนอขายประกอบดวย 

การโฆษณา การโพสตขายของพนักงาน  การแถลงขาวและกิจกรรมกระตุนตลาดอื่นๆ อีกหลายอยาง

เพื่อใหเกิดการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับที่ Etzel, Walker and Stanton (2007: 677) ไดกลาวไววา เปน

เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพอใจตอตราสินคาหรือบริการ  หรือความคิด  หรือตอบุคคล  โดย
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ใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมี

อิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ 

 การสงเสริมการจัดจําหนายจําเปนตองอาศัยกิจกรรมหลายอยางเพื่อใชเปน

เครื่องมือทางการตลาดเครื่องมือที่ใชเรียกวา "Promotion Tools" ประกอบดวย 

 1. การโฆษณา (Advertising) 

 2. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

  3. การเผยแพรขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public 

Relation) 

  4. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) 

              การโฆษณา (Advertising) หมายถึง รูปแบบของการจายเงินเพื่อสงเสริม

การตลาดเปนรูปแบบการสื่อความหมายทางเดียวตอมวลชนในเชิงกวางที่มิไดอาศัยบุคคลเขา

ดําเนินการแตอาศัยสื่อสารโฆษณาหลายทางดวยกัน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ วารสาร หรือปาย

โฆษณา เปนตน การโฆษณาจึงเปนกิจกรรมหน่ึงของการสงเสริมการตลาดในรูปของการเห็นและคําพูด 

ซึ่งเผยแพรสื่อที่ตองใชเงินโดยมีเปาหมายเพื่อการสื่อความการขายเพื่อแจงขอมูลขาวสาร เพื่อการจูง

ใจและเพื่อเตือนความจํา (ธงชัย สันติวงษ, 2528: 310) 

  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการตลาดที่นอกเหนือจาก

การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการขาย โดยใชพนักงานกิจกรรมทางการตลาดที่ใชการสงเสริม

การขายน้ันทําเพื่อพยายามกระตุน การซื้อของผูบริโภคหรือเพิ่มยอดขายโดยมีวิธีการคือการแสดง

สินคา การจัดนิทรรศการการแสดงตางๆ การจัดทํารายการแนะนําสินคา รวมถึงการลด แลก แจก

แถม เปนกิจกรรมดานการตลาดที่เกิดข้ึนเปนครั้งเปนคราวไมไดดําเนินการในรูปแบบของงานประจํา 

  การเผยแพรขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 

หมายถึงหนาที่ทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการประเมินทัศนคติของประชาชน โดยการพยายาม

กําหนดนโยบายและวิธีการดําเนินงานขององคกรใหสอดคลองกับผลประโยชนของชุมชนและจัดทํา

เปนแผนในการดําเนินงานเพื่อใหเปนที่เขาใจและยอมรับของชุมชนน้ันๆ การประชาสัมพันธยังเปน

การกระตุนความตองการโดยไมตองใชบุคคลเขาชวย เพื่อใหมีความตองการในตัวสินคาและบริการ

หรือมีความนาสนใจตอองคกรวิธีการดําเนินการโดยการสอดแทรกขาวสารขอมูลที่สําคัญที่เกี่ยวของ

กับองคการหรือผลิตภัณฑใหปรากฏอยูในเอกสารสิ่งพิมพตางๆ หรือเปดโอกาสใหเสนอตัวเองออกไป

โดยมีทัศนคติที่ดีตอผูรับสาร ทั้งน้ีอาจปรากฏออกไปในรูปขาวสารทางวิทยุโทรทัศนหรือแมแต 

การแสดงบนเวที แตที่สําคัญการแสดงออกหรือการเสนอตัวเพื่อการประชาสัมพันธน้ัน จะตองเปน

การกระทําที่มิไดใชเงินแตประการใด 
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  การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ 

ซึ่งสามารถแบงได 5 ประเภท คือ 

 4.1  การโฆษณาเปนเครื่องมือที่ ดีที่สุดสําหรับการสรางรูปแบบของการ

ติดตอสื่อสารที่ไมใชบุคคลที่ตองจายเงินโดยผูอุปถัมภเพื่อน าเสนอและสงเสริมความคิดของสนิคาหรอื

บริการ 

 4.2  การสงเสริมการขายเปนเครื่องมือระยะสั้นเพื่อสงเสริมใหมีการติดตามหรือ

ซื้อผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน เชน คูปอง การประกวด การใหของแจก เปนตน โดยบริษัทจะใช

เครื่องมือการสงเสริมการขายเพื่อสรางการตอบสนองที่เร็วใหกับขอเสนอของผลิตภัณฑและเพื่อ

กระตุนยอดขาย 

 4.3  การประชาสัมพันธเปนแผนการที่กําหนดข้ึนมาเพื่อสงเสริมหรือสราง

ภาพพจนของบริษัทเน่ืองจากการประชาสัมพันธจะมีความนาเช่ือถือสูงเพราะขอมูลขาวสารตางๆ ที่

ไดรับจะมีความเปนจริงตอลูกคามาก 

 4.4  การขายโดยใชพนักงานขายจะเปนการติดตอสื่อสารที่เกิดข้ึนโดยตรงเปน

ลักษณะของการเผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาโดยพนักงานขายสามารถนําเสนอสินคาและตอบ 

ขอซักถามใหกับลูกคาจนเกิดความตองการและเกิดการตัดสินใจซื้อไดมากที่สุด 

 4.5  การตลาดทางตรงเปนรูปแบบการตลาดที่มีการใชสื่อหลายรูปแบบเขามา

เกี่ยวของเชน โทรศัพท จดหมาย เปนตน ซึ่งลักษณะขาวสารที่สงไปสามารถเจาะใหผูรับแตละคนได 

 อีกทั้งชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) ยังหมายถึงโครงสราง

ของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมเพื่อใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการ

ไปยังตลาดสถาบัน ที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันตลาดสวนกิจกรรม จะเปน

กิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสงการคลังสินคา และการเก็บสินคา 

คงคลัง การตัดสินใจในการจัดจําหนายจะไดรับอิทธิพลจาก พฤติกรรมผูบริโภคดังน้ีลักษณะโครงสราง

การจัดจําหนายเพื่อการคาเกรดอะไรบางที่ควรใชในการเสนอขายผลิตภัณฑก็จะขายที่ไหน (Where?) 

ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ต้ัง (Location) เปนจํานวนมากนอยเพียงใด (How many?) การจัด

จําหนายเพื่อกระจายผลิตภัณฑไปยังลูกคาเปรตจะนําสินคาอะไรบางไปยังรานคาปลีก (What?)  

ความจําเปนของบริษัทที่จะควบคุมกิจกรรมตางๆของการควบคุมธุรกิจการจัดจําหนายเปนอยางไร 

(How?) และภาพลักษณและลักษณะของรานคาปลีกอะไรบางที่ ควรจะสรางข้ึนมา (What?) การจัด

จําหนายประกอบดวย 2 สวน ตอไปน้ี 

           1. ชองทางในการจัดจําหนายหรือนําเสนอบริการ (Channel of Distribution 

หรือ Distribution Channel) หมายถึงกระบวนการผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชซึ่ง

อาจจะมีหลายข้ันตอนและจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายบริษัท (Bovee, Houston and Thill, 
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1995) หรือเปนองคกรที่เกี่ยวของกันซึ่งชวยนําผลิตภัณฑหรือการบริการไปยังผูบริโภคผูใชทาง

อุตสาหกรรมหรือหนวยธุรกิจเพื่อใชหรือการบริโภคโดยตองพิจารณาวาจะเกิดยายสินคาผานคนกลาง

ไปยังผูบริโภคไดอยางไร ซึ่งในระบบชองทางการจัดจําหนายจะประกอบไปดวย ผูผลิต คนกลาง  

ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจใชชองทางตรง (Direct Channel) จากผูผลิต  (Product) 

ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชชองทางออม 

(Indirect Channel) จากผูผลิต (Product) ผานคนกลาง (Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer) 

        2. การกระจายตัวสินคาหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด 

(Physical Distribution หรือ Marketing Logistics) หมายถึงงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนการ

ปฏิบัติตามแผนและการควบคุมเคลื่อนยายวัตถุดิบปจจัยการผลิตและสินคาสําเร็จรูปจากจุดเริ่มตนไป

ยังจุดสุดทายเลยการบริโภคเพื่อการตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร  (kotlar and 

Amstrong, 1996) การกระจายตัวสินคาที่สําคัญมีดังตอไปน้ีการขนสง  การเก็บรักษาสินคา และ 

การคลังสินคา การบริหารสินคาคงเหลือ เพื่อใหการยายสินคาไปยังกลุมเปาหมายตรงตามสถานทีแ่ละ

เวลาที่เหมาะสม 

 5. บุคลากร พนักงาน (People หรือ Employee)  

               การบริการตองมีความเกี่ยวของโดยตรงกับคนทั้งผูใหและผูรับบริการ ดังน้ัน คน

จึงเปนปจจัยสําคัญทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพ ทั้งเกี่ยวของกันโดยตรงและโดยออมในการจําหนาย

สินคาหรือบริการแกลูกคาพนักงานขาย การประชาสัมพันธหรือการสาธิตสินคา พนักงานตอนรับ 

พนักงานบริการลูกคามีความสําคัญตอผลิตภัณฑหรือบริการ ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได จะตองมี

บุคลากรเปนสวนสําคัญในกระบวนการบริการมากที่สุด (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556) ซึ่งพนักงาน

บริการ เปนกลุมบุคคลที่จัดหาบริการใหกับลูกคา ซึ่งมีความสําคัญตอธุรกิจในการสรางภาพพจนและ

ช่ือเสียงใหกับธุรกิจ ลูกคาจะยินดีที่ไดรับการบริการจากองคกรที่พนักงานบริการมีความนอบนอม 

และสุภาพในการติดตอกับลูกคา พนักงานบริการควรจะสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวาสามารถ

ใหบริการลูกคาได การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงานบริการที่มีตอลูกคาเปนสิ่งสําคัญของธุรกิจ

บริการ ดังน้ันองคกรควรมีการเตรียมฝกอบรมพนักงาน ใหมีความเขาใจในหนาที่ของการใหบริการให

ดีย่ิงข้ึน เพื่อใชเปนจุดแข็งของธุรกิจ โดยที่ความสําเร็จก็คือ การที่ลูกคาพอใจในการใหบริการของ

ธุรกิจ  

 6. กระบวนการใหบริการ (Process)  

 กระบวนการใหบริการเปนการสรางสรรคและการสงมอบสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑโดยอาศัยกระบวนการวางแผนอยางดี ธรรมชาติพื้นฐานของบริการทุกประเภท คือ ข้ันตอน

หรือกระบวนการลักษณะที่คลายคลึงกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต คือ มีข้ันตอนที่
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ชัดเจนเปนลําดับในการใหบริการเพื่อใหเกิดมาตรฐานในการใหบริการและลดปญหาจากการข้ึนๆ ลงๆ ของ

คุณภาพการบริการ กลยุทธที่สําคัญสําหรับการบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการใหบริการ 

 7.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

 หมายถึงกระบวนการในการสงมอบบริการซึ่งมีความสําคัญมากเชนเดียวกับเรื่อง

ของบุคลากรถึงแมวาการใหบริการของพนักงานจะดีเพียงใดก็ตามแตหากกระบวนการในการสงมอบ

บริการมีความผิดพลาดหรือไมทันตอความตองการของลูกคาก็เปนสาเหตุใหการบริการในครั้งน้ัน

ลมเหลวได 

 สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เขามาเกี่ยวของกับการบริการเปนองคประกอบทีล่กูคา

สามารถมองเห็นใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อบริการได เชน การตกแตงสถานที่ใหดูสวยงาม มี

ความสะอาด ทําเลที่ต้ังเหมาะสม พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรวดเร็วในการใหบริการ โดย

ลักษณะทางกายภาพของการบริการ (Service Evidence) สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

 7.1  ลักษณะภายนอก (Peripheral Evidence) ลูกคาสามารถเปนเจาของได

เมื่อซื้อบริการแตไมใชสวนที่ลูกคาต้ังใจจายเงินเพื่อรับสิ่งน้ี แตสิ่งน้ีสามารถสรางความประทับใจใหกับ

ลูกคาไดแมวาจะมีคามาก นอย หรือไมมีคา 

 7.2  ลักษณะที่จําเปน (Essential Evidence) ลักษณะที่จําเปนน้ันจะแตกตาง

จากลักษณะภายนอกตรงที่ลูกคาไมสามารถเปนเจาของได แตอยางไรก็ตาม ลักษณะที่จําเปนจะมี

ความสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบริการ สรุปไดวา ลักษณะภายนอกและลักษณะที่จําเปน 

เมื่อนํามารวมกับปจจัยอื่นๆ เชน พนักงานบริการ จะเปนภาพพจนขององคกรบริการในสายตาของ

ลูกคา เมื่อลูกคาตัดสินใจใชบรกิารลักษณะทั้งสองจะมีอิทธิพล เน่ืองจากบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได 

ดังน้ัน ลูกคาจึงใชสิ่งที่จับตองไดเปนตัวชวยในการตัดสินใจซื้อ น้ันคือ ลักษณะทางกายภาพ จาก

การศึกษาแนวคิดดานสวนประสมทางการตลาดขางตน ผูวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดมีผล

ตอพฤติกรรมการซื้อการบริหารของลูกคา โดยมีผลวิจัยของสุธาวี ปฏิการ (2555) ที่พบวา 

ความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps และพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่มีตอการใช

บริการในธุรกิจสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนข้ึนไป ตลอดจนเพื่อน าเสนอแนวทางในการตัดสินใจ

ใชสปาภายใตกลยุทธ 7Ps และพฤติกรรมการเลือกใชบริการสปาของลูกคา ในเขตกรุงเทพมหานคร

เทาน้ัน จํานวนทั้งสิ้น 400 คน พฤติกรรมการใชบริการ ตลอดจนพฤติกรรมทางดานสถานภาพ เปน

ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ตอการใชบริการสปาของผูที่

อยูในวัยกลางคนข้ึนไป นอกจากน้ันความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ยังสงผลตอ

พฤติกรรมการเลือกใชสปาของผูใชบริการดวย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงศึกษาการรับรูเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางตลาดของธุรกิจสปา ซึ่งประกอบดวย  
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 1. ดานผลิตภัณฑ ประโยชน คุณคา ของธุรกิจสปา 

 2. ราคาของการใหบริการธุรกิจสปามีราคาสูง หรือ ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

คุณคาที่ไดรับ 

 3. สถานที่ในการใหบริการเสริมความงามสะดวกในการเดินทาง เพื่อกลุม

ลูกคาใชจะเขามาใชบริการธุรกิจสปาในแตละเขตพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร ไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว 

 4. การสงเสริมการตลาดของการใหบริการธุรกิจสปาของสถานเสริม 

ความงามตางๆ กลุมลูกคาชายรูจักและทราบถึงรายละเอียดของการใหบริการในแตละครั้งโดยรวม 

พรอมทั้งจัดกิจกรรมเชิญชวน เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการและสนใจเขารับการบริการธุรกิจสปากลุม

ลูกคาชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. ผูใหบริการสามารถใหบริการอยางประทับใจ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาที่

จายไป และทําใหกลุมลูกคาชายเกิดความประทับใจ 

 6. กระบวนการในการใหบริการ ทําใหกลุมลูกคาชายรูสึกผอนคลาย สบาย

ใจ สบายกาย และสะดวกในการเขามาใชบริการธุรกิจสปา ในแตละเขตพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 7. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทําใหลูกคาชายรูสึกวา สบายตา สบายใจ ใน

การเขามาใชบริการธุรกิจสปา ในแตละเขตพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการวิจัยจะมีประโยชน

ตอการพัฒนาทางดานสวนประสมทางการตลาดเพื่อทําใหผูประกอบการสปา หรือสถานประกอบการ

สปา แขงขันกบัคูคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา สวนผสมทางการตลาดทั้ง 7 อยาง

ขางตนเปนสิ่งสําคัญตอการกําหนดกลุยทธตางๆ ทางดานการตลาดของธุรกิจ ที่จะตองมีการจัด

สวนผสมแตละอยางใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกตาง

กันไปไมมีสูตรที่ตายตัว จะเห็นไดวาการตลาดจําเปนจะตองคํานึงถึงความตองการของลูกคากอน

จากน้ันถึงจะนําเสนอผลิตภัณฑใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการโดยมีการใชสวนผสมทาง

การตลาดทั้ง 7 ประการ  มาประกอบทั้งผลิตภัณฑหรือบริการ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม

ทางการตลาดในดานการโฆษณา การขายโดยใชบุคลากรสงเสริมการขาย การใหขาวและ 

การประชาสัมพันธ บุคลากรหรือทีมงาน การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ รวมถึง

กระบวนการใหบริการ สิ่งเหลาน้ีเรียกรวมๆ วากลยุทธทางการตลาด การใชแนวคิดการตลาดมี

ความสําคัญและสงผลทําใหธุรกิจบริการประสบความสําเร็จและมีผลกําไรไดอยางดีการตลาดจึงเปน

เครื่องมือที่สําคัญในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพงานบริการโดยเปนสื่อกลางระหวาง

นักทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจสปา อีกทั้งยังทําสามารถทําใหเกิดความเขาใจใหอยางชัดเจน 

การศึกษาในครัง้น้ีผูวิจัยไดนําทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของการใหบริการ 7 ประการที่จําเปน
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ตอการพัฒนาธุรกิจบริการมาประยุกตใชในการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาธุรกิจสปา โดย

ผูวิจัยไดนําสวนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการ มาต้ังเปนแบบสอบถามในดานกลยุทธทางการตลาด

บริการ (Marketing Mix 7P) ในสวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปาและ 

ความคาดหวังในการใชบริการสปา เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงคขอที่ 1.เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทาง

การตลาดในดานสวนประสมทางการตลาด  (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคา 

การบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังใน

การใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปาและนวดเพื่อสุขภาพ  ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

7. บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 คําขวัญประจํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 “เมืองทองเน้ือเกา มะพราวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถํ่า งามล้ํานํ้าใจ” 

 วิสัยทัศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 “เมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สับปะรด มะพราวที่หน่ึงของโลก ประตูการคาดานสิงขร 

สังคมผาสุก" 

 ประวัติความเปนมา 

 เมืองประจวบคีรีขันธ เดิมช่ือ เมืองนารัง เมื่อเสยีกรุงศรีอยุธยาแกพมา  ครั้งที่ 2 เมืองนารัง

ไดถูกทิ้งรางจนถึงรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร จึงไดสรางเมืองใหมที่คลองบางนางรม  แลวยาย

ที่ต้ังของเมืองไป ต้ังที่เมืองกุย ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดเปลี่ยนช่ือเมืองกุย เปนเมืองประจวบคีรีขันธ 

แตตัวศาลาที่วาการเมือง ยังคงต้ังอยูที่อําเภอกุยบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรวมเมืองปราณบุรี เมือง

ประจวบ และเมืองกําเนิดนพคุณเขาเปนเมืองเดียวกัน พระราชทานนามเมืองวา เมืองปราณบุรี ต้ังอยู

ที่วาการอาวเกาะหลัก สวนเมืองปราณบุรีเดิมใหคง เรียกวาเมืองปราณมีฐานะเปนอําเภอ ในสมัย

รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นวาชาวบานยังคงเรียก เมืองปราณ สับสนกับช่ือเมืองปราณบุรี ซึ่งทางราชการยาย

มาต้ังที่เมืองเกาะหลัก ทรงโปรดเกลาใหเปลี่ยนช่ือเมืองปราณบุรีเปนเมืองประจวบคีรีขันธจนถึง

ปจจุบัน 

ขนาด/ท่ีต้ัง 

 ขนาดพื้นที่มีพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดรวม 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,979,762 .50 ไร 

(ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัด ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2552) เมืองประจวบคีรีขันธต้ังอยูประมาณ

กึ่งกลางของจังหวัดเปนสวนที่คอดกิ่วแคบสุดของประเทศไทย ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จาก

เขตแดนไทยถึงชายฝงทะเลที่สถานีรถไฟวังดวน หมูที่ 9 ตําบลหวยทราย และมีเสนทางขาม

คาบสมุทรผานชองสิงขร จากเมืองคลองวาฬชายฝงทะเล ผานเมืองตะนาวศรีไปยังเมืองทามะริด บน
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ฝงทะเลอันดามัน นับเปนเสนทางคมนาคมขามคาบสมุทรที่มีความสําคัญ ทั้งในดานการคาและ 

ยุทธศาสตร ดังปรากฏหลักฐานบอกเลาเรื่องราวดินแดนตะนาวศรี ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร

ชาติไทยอยางตอเน่ือง ยาวนานนับแตยุคสมัย“สุวรรณภูมิ”จนถึงสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร 

สงผลถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประตูสูภาคใตและ “เสนทางขามคาบสมุทรสูทะเลอันดามัน” 

 อาณาเขตติดตอ  

 ทิศเหนือ       จดเขตอําเภอชะอํา อําเภอทายาง  และอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

 ทิศใต  จดเขตอําเภอปะทิว   และอําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

 ทิศตะวันออก     จดอาวไทย 

 ทิศตะวันตก       จดสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร 

 

 ดานการคมนาคม 

 การคมนาคมทางบก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธมีสภาพพื้นที่ยาวลงไปเช่ือมระหวางภาคกลางกับภาคใต โดยมี

ถนน เพชรเกษมเปนเสนทางการคมนาคมสายหลักใหการติดตอระหวางจังหวัดกับจังหวัดหรือกับ

อําเภอเปนไปดวย ความสะดวก และเปนทางผานของรถไฟและรถโดยสารหลายเสนทางเขาสูภาคใต

คือมีเสนทางรถโดยสาร ประจําทางแยกเปน 

 เสนทางหมวด 2 (ที่มีจุดเริ่มตนที่กรุงเทพฯจุดปลายทางอยูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

จํานวน 7 เสนทาง 

 เสนทางหมวด 3 (ระหวางจังหวัด) จํานวน 5 เสนทาง เสนทางหมวด 4 (ภายในเขต

จังหวัด) จํานวน 6 เสนทาง และเสนทางรถขนาดเล็ก จํานวน 2 เสนทาง รถโดยสารประจําทางและ

รถขนาดเล็ก ดังกลาวสวนใหญจะมีการเดินรถบนถนนเพชรเกษม 

 รถยนต เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม ) เปนเสนทางสายหลักที่จะ 

เดินทางสูภาคใตซึ่งจะตองผานจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีรถโดยสารประจําทางธรรมดา และรถ

โดยสาร ประจําทางปรับอากาศใหบริการทั้งจากกรุงเทพฯ–ประจวบคีรีขันธ 

 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลําโพง– ประจวบฯ โดยขบวนรถเร็ว รถธรรมดา รถดวน 

รถดวน พิเศษรถดีเซลรางและสปริ้นเตอร 

 การคมนาคมทางอากาศ 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธมีสนามบิน 2 แหง  

 1.  สนามบินกองบิน 5 กองพลบินที่ 4 เปนสนามบินของกองทัพอากาศต้ังอยูชายทะเล

บริเวณเขาลอมหมวก และอาวมะนาว อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  
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 2.  ทาอากาศยานหัวหิน (สนามบินบอฝายเดิม)เปนสนามบินพาณิชยต้ังอยูในอําเภอ 

หัวหินมีเครื่องบินของบริษัทบางกอกแอรเวยจํากัดทําการบินระหวางกรุงเทพฯหัวหินแตสายการบิน

ดังกลาวไดหยุดทําการบินแลวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 หลังจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเมื่อ

กลางป 2540 

 แหลงทองเท่ียว 

 1.  เขตอําเภอหัวหิน 

   พระราชวังไกลกังวล ต้ังอยูหางจากหัวหินไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม 

กม.ที่ 229 เปนที่ประทับในการเสด็จฯแปรพระราชฐานในฤดูรอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และพระบรมวงศานุวงศ สรางในสมัยรัชกาลที่ 7 มีเน้ือที่ 300 ไรเศษ ในบริเวณมีพระตําหนักหลาย

หลังมีช่ือคลองจองกัน ไดแก พระตําหนักเปยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีด์ิ สรางอยูกลาง

อุทยานไมดอกไมประดับนานาพันธุ  โดยมีพื้นที่ดานหน่ึงติดชายทะเล 

   ตัวเมืองหัวหิน อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร อยูกอนถึงประจวบฯ 

91 กิโลเมตร ในตัวเมืองมีตลาดโตรุงหัวหิน อยูบนถนนเดชานุชิต เปนศูนยรวมอาหารทะเลสด เปน

ตลาดใหญ มีรานอาหาร รานขายของที่ระลึกพื้นเมือง รวมทั้งเสื้อผาสําเร็จรูป รวมทั้งสินคาตางๆ 

มากมาย 

   หาดหัวหิน เปนที่ตากอากาศที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันดีของชาวไทยมาชานาน 

ชายหาดที่สวยงาม ทรายขาวละเอียด นํ้าทะเลใสจนมีสมญานามวา “ราชินีแหงความรมรื่น” 

บรรยากาศสงบรมรื่น อากาศบริสุทธ์ิเย็นสบาย 

   เขาตะเกียบ เขาไกรลาศ หางจากที่วาการอําเภอหัวหินไปทางใต 6 กิโลเมตร เปน

เขาที่ย่ืนออกไปใน ทะเล มีโขดหินสวยงาม บนเขาเปนที่ต้ังของวัดและพระบาทจําลอง อากาศบนเขา

เย็นสดช่ืน สามารถข้ึนไปชม ทิวทัศน ชายทะเล และเมืองหัวหินโดยรอบได การเดินทางสะดวก มีรถ

สองแถวโดยสาร มีรานอาหารและของที่ระลึกคอยใหบริการ 

    สวนสนประดิพัทธิ์ อยูหางจากหัวหินไปทางทิศใตประมาณ 8 กิโลเมตร ตามถนน

เพชรเกษม  มีบริเวณติดกับชายหาดยาวเหยียดสวยงาม เงียบสงบ จนสามารถไดยินเสียงลมพัดยอด

สน มีบังกาโลและที่พักรับรองไวบริการนักทองเที่ยว 

     เขาเตา อยูหางจากตัวอําเภอหัวหินประมาณ 13 กิโลเมตร บริเวณเขาเตามีหาดทราย

ที่สะอาดและสวยงาม คือ หาดทรายนอย และยังมีเกาะขนาดเล็กอยูไมหางจากชายฝงเทาใดนัก บน

เกาะมีเปลือกหอยชนิดตางๆ ทับถมกันอยูมากมาย 

    นํ้าตกปาละอู อยูหางจากอําเภอหัวหินไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 80 กิโลเมตร  ใน

ทองที่ตําบล  หวยสัตวใหญ  ตัวนํ้าตกอยูในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีพื้นที่ถึง 273,125 ไร  
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ประกอบดวย นํ้าตกละอูใหญ และละอูนอย รวม 11 ช้ัน ที่มีความสวยงาม มีนํ้าตลอดป บริเวณ

ขางเคียงยังเปนปาทึบ สามารถต้ังแคมปพักแรมได การเดินทางสะดวก รถยนตสามารถเขาถึงได   

    รานโกลเดนทเพลซ   ต้ังอยูอําเภอหัวหิน บริเวณหนาวังไกลกังวล เปนรานโครงการ

ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนที่จําหนายผลิตภัณฑ และพืชผักปลอด

สารพิษ และรานขายสินคาพื้นเมือง เชน ผาโขมพัสตร 

 2. เขตอําเภอปราณบุร ี

   เขื่อนปราณบุร ีเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญเปนเข่ือนดินลอมรอบ บรรยากาศดี เหมาะ

แกการไปพักผอนชมวิว และตกปลา เปนเข่ือนที่กักเก็บ บรรจุนํ้าได 445 ลานลูกบาศกเมตร   

   ปากนํ้าปราณบุร ีเปนที่อยูของชาวประมง อยูแยกจากถนนเพชรเกษมตรงกิโลเมตรที่ 

256  เขาไปประมาณ 14 กิโลเมตร  มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจคือ วนอุทยานปราณบุรี         

 3.  เขตอําเภอกุยบุรี และก่ิงอําเภอสามรอยยอด 

   อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด หางจากหัวหินลงมาทางใตประมาณ 63 กิโลเมตร 

มีพื้นที่ 98 ตารางกิโลเมตร หรือ 61,300 ไร ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวย ภูเขาหินสลับซับซอน 

มีที่ราบนํ้าทวมถึงอยูริมชายฝงทะเล เปนที่อยูอาศัยของนกนานาชนิด นับเปนอุทยานแหงชาติประเภท

ชายฝงทะเลแหงแรกของประเทศไทยและในเขตอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด มีแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญดังน้ี 

  จุดชมวิวเขาแดง ระยะทางจากที่ทําการอุทยานไปยังจุดชมวิวประมาณ 500 เมตร ใช

เวลา ประมาณ 30 นาที เวลาที่เหมาะแกการชมวิว คือ ตอนเชามืดประมาณ 5.30 น. เน่ืองจาก

สามารถชมพระอาทิตยข้ึนและทัศนียภาพโดยรอบไดสวยงาม 

    คลองเขาแดง นักทองเที่ยวสามารถเชาเรือจากหมูบานเขาแดง ลองไปตามลําคลอง

ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางไป - กลับ ประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง มีนกนานาชนิดใหชม

เวลาที่เหมาะแกการ ลองเรือ คือ ประมาณ 16.30 -17.00 น.  เพราะอากาศรอนและสามารถชมพระ

อาทิตยตกไดอยางสวยงาม 

  หาดสามพระยา อยูเหนือที่ทําการข้ึนไป 3.5 กิโลเมตร เปนหาดทรายที่สวยงามมีตน

สนทะเลข้ึน อยูทั่วไป ชายหาดมีความยาว 1 กิโลเมตร มีสถานที่สําหรับกางเต็นทพักแรม 

   ถํ้าไทร อยูบนเขาใกลกับหมูบานคุงโตนด ทางไปหาดสามพระยา ปากถํ้ามีตนไทรอยู

ตนหน่ึง ภายในถํ้ามีบันได 15 ข้ัน ลงสูหองโถงใหญ ผนังถํ้ามีหินงอกหินยอยเปนอางนํ้าลดหลั่นลงมา 

เรียกวา “หองสระโบกธรณี” ถัดไปเปนหองมานเจ็ดสี และหองนํ้าตกแหงหรือหินขาง ซึ่งเปนหอง

โปรงโลง มีปลองอยูดานบน ทําใหแสงสาดสองมากระทบผนังหินดูสวยงามมากมีหินงอกหินยอย

รูปราง ตางๆ แตคอนขางมืด นักทองเที่ยวสามารถขอเชาตะเกียงสําหรับชมถํ้าไดที่หมูบานคุงโตนด 
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   ถํ้าแกว อยูที่เขาหุบจันทร กอนถึงบานบางปู 3 กิโลเมตร จากเชิงเขาตองเดินเทาอีก 

15 นาที ก็ถึงทางลงปากถํ้าเปนอุโมงคขนาดใหญยาวลึก มีหินงอกหินยอยระยิบระยับเปนประกาย

คลายเพชรเมื่อตองแสงไฟหินบางกอนโปรงใสเมื่อกระทบแสงไฟจะเรืองสวางทั้งกอน เปนถํ้าทีส่วยงาม 

ที่สุดของบรรดาถํ้า หินปูนในภูมิภาคน้ี 

  ถํ้าพระยานครและหาดแหลมศาลา ต้ังอยูบริเวณเขาเทียน หางจากที่ทําการอุทยาน

ไปทาง เหนือ 16 กิโลเมตร นักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยทางเรือ จากหมูบานบางปูประมาณ  

10 นาที จะถึงหาดทรายขาวสะอาด อันเปนที่ต้ังของหนวยพิทักษอุทยานฯ บริเวณกวางขวางเหมาะ

แกการเลนนํ้าและต้ังแคมป หากไมลงเรืออาจเดินทางเทาจากบานบางปูขามเนินเขาประมาณ 500 

เมตร ก็จะถึงหนวยพิทักษอุทยานไดเชนกัน จากที่ต้ังหนวยอุทยานฯ เดินเทาข้ึนเขาประมาณ 400 

เมตร ก็ถึงถํ้า โดยหองโถงแรกมีหินงอก หินยอยสวยงาม หองถัดไปเปนหองโถงใหญพื้นที่หลายไรมี

เนินตรงกลางอันเปนที่ต้ังของพระที่น่ังคูหาคฤหาสน ที่รัชกาลที่ 5 โปรดใหสรางข้ึน เบื้องบนเปนปลอง

ขนาดใหญกวางประมาณ 20 เมตร ทําใหอากาศถูกถายเท เย็นสดช่ืนตลอดเวลา แสงสวางสาดสองลง

มาพลับพลาดูสวยเดนเปนสงางามย่ิงนํา พระที่น่ังแหงน้ีถูกกําหนดใหเปนตราสัญลักษณ ประจํา

จังหวัดประจวบคีรีขันธเดินทาง 30 นาที  และทางเทาเดินขามเขาเทียน เปนระยะทาง 480 เมตร   

 4. เขตอําเภอทับสะแก 

   อุทยานแหงชาติหาดวนกร อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตประมาณ 22 ก.ม. ทองที่

ตําบลหวยยาง อําเภอทับสะแก จะถึงทางแยกซายมือจะพบปายแสดงที่ต้ังอุทยาน ฯ เขาไปประมาณ 

4 กิโลเมตร ก็จะถึงชายหาดที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม เงียบสงบกวางสุดสายตา นํ้าทะเลใส

สะอาด คลื่นแรงเหมาะแกการเลนนํ้าตลอดแนวชายหาดมีทิวสน อันรมรื่น มีบานรับรองและที่พักซึ่ง

เหมาะสําหรับการคางคืนเปนครอบครัวหรือเปนครอบครัวหรือเปนหมูคณะไดเปนอยางดี 

   อุทยานแหงชาตินํ้าตกหวยยาง มีพื้นที่อยูในเขตอําเภอเมือง อําเภอทับสะแกและ

อําเภอบางสะพาน รวม 100,625 ไร ที่ทําการอุทยานฯ ต้ังอยูบริเวณนํ้าตกหวยยางเปนนํ้าตกขนาด

เล็กมีความสูง 7 ช้ัน ลดหลั่นลงมา มีอางนํ้าตกที่ไมลึกเหมาะแกการเลนนํ้าและพักผอน   

 5. เขตอําเภอบางสะพาน 

   อาวแมรําพึง อยูหางจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ ประมาณ 86 กิโลเมตร และหาง

จากถนน เพชรเกษมเขาตัวเมืองบางสะพาน 17 กิโลเมตร ชายหาดคอนขางเงียบสงบ มีถนนเลียบ

ชายหาด มีรานอาหารทะเลและรีสอรทริมชายหาด 

   อาวบอทองหลาง หางจากอาวแมรําพึง ตามถนนเลียบชายหาด ประมาณ 4 

กิโลเมตร จะพบอาวเล็กๆ ที่โคงเปนรูปพระจันทรเสี้ยวเกือบจรดกัน ภายในอาวนํ้าทะเลใสและต้ืน  มี

เกาะหินเล็กๆ ต้ังเรียงรายดานหนาอาว บังคลื่นลม ทําใหเหมาะแกการเลนนํ้าทะเลทิวทัศนสวยงามย่ิง 
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   เขาถํ้ามารอง ต้ังอยูหมู 1 ตําบลพงศประศาสน กอนถึงที่วาการอําเภอบางสะพาน  

2 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเปนถนนลาดยาง 1 กิโลเมตร รถยนตสามารถเขาถึงปากถํ้า ภายใน

ถํ้ามีหลายคูหาซึ่งมกีารพัฒนาติดต้ังหลอดไฟมีแสงตางๆ กัน ประดับประดาทําใหบรรยากาศในถํ้าดู

สวยงามนาสนใจมากย่ิงข้ึน ผนังถํ้าดานหน่ึงมีพระพุทธรูปวางเรียงตลอดแนว สถานที่กวางขวาง 

อากาศเย็นสบาย 

   ตําหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ต้ังอยูบนเชิงเขาธงชัย ตําบลบานกรูด ซึ่งแยก

จากถนนเพชรเกษมเขาไปทางซายประมาณ 16 กิโลเมตร จะพบตําหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ

และพระพุทธกิตติสิริชัยลอยเดนเปนสงา หันหนาออกสูทะเล บริเวณรอบๆ มีสวนดอกไมประดับ

สวยงามและอีกยอดหน่ึงจะมีมหาธาตุเจดียภักดีซึ่งสรางข้ึนเพื่อฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวในวโรกาสทรงครองราชยครบ 50 ป 

   อุทยานปากลางอาว เปนอุทยานปาไมเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งอยูใกล

ชุมชนอําเภอบางสะพานเพียง 2 กม. และอยู ติดชายทะเล มีปาไมยางขนาดใหญ ใหความรมรื่น 

 6.  เขตอําเภอบางสะพานนอย 

   เกาะทะลุ อยูในเขตอําเภอบางสะพานนอย ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 - 20 นาที 

จากบานปากคลอง รอบๆ เกาะทะลุอุดมไปดวยปะการังสีสวย หาดทรายขาวสะอาด นํ้าทะเลใส ปลา

ทะเลชุม 

   หาดบางเบิด อยูตําบลทรายทอง หาดทรายกวางสวยงาม นํ้าทะเลใส 

 ของดีเมืองประจวบคีรีขันธ 

 1. สับปะรด  

  2.  ผาโขมพัสตร  

  3.  ขนมปงชีสเชคไสสับปะรด 

  4. ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเล  

  5.  ผลิตภัณฑจักสานจากหวาย  

  6.  ไมกวาดกานมะพราว  

  7.  สับปะรดกวน  

  8.  ไขเค็มใบเตย  

  9.  ปุยอินทรีย  

 

8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ราณี อิสิชัยกุล (2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพสถานประกอบการสปาไทย 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความเปนจริง
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ของศักยภาพสถานประกอบการสปาของไทย และ 2) นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐใน 

การสงเสริมสถานประกอบการสปาของไทย ประชากรของการวิจัยไดแกผูดําเนินการสปาและผู

ใหบริการสปาของสถานประกอบการสปาซึ่งเปนหนวยในการวิเคราะหจํานวน 271แหงและผูมีสวนได

เสียทั้งภาครัฐและ เอกชนใน 4 จังหวัดที่เปนเมืองจุดหมายทองเที่ยวหลักกลุมตัวอยางคํานวณหา

ขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน และสุมตัวอยางแบบงายไดจํานวน 478 คนจาก 97 สถาน

ประกอบการสปา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และการ สัมภาษณเชิงลึกจา ผูมีสวนไดเสียทั้ง

ภาครัฐและเอกชนจํานวน 49 คน งานวิจัยวิเคราะหผลเชิงปริมาณโดยใชสถิติแบบ พรรณนาและ 

การวิเคราะหเน้ือหาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความคาดหวังของศักยภาพ สถานประกอบการสปาในปจจัย 7 ดานในระดับมากที่สุดในทุก

ดานและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนจริงในปจจัย 7 ดานในระดับมากทุกดโดยปจจัยดาน

บุคลากรและดานสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่อยูในความ คาดหวังและสภาพ 

ความเปนจริงของสถานประกอบการสปาและ 2) ขณะที่จุดแข็งของศักยภาพของสถานประกอบการ

สปา ไทยหลายดานที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมใหศักยภาพ

สถานประกอบการสปาไทย มีคุณภาพและมาตรฐานอยางไรก็ตามยังมีสถานประกอบการสปาจํานวน

มากที่ ยังไมปฏิบัติตามมาตรฐานและกระบวนการ ที่ภาครัฐกําหนด คําสําคัญศักยภาพ สถาน

ประกอบการสปาไทยนโยบายและการสงเสริมจากภาครัฐ 

 จิตตโสภิน มีระเกตุ (2559) ที่ทําการศึกษาถึงคุณสมบัติอันพึงประสงคของนักบําบัดสปา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารธุรกิจสปาและผูใชบริการชาวตางชาติในจังหวัดชลบุรี พบวาคุณสมบัติ

อันพึงประสงคของนักบําบัดสปาที่ผูใชบริการสปาชาวตางชาติตองการ โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่

เกี่ยวของและตามมาตรฐานแรงงานทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ พบวา

บุคลิกภาพและทัศนคติของนักบําบัดสปาเปนคุณสมบัติสําคัญที่ผูใชบริการสปาชาวตางชาติ ตองการ

ในระดับมากที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 4.91 ทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปนปจจัยที่ผูใชบริการ

ชาวตางชาติใหความคาดหวังในระดับที่แตกตางจากผูประกอบการ โดยผูใชบริการชาวตางชาติให

คาเฉลี่ย 2.66 สวนผูประกอบการคาเฉลี่ยทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.25 ดวยผูใชบริการ 

สปาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย ซึ่งมีความสารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดไมดีนัก 

การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไมเปนปจจัยที่ผูใชบริการชาวตางชาติคาดหวังมากที่สุด ชาวรัสเซียให

ความสําคัญกับภาษาของตนเองมากกวา ในขณะที่ผูจัดการสปาระบุเกี่ยวกับการใหบริการสปาถึงจะ

ไมสามารถสื่อสารกันไดโดยใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ แตระหวางนักบําบัดกับผูใชบริการ

ชาวตางชาติจะสามารถสื่อกันไดดวยภาษากาย (อวัจนภาษา) ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันใน 

การใหบริการ   
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 อัครพงศ อั้นทอง (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจสปา พบวาธุรกิจสปาที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดสามารถ

กระตุนใหนักบําบัดมีการบริการที่ดีที่สุด และควรสงเสริมการพัฒนาทักษะการใหบริการของนักบําบัด 

รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการจัดการความรูในอุตสาหกรรมสปาไทย เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่ง

จะนํามาสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสหกรรมสปาไทยในอนาคต    

 กนกอร แซลิ้ม (2558) ที่พบวา ผูใชบริการมีความคาดหวังเฉพาะในสวนของพนักงาน

ใหบริการ โดยเห็นวาพนักงานตองใหบริการใหแกผูใชบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมแบงแยกเช้ือ

ชาติ สัญชาติ หรือวัฒนธรรมของลุกคา พนักงานใหบริการดวยความจริงใจ เต็มใจและซื่อสัตย ให

ขอมูลรายละเอียดแกลูกคาไดอยางชัดเจนและตามความเปนจริง พนักงานคํานึงถึงความปลอดภัยทั้ง

ชีวิตและทรัพยสินของลูกคาพนักงานควรมีความสามารถในการสื่อสารไดมากกวา 1 ภาษา  

 วรติยา รอดสม (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ

นักทองเที่ยวชาวจีนในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวามีการใช

นํ้ามันหอมระเหยใหเลือกหลากหลายกลิ่นหรือการใชนํ้ามันหอมระเหยและวิธีการนวดแนะนําตามธาตุ

เจาเรือนของผูมาใชบริการเพื่อบําบัดผอนคลายหรือชวยบรรเทาปญหาสุขภาพที่แตกตางกันในแตละ

บุคคล เชน นํ้ามันหอมระเหยที่เหมาะกับผูที่มีธาตุเจาเรือน อาทิ หากเปนธาตุนํ้าควรใชกลิ่นลาเวนเดอร

และเจอราเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติชวยลดความดันโลหิตสูงบรรเทาอาการนอนไมหลับและผอนคลาย

กลามเน้ือและวิธีการนวดที่เหมาะกับธาตุนํ้าคือการใชนํ้าหนักการนวดปานกลางและนวดเอื่อยๆ

เหมือนนํ้าไหลเปนตนเพื่อเพิ่มความนาสนใจสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ 

 สุจิตราภรณ จุสปาโล (2556) พบวาปจจัยที่มีผลมากที่สุดตอในการตัดสินใจมาทองเที่ยว

จังหวัดสงขลาของนักทองเที่ยวคืออินเทอรเน็ต ในขณะที่ขอมูลจากคูมือการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการสงเสริมการทองเที่ยวกลับมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว

ตํ่าที่สุด  

 สุจิตรา นาคประสงค (2555) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาตลาดนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติสําหรับธุรกิจบริการสปา กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาคนควาครั้งน้ีมี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอนักทองเที่ยวตางชาติที่เคยใชและไม

เคยใชบริการสปาในจังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอนักทองเที่ยวตางชาติที่

เคยใชและไมเคยใชบริการสปาในจังหวัดพิษณุโลก 3) เพื่อศึกษาปจจัยความคาดหวังที่สงผลตอ

นักทองเที่ยวตางชาติที่เคยใชและไมเคยใชบริการสปาในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 400 ตัวอยาง

ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSSV.11.5  สถิติที่ใชคือคาความถ่ีคารอยละ X คา S.D 

คา One way-ANOVA คา Chi Square (Cross tab) คา Multiple Regression ระดับนัยสําคัญ

0.050 สรุปผลดังน้ี ผลการศึกษาพบวาเพศหญิงชาวประเทศรัสเซียสถานะหมาย อาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทารายไดนอยกวา $5,000 และรูปแบบการดําเนินชีวิต

แบบช็อปปงมีความแตกตางระหวางจํานวนการใหบริการจากการเปนสมาชิกการใหบริการของ

พนักงานการตอนรับ การตกแตงรานใหสวยงามความสะอาดกระบวนการงายรวดเร็วและโปรโมช่ัน

ของประเภทสปาดีความหลากหลายของบริการความนาเช่ือถือช่ือเสียงของสปาคาบริการสานลด 

การแตงหองทําเลความสะดวกสบายการประชาสัมพันธและสิทธิพิเศษของสมาชิกและความตองการ

ใชสปาแบบมีวัตถุประสงคเพื่อการผอนคลายสวน Brand ของสปาสวนสําคัญในการตัดสินใจมากที่สุด

เรื่องการจูงใจคือมีความจําเปนใชบริการสปาและถามาเมืองไทยจะนึกถึงสปาในเมืองไทยความเปน

ธรรมชาติ ความคาดหวังคือ พนักงานแตงกายสวยงามกริยามารยาทดี การตอนรับมีขอมูลถูกตอง

แมนยํา มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี สวนการตัดสินใจใชบริการดูเรื่องความชํานาญ/ความ

นาเช่ือถือของพนักงานนวดและถาจังหวัดพิษณุโลกมีสปาแบบที่ตองการเมื่อทราบจะรอดูสถานที่จริง

กอนจึงใชบริการ 

 สิปปศิณี บาเรย (2555) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช

บริการสปาในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวจีนกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยางที่ใชใน 

การวิจัยครั้งน้ีไดแกนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินมาทําธุระจังหวัดภูเก็ตจํานวน 400 รายโดยใชปจจัยทาง

การตลาดที่มีผลตอการไดใชบริการสปาซึ่งมีกลับสิการศึกษาไดแกทฤษฎีวาดวยกลยุทธสวนประสม

ทางการตลาดบริการ 7 Ps และมีการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรูไดสถิติเพื่อหา

คาสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควรผลการวิจัยพบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป ประกอบอาชีพเปนลูกจาง

พนักงานและขาราชการ มีนักศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใชบริการสปาพบวา 

สวนใหญเคยมีประสบการณในการใชบริการสปามากอน เลือกใชบริการสปาในโรงแรม ชอบการ

บริการนวดตัวโดยมีเหตุจูงใจคือ ตองใชเวลาคลายเครียดจากที่ทํางานเปนหลัก ซึ่งมีชวงเวลาในการทาํ

ทรีทเมนทสปาไมเกิน 2 ช่ัวโมงและจะมีการเลือกใชบริการสปาดวยตนเองโดยการติดตอผานทาง

โทรศัพท 

 ภาณิกานต คงนันทะ (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการนวด

แผนไทยของนักทองเที่ยวตางชาติบนถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุมตัวอยางจาก

นักทองเที่ยวตางชาติ 400 คน พบวานักทองเที่ยวตางชาติเพศชาย อยูในชวงอายุ 20-35 ในระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เลือกใชบริการนวดแผนไทย เพื่อผอนคลาย 

 ชลามรินทร สมพงษ (2553) คือการวิจัยมีความมุงหมายเพื่อศึกษามุมมองของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอการทองเที่ยวที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธผลการวิจัยดาน

ขอมูลทั่วไป และมูลเหตุจูงใจในการมาเที่ยวหัวหิน พบวา นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางสวนใหญเดินทาง
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มาทองเที่ยวที่หัวหินเปนครั้งแรก เพื่อมาพักผอนกับครอบครัว โดยศึกษาขอมูลการทองเที่ยวหัวหิน

ทางอินเทอรเน็ต      

 วัชรี พืชผล (2553, บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพการใหบริการของบุคลกร

ในธุรกิจบริการสปา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปญหาของพนักงานใหบริการสปา

คือ ขาดความรูดานผลิตภัณฑ โดยไมสามารถแนะนําผลิตภัณฑใหผูใชบริการได ทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ ความรูพื้นฐานดานกายวิภาคศาสตร การควบคุมอารมณของพนักงาน จํานวนพนักงาน

ไมเพียงพอ   

 รัชศักด์ิ บุญญฤทธ์ิ (2552) ไดศึกษาคุณภาพการบริการของสปา กรณีศึกษากลุมจังหวัด

ทองเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) ประเทศไทย (Spa Service Quality: The Case of 

the Andaman Tourism Cluster) งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของกลุมลูกคาสปา 

และศึกษาความสามารถในการใหบริการ โดยใช เทคนิค IPA Grid เพื่อเปรียบเทียบความสําคัญของ

ปจจัยและความสามารถในการใหบริการ นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวาปจจัยสําคัญสูงสุดที่ลูกคาให

ความสนใจ ไดแกพนักงานสรางความรูสึก ปลอดภัยและสบาย พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี

ดานความสะอาด ความเขาใจของพนักงานตอความ ตองการของลูกคา ลูกคาสปามีความพอใจสูงตอ

ปจจัยดานตางๆ ดังน้ีความสะอาด พนักงานสรางความรูสึกปลอดภัยและสบาย พนักงานเอาใจใสตอ

การบริการเปนรายบุคคล พนักงานมีความสุภาพ บรรยากาศสงบและผอนคลาย กลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุปานกลาง มีการศึกษาดีเปนพนักงานและมีรายไดมากกวา 6,000 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอเดือน สาหรับนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวพรอมครอบครัว และมีวัตถุประสงค 

การเดินทาง เพื่อมาพักผอน โดยสวนใหญจะเคยมีประสบการใชบริการสปามาแลว 

 รัชฎาพร วงษโสพนากุล (2551) ศึกษาคุณสมบัติของนักบําบัดสปาที่พึงประสงคตาม 

การรับรูของ ผูบริหารธุรกิจสปาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

คุณสมบัติของนักบําบัดสปาที่พึงประสงคตามการรับรูของผูบริหารธุรกิจสปาในเขตอําเภอเมอืงจงัหวัด

เชียงใหม โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามจากผูบริหารธุรกิจสปาจํานวน 22 ราย ใน

การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชไดแก คาความถ่ีรอยละ และคาเฉลี่ย ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ีขอมูล

เกี่ยวกับลักษณะงานของนักบําบัดสปาธุรกิจสปาสวนมาก มีนักบําบัดสปา 4 คน โดยนักบําบัดสปา  

1 คน ใหบริการลูกคา 2 คน ตอวัน นักบําบัดสปาสวนใหญมีอายุต้ังแต 26 ป ข้ึนไปการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เกี่ยวกบคุณสมบัติของนักบําบัดสปาที่พึงประสงค

คุณสมบัติของนักบําบัดสปาที่พึงประสงคคือเปนเพศหญิง อายุต้ังแต 26 ป ข้ึนไป การศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คุณสมบัติดานบุคลิกภาพเนนเรื่องความซื่อสัตยและความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติดานความรูจะเนนความรูเกี่ยวกับรูปแบบการนวด  
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 รุงนภา ทิวประยูร (2551) ไดศึกษาความคาดหวังของผูใชบริการของโรงแรม แกรนด

จอมเทียนพาเลซที่มีตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและ 

การตอบสนองของนักทองเที่ยวที่มีตอคุณภาพการบริการ และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและ 

การตอบสนองของนักทองเที่ยวที่มีตอคุณภาพการบริการของโรงแรมแกรนดจอมเทียนพาเลซ ชลบุรี

พบวาดานสิ่งที่จับตองไดตองการใหเพิ่มคุณภาพของการบริการในเรื่องบุคลิกภาพและความสุภาพ

เรียบรอยของพนักงานในโรงแรม ดานความนาเช่ือถือตองการใหเพิ่มคุณภาพของการบริการในเรื่อง

ของการบริการไดอยางตรงตอเวลาของพนักงานในโรงแรม ดานการตอบสนองตองการใหเพิ่มคุณภาพ

ของการบริการในเรื่องความจริงใจที่จะชวยทุกสิ่งทุกอยางของพนักงานโรงแรม ดานความเช่ือมั่น

ตองการใหเพิ่มคุณภาพของการบริการในเรื่องความสามารถตอบคําถามหรือขอสงสัยของพนักงานใน

โรงแรม และดานความเห็นอกเห็นใจตองการใหเพิ่มคุณภาพของการบริการในเรื่องการใหความใสใจ

ตอคํารองของลูกคา 

 จีรศักด์ิ หมุนขา (2551) ไดศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธของธุรกิจสปา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาถึงลักษณะโครงสราง ขอมูลพื้นฐานของธุรกิจสปา ปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 

สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินธุรกิสจสปาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ

เตรียมพรอมสําหรับโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจตางๆ ที่จะเกิดข้ึน เครื่องมือในการวิจัยใชขอมูล 

ทุติยภูมิรายป ต้ังแตป พ.ศ. 2545-2549 รวบรวมจากรายงานประจําปของหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน เอกสารงานวิจัยและวารสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ SWOT Analysis ผลการศึกษา

พบวา ธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่มีศักยภาพ แตยังคงเปนปญหาในสวนของบุคลากรที่เปนนักบําบัดและ

บุคลากรที่มีความรูและความชํานาญตอการบริการจัดการตลอดจนอุปกรณเครื่องมือที่เกี่ยวของ แต

ดวยความสนับสนุนอยางจริงจังของภาครัฐและความรวมมือประสานกันของภาคเอกชนจึงทําให

ปญหาที่มีอยูหมดไป  

 รุงนภา ทิวประยูร (2551) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใหเพิ่มคุณภาพของ

การบริการในเรื่องบุคลิกภาพและความสุภาพเรียบรอยของพนักงานในโรงแรม ดานความนาเช่ือถือมี

ความคาดหวังใหเพิม่คุณภาพของการบริการในเรื่องของการบริการไดอยางตรงตอเวลาของพนักงาน

ในโรงแรม ดานความเช่ือมั่นมีความคาดหวังใหเพิ่มคุณภาพของการบริการในเรื่องความสามารถตอบ

คําถามหรือขอสงสัยของพนักงานในโรงแรม 

 พรปวีณ ศิริรักษ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่ มีตอ 

การใหบริการ ของรานฉัตรฐยาคลินิกแพทยแผนไทยและสปา อําเภอหัวหิน ที่รายงานวาลูกคาที่มาใช

บริการสปามีความพึงพอใจพนักงานอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากพนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตัวทุกครั้งหลังการนวด อีกทั้งยังอธิบายและใหความรูและตอบขอซักถามเกี่ยวกับอาการ
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เจ็บปวดไดอยางชัดเจน ทั้งน้ีพนักงานทุกคนมีความรูเกี่ยวกับการนวดไทยและนวดสปา สามารถ

อธิบายขอซักถามของลูกคาไดเปนอยางดี 

 ธีรภัทร โพธิรัชต (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสปาใน

โรงแรมของนักทองเที่ยว ศึกษาเฉพาะโรงแรมที่ต้ังอยูในอําเภอหัวหิน การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อ 1. ศึกษาและวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมบริเวณอําเภอ

หัวหินของนักทองเที่ยวเที่ยวชาวไทยและ ชาวตางชาติ โดยจําแนกตามผลิตภัณฑความช่ือเสียงของ

โรงแรมราคาสถานที่ทําเลที่ต้ังการสงเสริมการตลาดผูใหบริการบรรยากาศและการจัดการ 2. ศึกษา

ความแตกตางของปจจัยดานประชากรปจจัยดานเศรษฐกิจปจจัยดานอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการสปาในโรงแรมบริเวณอําเภอหัวหินของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ วิธีดําเนิน 

การวิจัยใชวิธีเชิงสํารวจกลุม ตัวอยางคือนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติใชบริการสปาใน

โรงแรมอําเภอหัวหินจํานวน 226 คนโดยใชแบบสอบถาม (Questionare) เปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโปรแกรมทางสถิติ (SPSS) เชนการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Deviation) และทดสอบสมมุติฐานโดย

ใชคาสถิติ One Way Anova ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1. ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิงมีสถานภาพสมรสและมีอายุระหวาง 31-40 ประดับการศึกษาปริญญาตรีข้ันสูงสุดมีมากที่สุด 

เปนพนักงานเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีรายได 

(ดอลลารสหรัฐ) เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,001 (ดอลลารสหรัฐ) สําหรับความถ่ีในการใชบริการสปา

สวนใหญใชบริการเฉลี่ยหน่ึงครั้งตอเดือนเวลาเฉลี่ยสวนใหญในการใชบริการ 2 ครั้งตอช่ัวโมง และ

คาใชจายในการใชบริการตอครั้งสวนใหญอยูระหวาง 2,001-3,000 บาท 2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสปาในโรงแรม ความสําคัญโดยรวมของปจจัยตางๆ คือปจจัย

การผลิตตภัณฑ ปจจัยความมีช่ือเสียงของโรงแรม ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ ทําเลที่ต้ัง 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานผูใหบริการ ปจจัยดานบรรยากาศ และปจจัยดานการจัดการ มี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสปาในโรงแรมอําเภอหัวหินในระดับความสําคัญมาก  ซึ่งกลุม

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบรรยากาศมากที่สุด  รองลงมาคือปจจัยดานผู

ใหบริการ 

 นาถฤดี มณีเนตร (2549) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ: กรณีศึกษา

การนวดแผนไทย พบวา ปจจุบันธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียงกําลัง

เจริญเติบโต ผูวิจัยจึงศึกษาวิธีการที่จะทําใหธุรกิจการนวดแผนไทยดําเนินไปไดอยางย่ังยืนโดยทําการ

สํารวจธุรกิจบริการสุขภาพจํานวน 40 แหง โดยใช แบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกต 

ตัวอยาง ประชากรของการวิจัย จํานวน 940 คน ไดแก ผูใชบริการการนวดแผนไทย ชาวไทย 427 คน ชาว

ตางประเทศ 373 คน ผูจัดการหรือเจาของกิจการ 40 คนและพนักงานนวด 100 คน โดยไดศึกษา
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ระดับความพึงพอใจในการใชบริการนวดแผนไทยตามองคประกอบในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ 

พบวาพนักงานประสบปญหาเรื่อง การใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและบริการลูกคาเกินครึ่ง

ของจํานวนพนักงานมีความตองการเปลี่ยนงานสวนผูจัดการเปนคนรุนใหมที่มีกลยุทธในการจัดการ

ทางธุรกิจที่ดีโดยการใชแนวคิดของการตลาดสมัยใหมซึ่งเนนความสําคัญของพนักงานและการ

ฝกอบรมภายในเพื่อสรางเอกลักษณของการบริการมีการรวมตัวกันจัดตังชมรมผูประกอบธุรกิจ เพื่อ

สรางความเขมแข็งของกิจการสําหรับในดานความพึงพอใจของผูใชบริการพบวาลูกคาชาวไทย 

พึงพอใจในกริยามารยาทของหมอนวด สวนลูกคาชาวตางประเทศมีความพึงพอใจในความย้ิมแยม

แจมใสและการตอนรับดูแล และเอาใจใสลูกคา ซึ่งโดยสรุปของการศึกษาครั้งน้ี พบวา 1. กิจการนวด

แผนไทยในจังหวัดขอนแกนอุดรธานีและหนองคาย มีการดําเนินการทางธุรกิจที่คอนขางมีแบบแผน

และไดมีการพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถานบริการตามประกาศ

กระทรวงฉบับใหมทั้ง ในดานอุปกรณและอาคารสถานที่ 2.ในภาพรวมของกิจการบริการสุขภาพที่มี

บริการนวดแผนไทย มีสัดสวนพนักงานที่ผานการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานรอยละ 76 แตเพื่อ

สรางความมั่นใจและความปลอดภัยใหกับผูใชบริการสถานประกอบการจึงควรปรับปรงุใหพนักงานทกุ

คนผานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน 3. ผูใชบริการมีความมั่นใจในการใชบริการเพื่อสุขภาพใน

จังหวัดขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย โดยมคีวามพึงพอใจเปนอยางมากในดานการตอนรับ ดูแล

เอาใจใสลูกคา 

 พูลศิริ หนาสกุล (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง วิเคราะหการแขงขันในธุรกิจดานสุขภาพ

และความงาม: กรณีศึกษารีสอรทและสปา พบวาธุรกิจโรงแรมและรีสอรทสปาไมเนนการตอบโตดวย 

กลยุทธดานราคา แตจะสรางความไดเปรียบจากการแขงขันดวยการสรางความแตกตางดานบริการ

และผลิตภัณฑและใหความสําคัญกับระบบดําเนินงานทุกข้ันตอน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเขา

ใชบริการ 

 วีระ วองมงคลเดช (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องโครงสรางตลาดและกลยุทธการแขงขัน

ของธุรกิจโรงแรม: กรณีศึกษา อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาตลาดของธุรกิจโรงแรมใน

อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เนนลูกคาชาวตางชาติจะเปนสินคาที่มีความแตกตางกันไมมาก

นักแตจะแตกตางกันที่การใหบริการและรูปแบบที่เปนเอกลักษณของโรงแรมที่มีการสงเสริมการขาย

หรือโฆษณาผานสื่อตางๆ สูการรับรูของนักทองเที่ยว รวมทั้งการใชชองทางการจัดจําหนายโดยผาน

เครือขายตัวแทนจําหนายในตางประเทศเปนสวนใหญหากพิจารณาในดานราคาไมปรากฏวามี 

การแขงขันอยางรุนแรงมากนักมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาจะไมสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยว 

ที่มาใชบริการมากนัก ดังน้ันการแขงขันจะอยูในรูปแบบของการแขงขันที่ไมใชราคา เชน การแขงขัน

ในเรื่องของการบริการและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเกิดความประทับใจซึ่งการบริการเหลาน้ี

เปนสิ่งที่มีสวนสําคัญอยางย่ิงในการตัดสินใจเลือกใชบริการของกลุมผูบริโภคอยางชัดเจน และเมื่อพูด
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ถึงประเด็นในดานการสรางการรับรูคุณคาบริการกับลูกคาในภาพลักษณของธุรกิจสปา ก็ยังเปนอีก  

1 กลยุทธที่นํามาใชน่ันคือ ดานสถานที่ เมื่อไดเขามาใชบริการสปา โดยลูกคาสวนใหญจะมีความชอบ

และหลงใหลกับบรรยากาศโดยรอบ อีกทั้งยังมีความโดดเดนที่สถาปตยกรรมการตกแตงที่มีความหรู 

โอโถง ลูกคาสามารถสัมผัสไดต้ังแตกาวแรกที่เดินเขาไปในสปา จะมีพนักงานมาตอนรับที่ทางเขาและ

พาเดินเขาไป 

 ยอดสรอย ดีชัยยะ (2548) ไดศึกษากระบวนการประกอบธุรกิจเดยสปากับการดํารงอยู

ของธุรกิจเดยสปาแหงหน่ึงในจังหวัดภาคใต โดยศึกษาธุรกิจเดยสปาแหงหน่ึงในจังหวัดภาคใต วิธีการ

หลักที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจเดยสปา ผูจัดการธุรกิจเดย

สปา ผูรับบริการ พนักงานบาบัด นักวิชาการ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ เชน พนักงานขาย บริษัททัวร 

รวม 24 คน ผลวิจัยพบวากระบวนการประกอบอาชีพธุรกิจเดยสปา มี 3 ข้ันตอน คือ (1) กระบวนการที่

เกี่ยวของกับกฎหมายในการประกอบอาชีพธุรกิจเดยสปา (2) การเลือกสถานที่สรางธุรกิจเดยสปาและ 

(3) การวางแผนธุรกิจเดยสปา สําหรับเงื่อนไขในการประกอบอาชีพธุรกิจเดยสปา มีเงื่อนไขสําคัญ

ดวยกัน 8 ประการ ไดแก (1) ดานบุคลากร (พนักงานเทอราปส) (2) ดานการกําหนดราคาและ

การตลาด (3) ดานเทคนิควิธีการที่ใชในการใหบริการ (4) ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ (5) ดาน 

การสื่อสารระหวางพนักงานกับลูกคา (6) ดานผลิตภัณฑและอุปกรณ (7) ดานการสราง ตรา ย่ีหอ 

(Brand) และ (8)  ดานบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณและการออกกฎหมาย ซึ่งผล

ของการวิจัยทําใหทราบถึงกระบวนการประกอบอาชีพธุรกิจเดยสปาและเงื่อนไขที่มีผลตอการดํารงอยู

ของธุรกิจเดยสปาแหงหน่ีงในจังหวัดภาคใต เพื่อจะไดเปนแนวทางในการนําไปสูการพัฒนา 

การประกอบอาชีพธุรกิจเดยสปาตอไป 

 จิรัญญา อัสนี และพาณี หลายวรกุล (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สุคนธบาบัดดวยวิธีการนวดในสปา พบวา ผูรับบริการสุคนธบาบัดดวยวิธีการนวดในสปา มีความพึงพอใจ

ตอคุณสมบัติของนํ้ามันหอมระเหย อยูในระดับมากทั้งทางดานกลิ่น ประโยชนที่ไดรับ และการเกิดผล

ขางเคียงหลังจากใชนามันหอมระเหย ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณสมบัติของผูนวดมาก 

ทั้งทางดานบุคลิกภาพ ความสุภาพ ความเปนมิตร รวมไปถึงทักษะความชํานาญ ทั้งทางดานเทคนิค

การนวดและความสามารถในการตอบขอซักถามตางๆ และพบวาผูรับบรกิารที่มี เพศ รายไดเฉลี่ยตอ

ป และระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมตอคุณสมบัตินํ้ามันหอมระเหยและคุณสมบัติ 

ผูนวดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมตอคุณสมบัติของนํ้ามัน

หอมระเหยโดยจําแนกตามชนิดของกลิ่นนํ้ามันหอมระเหย พบวา ผูรับบริการที่เลือกชนิดของนํ้ามัน

หอมระเหยที่ตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 Melanie Kay Smith, Sonia Ferrari (2016) ไดทําการศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการบริการ และ 

การสรางประสบการณในสปาสุขภาพและการทองเที่ยวทางการแพทย มีวัตถุประสงคหลักคือ 
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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางนวัตกรรมดานบริการและการสรางประสบการณในบริบทของการ

ทองเที่ยวสปาการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและการแพทย วัตถุประสงครวมถึงการใหภาพรวมของทฤษฎี

และรูปแบบของนวัตกรรมบริการและนําไปประยุกตใชกับภาคการทองเที่ยวสปาสุขภาพและ 

การทองเที่ยวทางการแพทย งานวิจัยหลักไดดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุองคประกอบที่

สําคัญที่สุดในประสบการณของผูเขาพักสปาและสุขภาพและนักทองเที่ยว แบบสอบถามออนไลน

ไดรับการรวบรวมจากสปาและสปาเพื่อสุขภาพ 17 ประเภทจาก 56 ประเทศ รวมถึงสปาทุกประเภท

โรงแรมเพื่อสุขภาพและสถานที่พักผอนหยอนใจ ขอมูลที่ไดรับข้ึนอยูกับกลุมอุปสงคที่สําคัญ 3 กลุม 

ไดแก ลูกคาในทองถ่ินนักทองเที่ยวในประเทศและนักทองเที่ยวตางชาติ นอกจากน้ียังไดมีการศึกษา

กรณีศึกษาของโรงพยาบาลพารหนในประเทศเอสโตเนีย ซึ่งมีการใชแนวทางปฏิบัติที่เปนนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสบการณในการรักษาผูปวย ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวาบางแงมุมของนวัตกรรม เชน

การออกแบบและเทคโนโลยี ไมมีความสําคัญเทาที่ควร แตจะมีการบําบัดตามหลักฐานการใหบริการ

ทางการแพทยและทรัพยากรธรรมชาติและทองถ่ิน ผลการวิจัยใหขอมูลที่ เปนประโยชนแก

ผูประกอบการที่กําลังพยายามสรางการบริการลูกคาที่เปนนวัตกรรมใหมที่ไมเหมือนใครและสามารถ

แขงขันได 

 Cristian Constantin Drăghici, Daniel Diaconu (2016) ไดทําการศึกษาเรื่อง การทองเที่ยว 

เพื่อสุขภาพมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของระบบอาณาเขตที่มีการทองเที่ยวใน

ประเทศโรมาเนีย การศึกษาน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อระบุบทบาทของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพใน 

การพัฒนาระบบอาณาเขตโดยมีลักษณะการทองเที่ยวในประเทศโรมาเนียในชวงป พ.ศ. 2543-2555 

ซึ่งเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ ปจจุบันการทองเที่ยวไดกลายเปนกลไกทาง

เศรษฐกิจที่แทจริงทําใหเกิดความซับซอนในการทํางานของระบบอาณาเขตซึ่งข้ึนอยูกับการใช

ประโยชนทรัพยากรการทองเที่ยว เพื่อหาจํานวนวาการทองเที่ยวมีสวนชวยในการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของระบบอาณาเขตเหลาน้ีในโรมาเนียไดมีการจัดทําฐานขอมูลของรหัส NACE เฉพาะ

สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวประจําป 2000-2555 สําหรับระบบเมนเฟรมในอาณาเขตที่มีรีสอรทที่มี

ฟงกชันการทํางาน จากการวิเคราะหเชิงสถิติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจํานวน บริษัท จํานวนพนักงาน

การหมุนเวียนและผลกําไร ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงบทบาทสําคัญของการทองเที่ยวเพือ่สขุภาพใน

การสรางผลคูณกับองคประกอบอื่นๆ ของระบบยอยทางเศรษฐกิจ ระบบอาณาเขตที่การทองเที่ยวมี

บทบาทหนาที่และระบบอาณาเขตซึ่งการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจใน

ทองถ่ิน 

 Oraphan Chanin, Ploykanok Khunchumnan (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง  

แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพสําหรับนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางในจงัหวัด

ภูเก็ต  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง
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ในการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 2) ศึกษาองคประกอบการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพของนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลางและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในตะวันออกกลาง 

นักทองเที่ยว กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีคือนักทองเที่ยวจากตะวันออกกลาง 400 คนและ

เจาหนาที่ของรัฐ 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผล

การศึกษาพบวานักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางมีความตองการทองเที่ยวเชิงสุขภาพสูง ไดแก  

1) ราคายุติธรรม 2) ความเขมฝงตัว 3) อภินันทนาการ 4) ของที่ระลึกสําหรับบานและ 5) การขนสง

สาธารณะ จากการวิเคราะหคาเฉลี่ย (t-test) พบวาดานดังกลาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระหวางเพศที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก อายุระดับการศึกษารายไดอาชีพสถานภาพประสบการณและ

สัญชาติในดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ จากการศึกษาพบวาดัชนีช้ีวัดซึ่งอางวาชวยในการจัดการ

ทองเที่ยวดานสุขภาพ ไดแก 1) ความหลากหลายของกิจกรรม 2) ที่พักที่เปนมิตรกับศาสนาอิสลาม  

3) การขนสงสาธารณะ 4) การสงเสริมการทองเที่ยวดานสุขภาพ 5) การเขาถึงหองสวดมนต 6) การเขาถึง

ขอมูลการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและ 7) ราคายุติธรรมของของที่ระลึก นอกจากน้ีแนวทางการจัดการ

ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพสําหรับนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางในจังหวัดภูเก็ต ไดแก 1) การทองเที่ยว

แหงประเทศไทยและหนวยงานการทองเที่ยวควรไดรับความหลากหลายมากข้ึนโดยเฉพาะกิจกรรม

ดานสุขภาพ 2) องคการบริหารสวนตําบลควรมีมาตรการที่สอดคลองกับความตองการของ

นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ควรมีการศึกษาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพื่อชักชวนให

นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางซื้อของที่ระลึกจากแหลงทองเที่ยวมากข้ึน 4) รัฐบาลไทยควรไดรับ

การสนับสนุนในการจัดที่พักเพื่อใหเปนไปตามหลักศาสนาอิสลาม 5) องคการบริหารสวนตําบลตอง

จัดสถานที่สําหรับนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางใหอธิษฐานโดยเฉพาะสําหรับสุภาพสตรี 6) รัฐบาล

ไทยควรแจงนักทองเที่ยวจากประเทศในตะวันออกกลางเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

เพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 7) องคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการเพื่อใหนักทองเที่ยวทุกคนรูสกึ

ปลอดภัยและเพื่อปองกันไมใหเกิดประโยชนจากราคาที่สูงข้ึน 

 Hiromi Kamata, Yuki Misui (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความแตกตางของแรงจูงใจ

ของนักทองเที่ยวสปาญี่ปุนในชวงสุดสัปดาหและวันธรรมดา การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความแตกตางในแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในวันหยุดสุดสัปดาหเมื่อเทียบกับวันธรรมดาโดย

ใชวิธีแบงสวนตลาดกลุมปจจัย "สปา (ONSEN)" เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหง

หน่ึงในประเทศญี่ปุนและนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่สปาเพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพที่เปน

เอกลักษณ ในการศึกษาครั้งน้ีเราไดรวบรวมขอมูลแรงจูงใจจากแบบสอบถามและแบบสอบถามที่แยก

จากกันไปเปนตัวอยางวันหยุดสุดสัปดาหและวันธรรมดา ปจจัยจูงใจในชวงสุดสัปดาหและวันธรรมดา

ไดมาจาก 54 รายการแรงจูงใจในการวิเคราะหปจจัย จากการวิเคราะหกลุมนักทองเที่ยวในชวงสุด
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สัปดาหถูกแบงออกเปนสามกลุมและนักทองเที่ยวในวันธรรมดาแบงออกเปนสี่กลุม จากการ

เปรียบเทียบผลการคนหาสําหรับวันสุดสัปดาหและวันธรรมดาเราพบขอมูลตอไปน้ี ประการแรก

นักทองเที่ยวในวันธรรมดามีแรงจูงใจที่ชัดเจนมากกวานักทองเที่ยวชวงสุดสัปดาห ประการที่สอง

นักทองเที่ยวทั้งวันหยุดสุดสัปดาหและวันธรรมดามักแสวงหา "ผอนคลาย" เมื่อเดินทางไปสปา 

ผลลัพธของเรามีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจดานสปา อาจเปนไปไดวาจะไดรับประโยชนจากการ

กําหนดเปาหมายกลยุทธการสงเสริมการขายไปยังตลาดทองเที่ยวในชวงสุดสัปดาหและวันหยุดที่

เฉพาะเจาะจง 

 Darko Dimitrovski, Aleksandar Todorović (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัด

กลุมนักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในสภาพแวดลอมสถานประกอบการสปา ผลการวิจัยพบวา  

การตอบสนองความตองการของทั้งแพทยและนักทองเที่ยวสุขภาพ กอนหนาน้ีตองมีการรักษาดวย

เหตุผลทางการแพทยที่เฉพาะเจาะจงในขณะที่หลังพยายามที่จะรักษาสุขภาพ ความแตกตางระหวาง

สองกลุมจึงเปนสวนหน่ึงของแรงจูงใจแมในขณะที่ทั้ง 2 กลุม อาจใชทรัพยากรรวมกันจํานวนมาก 

การศึกษาครั้งน้ีรายงานผลการวิจัยจากตัวอยางนักทองเทีย่วจากประเทศเซอรเบียจํานวน 165 คนที่

ใชบริการที่ Vrnjacka Banja Spa ประเทศเซอรเบีย แรงจูงใจของพวกเขาถูกจําแนกเปน การฟนฟู 

สังคม การครอบงําจิตใจกับสุขภาพและความงาม การผอนคลาย  

 Draghici Cristian-Constantin, Pintilii Radu-Daniel (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

บทบาทของการทองเที่ยวสปาในการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินจากโรมาเนีย การศึกษาน้ีมีจุดมุงหมาย

เพื่อระบุการมีสวนรวมดานการทองเที่ยวของสปาในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศโรมาเนียในชวงป 

พ.ศ. 2543-2555 ซึ่ง เปนยุคที่การทองเที่ยวของประเทศโรมาเนียไดรับความต่ืนตาต่ืนใจ  

การทองเที่ยวสปาไดกลายเปนหน่ึงในรูปแบบที่สําคัญของการทองเที่ยวระหวางประเทศ ทําใหเกิด 

การเพิ่มข้ึนของระบบทองถ่ินของความซับซอนในการทํางาน งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง

ความสําคัญของการทองเที่ยวสปาในระบบอาณาเขตของโรมาเนีย ซึ่งไดรับการพัฒนาข้ึนจาก

ทรัพยากร มีการจัดทําฐานขอมูล (การจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจแหงชาติ) ในชวงป 2543-

2555 เพื่อวิเคราะหถึงวิวัฒนาการของจํานวน บริษัท จํานวนพนักงานและการเติบโตของธุรกิจและ

กําไรประจําป ฐานขอมูลถูกสรางข้ึนสําหรับสปาและเศรษฐกิจทองถ่ินรวมดวย  

 Kucukusta and Guillet (2014) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหองคประกอบ

โดยรวมของการใหบริการดานสปาพบวา ราคาและผลิตภัณฑที่มีตราสินคาเปนสิ่งที่ตองการของลูกคา

รวมไปถึงคุณสมบัติของพนักงานนวดและระดับความเปนสวนตัวก็เปนสิ่งที่สําคัญในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสปา  โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยคุณสมบัติของพนักงานนวด (Therapist Qualification) 

ถือเปนหน่ึงในลักษณะสําคัญตอการจองการใชบริการสปา โดยคุณสมบัติของพนักงานนวดในงานวิจัย
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น้ีจะพิจารณาจากการมีประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมเรื่องการใหบริการสปาหรือประสบการณ

ของพนักงานในการใหบริการสปา เปนตน 

 Loureiro, Almeida and Rita (2013) ไดทําการศึกษาเรื่อง บรรยากาศและการมีสวน

รวมในความสุขและการผอนคลาย กรณีศึกษาโรงแรมสปา พบวา บรรยากาศที่เปนสิ่งกระตุนสงผล

ทางออมตอความพึงพอใจของลูกคาสปาในโรงแรม ซึ่งจะพิจารณาจากการออกแบบตกแตงรานใหนา

ดึงดูดใจ ความสะอาด แสงสวาง เสียงเพลง อุณหภูมิโดยรอบ เปนตน โดยจะเห็นไดวาบรรยากาศจะมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของลูกคาเปนอยางมาก 

 Charline Mourgues a, b, Laurent Gerbaud (2014) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลที่เปน

บวกและคุมคาของการบําบัดดวยสปาตอการเริ่มตนกิจกรรมการงานและการไมไดประกอบอาชีพใหม

ในสตรีที่เปนมะเร็งเตานม: การทดลองแบบสุมหลายศูนยแบบฝรั่งเศส ซึ่งมีวัตถุประสงคของการวิจัย 

จุดมุงหมายหลักคือการประเมินผลของการรักษาดวยสปาในการเริ่มตนใหมของกิจกรรมการประกอบ

อาชีพและไมไดประกอบอาชีพและความสามารถของผูหญิงในการใหการรักษามะเร็งเตานม ซึ่งมี

วิธีการและตัวอยาง โดยการทดลองแบบสุมหลายกลุมระหวางป พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 ที่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโอแวรญนและโรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึงในเมืองแกลรมง - แฟร็งประเทศ

ฝรั่งเศส ผูปวยที่มีสิทธ์ิไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานมที่สมบูรณโดยไมมีขอหามในการทํา

กิจกรรมทางกายหรือความผิดปกติทางสติปญญาและดัชนีมวลกายระหวาง 18.5 ถึง 40 กก. / ตาราง

เมตร กลุมแทรกแซงไดรับการรักษาดวยสปารวมกับการใหคําปรึกษากับนักโภชนาการในขณะที่ 

การควบคุมไดรับการปรึกษาหารือกับนักโภชนาการเทาน้ัน ในกลุมผูปวย 181 คนไดรับแบบสุม 92 

และ 89 คนตามลําดับ มีผูปวย 90 คนกลุมที่เขารับการรักษา 42 รายและกลุมควบคุม 48 ราย  

ขอสรุปการรักษาดวยสปาเปนกลยุทธที่คุมคาในการปรับปรุงกิจกรรมการประกอบอาชีพและการไม

ประกอบอาชีพใหมๆ และความสามารถของสตรีในการใหการรักษามะเร็งเตานม 

 Rostam Yaman, Zarina Alias, and Norishahaini Mohamed Ishak (2012) ได

ทําการศึกษาเรื่อง การรักษาความงามและการออกแบบสปาจากมุมมองของศาสนาอิสลาม บทความ

น้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธดานการออกแบบในการรักษาสุขภาพและความงามดวย 

การผสมผสานความทันสมัยเขากับมุมมองของชาวอิสลาม กรณีศึกษาที่เลือกคือสปาอิสลามในหุบเขา

กลาง  นําการฝกสปาอิสลาม ซึ่งวิธีการที่ใชคือการสังเกตการณและแบบสํารวจในสถานที่ ผลจาก 

การวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยและพอใจกับดานการออกแบบรวมทั้งการดําเนินการของ 

การฝกสปาอิสลาม ในกรณีศึกษาที่เลือก จากกรณีของมาเลเซียจําเปนตองใชและพัฒนารูปแบบตาม

การฝกสปาอิสลาม เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่รุงเรือง ซึ่งข้ึนอยูกับตลาดกลุมลูกคาที่

เฉพาะเจาะจง 
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 Altın and others (2012) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลงานของผูปวยระหวางประเทศและ

การตลาดการทองเที่ยวดานสุขภาพของตุรกี พบวาการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพเปนช่ือที่ไดรับจาก 

การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอาศัยไปยังสถานที่อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับการรักษา ประเทศ

ตุรกีมีศักยภาพในการทองเที่ยวดานการแพทยที่มีสถานที่ต้ังทางภูมิศาสตรสภาพภูมิอากาศแหลง

ความรอนความงามตามธรรมชาติและบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การทองเที่ยว

เพื่อสุขภาพไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วในชวง 20 ปที่ผานมา ในงานวิจัยน้ีไดกลาวถึงกลุมยอยของแนว

ทางการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดําเนินการโดยผูปวยที่เขารับการผาตัดในประเทศตุรกี ในขอบเขตน้ีมติิ

ทางเศรษฐกิจและการตลาดการทองเที่ยวทางการแพทยของประเทศตุรกี ในตลาดโลกขอดีและขอเสยี

ของประเทศและพื้นที่ที่ตองปรับปรุง ถูกตรวจสอบ งานวิจัยน้ีเตรียมที่จะตรวจสอบการปรับปรุง 

การทองเที่ยวทางการแพทยที่จําเปนซึ่งสามารถทําไดทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 Marion Joppe (2010) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของประเทศหน่ึงไปยัง

จุดหมายสปา: กรณีศึกษาประเทศแคนาดา ผลวิจัยพบวาการมีความสนใจในทุกดานของการทองเที่ยว

เพื่อสุขภาพและสุขภาพไดเติบโตข้ึนในทุกสวนของโลก ธุรกิจมีการตอบสนองตอการเติบโตอยาง

รวดเร็วในปริมาณและความหลากหลายของอุปทานที่นําเสนอโดยเฉพาะอยางย่ิงในทวีปอเมริกาเหนือ 

แตมี เพียง ไมกี่ประเทศที่มีการประเมินอุปทานของตนอยางเปนระบบและเ ช่ือมโยงกับ 

การเปลี่ยนแปลงในแรงจูงใจและพฤติกรรมตอสปาสุขภาพและสุขภาพในประชากรของตัวเอง 

บทความน้ีนํามารวมกันเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิและการวิจัยที่ดําเนินการโดยผูเขียนรวมกับสมาคมส

ปาช้ันนําในเมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา  

  Chew Ging Lee (2010) ไดทําการศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพและการทองเที่ยวใน

สิงคโปร งานวิจัยน้ีวิเคราะหบทบาทของภาคการดูแลสุขภาพในการทองเที่ยวระหวางประเทศและ

ผลกระทบของการทองเที่ยวระหวางประเทศตอสถานะการดูแลสุขภาพในสิงคโปร ผลการวิจัย

ช้ีใหเห็นวามีสาเหตุมาจากการดูแลสุขภาพไปสูการทองเที่ยวระหวางประเทศเปนเวลานาน ผลกระทบ

ของการดูแลสุขภาพในการทองเที่ยวระหวางประเทศเปนบวก อยางไรก็ตามในระยะสั้นผลยังระบุวา

ไมมีสาเหตุระหวางสองตัวแปรเหลาน้ี สรุปไดวาความพยายามในปจจุบันของรัฐบาลสิงคโปรใน 

การจัดต้ังสิงคโปรใหเปนศูนยกลางดานการแพทยช้ันนําจะดึงดูดนักทองเที่ยวขาเขามากข้ึนในระยะ

ยาว 

 Suna Koh, Joanne Jung-Eun Yoo and Carl A. Boger Jr. (2010) ไดศึกษาถึงการ

วิเคราะหความสําคัญและประสิทธิภาพการบริการสปากับประโยชนที่ผูใชบริการไดรับจากการเลอืกใช

บริการสปา (Importance-performance analysis with benefit segmentation of spa goers) 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อศึกษาถึงประโยชนที่ผูใชบริการสปาไดรับ เพื่อแบงกลุมผูใชบริการตาม

ลักษณะของประโยชนที่ผูใชบริการสปาไดรับ และเปรียบเทียบความสําคัญกับประสิทธิภาพการ
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บริการการศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถามจากผูใชบริการโฮเต็ลสปา รัฐเท็กซัส จํานวน 214 คน ผล

การศึกษา พบวากลุมผูใชบริการสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก Escapists, Neutralists 

and Hedonists ซึ่งมีแตละกลุมมีความแตกตางกันตามประโยชนของผูใชบริการ การเปรียบเทียบ

ความสําคัญกับประสิทธิภาพการบริการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของของผูใชบริการแตละกลุม และ

ประสิทธิภาพของการบริการสปา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

 Hiromi Karnata, Yuki Misui and Hirotaka Yamauchi (2010) ไดศึกษาถึงปจจัยใน

การดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวสปา ประเทศญี่ปุน วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา 

ความคิดเห็นที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวสปาในประเทศญี่ปุน และเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สามารถดึงดูด

จํานวนนักทองเที่ยวใหเพิ่มข้ึน เครื่องมือสําหรับการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามที่ประกอบดวยปจจัยที่

ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ไดแก คุณสมบัติและลักษณะของสปา ราคา การเขาถึง การใช

มุมมองของจุดหมายปลายทางเปนตัวช้ีวัดระดับความดึงดูดใจ ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการให

ความสําคัญกับคุณภาพของนํ้าพุรอน และบรรยากาศในสถานบริการยังเปนปจจัยสําคัญพื้นฐาน 

ขณะที่ความดึงดูดใจอื่นๆ เกิดจากการเขาถึงและราคาซึ่งมีความแตกตางกันในผูใชบริการแตละราย 

สําหรับการบริหารจัดการสปาสถานบริการควรคํานึงถึงลูกคาและคูแขงขันของตนดวย 

 Jurgita Sekliuckiene and Neringa Langviniene (2009) ไดศึกษาถึงทัศนคติการบริการดาน

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา ประเทศลิธัวเนีย กรณีของสปา (Service Perspectives in 

Healthiness and SportTourism in Lithuania: Case of Spa) วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อ

ศึกษาทัศนคติของธุรกิจบริการสปาในลิธัวเนียอยางละเอียด โดยการสัมภาษณผูประกอบการ 4 ราย 

ผลการศึกษาพบวาบริการสปาเปนบริการดานสุขภาพและกีฬาที่มีความสําคัญมากของลิธัวเนีย และ

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวตางชาติ และประชาชนในประเทศ ลักษณะของสถานประกอบการ 

สปามีทั้งสปาขนาดใหญ และสปาเฉพาะดาน เชน นํ้าแร หลักพื้นฐาน 3 ดานของคุณภาพการบริการ

ในแตละสถานประกอบการ ไดแก การมุงเนนที่ผูใชบริการ การพัฒนาบริการอยางตอเน่ือง และทีม

เวิรคในการพัฒนาสินคาและบริการ ซึ่งลักษณะพื้นฐานหลัก 3 ประการของสถานประกอบการแตละ

แหงจะมีความแตกตางกันตามความสามารถของแตละองคกร 

 Melih Madanoglu and Sherie Brezina (2008) ไดศึกษาถึงการกระตุนรายไดของ

โรงแรมจากสปารีสอรท (Resort Spas: How are They Massaging Hotel Revenues?) วัตถุประสงคเพื่อ

อธิบายถึงผลประโยชนที่รีสอรทไดรับจากการดําเนินการใหบริการสปา จากการสัมภาษณผูจัดการ

ฝายสปาของรีสอรทช้ันนํา ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พบวารีสอรทสามารถสรางรายไดเพิ่มจาก 

การเสนอบริการแพคเก็จสปา รวมทั้งบริการอื่นได โดยทางรีสอรทมีการเสนอเงื่อนไขการยกระดับ 

การบริการหรือนําเสนอการจองบริการอื่น อยางไรก็ตามงานวิจัยน้ีมีขอจํากัด เน่ืองจากการเก็บขอมูล

เปนการเก็บเพียงขอมูลจากรีสอรทช้ันนําในสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน  
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 Adrian Kapczynski, and Adam R. Szromek (2008) ไดทําการศึกษาเรื่อง สมมติฐาน

เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจสปาในโปแลนดในชวงป พ.ศ. 2492-2549 งานวิจัยน้ีมุงเนนการวิเคราะห

การพัฒนาธุรกิจสปาในประเทศโปแลนดและวงจรชีวิต ผูเขียนกลาวถึงสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนา

ธุรกิจสปาในประเทศโปแลนดเพื่อนําไปสูความรูที่มีอยูและรูปแบบวิวัฒนาการของสปา แนวคิดเหลาน้ี

ยึดตามรูปแบบวิวัฒนาการของพื้นที่ทองเที่ยวเพื่ออธิบายแตละข้ันตอนในการพัฒนาตลาดสปาใน

ประเทศ ผูเขียนวิเคราะหการพัฒนาธุรกิจสปาในชวง ป ค.ศ. 1949 – ค.ศ. 2006 โดยการพิจารณา

ขอมูล สถิติ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและเหตุการณทางประวัติศาสตรของชวงเวลาน้ัน 

 Maria Elisa Alen Gonzalex, Lorenzo Rodrigues Comesana, and Jose Antonio 

Fraiz Brea (2006) ไดศึกษาถึงการประเมินความต้ังใจในการกระทําของนักทองเที่ยวผานการรับรูตอ

คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคา (Assessing Tourist Behavioral Intentions 

through Perceived Service Quality and Customer Satisfaction) การวิจัยน้ีใชแบบสอบถาม

ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ขอมูลทั่วไป ขอมูลดานคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการ และ

ความต้ังใจในการกระทําของผูใชบริการ ผลการศึกษา พบวาดานคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ 

และความต้ังใจในการกระทําของผูใชบริการเกี่ยวของแบบมีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องความต้ังใจในการซื้อ

บริการสปา การบอกตอเกี่ยวกับประสบการณใชบริการ และราคา สวนดานความสัมพันธระหวาง 

การรับรูและความพึงพอใจของผูใชบริการน้ัน ความพึงพอใจจะข้ึนอยูกับการรับรู ถึงคุณภาพ 

การบริการที่ผูใชบริการไดรับ 

 Rowe (1998: 54-60) ไดทําการศึกษาเรื่อง Spotlight on Spa พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญที่มาใชบริการมีวัตถุประสงคเพื่อตองการพักผอน ผนอคลายความตึงเครียด ยังตองการลดและ

ควบคุมนํ้าหนัก เพื่อใหไดรูปรางที่ดี ซึ่งการบริการนวดเปนการบริการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ซึ่ง

ทั้งเพศหญิงและเพศชายตางก็ใหความสนใจและความตองการใชบริการสปาที่มีความแตกตางกัน เพศ

ชายจะเลือกใชการบริการสปา เพื่อการพักผอนหยอนใจ การออกกําลังกายรักษาสุขภาพที่ดี สวนเพศ

หญิงจะเลือกใชบริการสปาโดยมีการพิจารณาจากการบริการที่เอาใจใสของพนักงานเทอราปสเปน

อันดับแรก และตามมาดวยการพักผอนคลายความตึงเครียด 

 Cockerell (1996: 53-77) ไดศึกษา Spa and Health Resorts in Europe เปนการวิเคราะห

อุปสงคและอุปทานของธุรกิจสปาและรีสอรทสุขภาพ โดยเนนกลุมลูกคาชาวยุโรป ซึ่ งมี 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรีสอรทตางๆ และการบําบัดรักษาดวยนํ้า สามารถหาแนวทาง

ในการพัฒนาธุรกิจไดวา การตลาดทองเที่ยวเพื่อสุขภาพของชาวยุโรปสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม 

1) กลุมที่ใชบริการสปาและรีสอรทสุขภาพ มีสาเหตุที่เดินทางมาใชบริการสปาเพื่อใชในการรักษา

สุขภาพ 2) มีสาเหตุคือวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษา 

วิเคราะห มาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปาในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรขัีนธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

โดยนําเสนอในแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)  

การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดย

สปา และนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจ

สปา และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

ของสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา 3) เพื่อนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา

ธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) คือใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เปนหลัก แลวใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาเสริม

เพื่อขยายความตรวจสอบยืนยันและเพิ่มความลึกของขอมูล โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

หนวยวิเคราะห 

  งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

หนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทาง

มาใชบริการสปาประเภทเดยสปา หรือ นวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

และผูประกอบการสปาที่ประสบความสําเร็จและมีลักษณะเปนสปาที่ดําเนินการภายในโรงแรมหรือ 

รีสอรทแอนดสปา ในระดับ 4-5 ดาว ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                                                                                                                                                                                            

การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพใน

อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวหลักที่ชาวตางชาตินิยมเดินทางมาเที่ยว ซึ่งมี

จํานวนของสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ เพียงพอตอความตองการ
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ของจํานวนนักทองเที่ยว อีกทั้งยังมีสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่มีช่ือเสียง และ

ไดรับรางวัลระดับเอเชียแปซิฟก ไดถูกคัดเลือกเปนหน่ึงใน “โรงแรมดีเดน” ประเภทการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ มีจํานวน 7 แหงจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนประชากรในการศึกษาครั้งน้ี 

 

ตารางที่ 2 สถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่มีช่ือเสียงและไดรับรางวัล 

 

อําเภอ ชื่อสถานประกอบการสปา สังกัดโรงแรมหรือรีสอรท 

หัวหิน บรีซสปา สาขาหัวหิน โรงแรมอมารี หัวหิน   

หัวหิน เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา   โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน 

หัวหิน สปา เซ็นวารี    เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลาหัวหิน 

หัวหิน นูรา  สปา มาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา   

หัวหิน สปา อินเตอรคอนติเนนตัล    อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรีสอรท   

หัวหิน Shine Spa for Sheraton เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา   

ปราณบรุ ี เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด 

ซิกซเซนสเซส สปา   

เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซเซนสเซส 

สปา   

 

 ในการเลือกพื้นที่วิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันดังตอไปน้ี 

       1.  ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา หรือนวดเพื่อ

สุขภาพ และรีสอรทแอนดสปา โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

รวมทั้งไดติดตอประสานขอมูลอื่นๆ จากหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

 2.  ตรวจสอบรายช่ือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ข้ึนทะเบียนกับ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปนจํานวน 157 แหง จึงมีความเหมาะสมที่จะ

นํามาใชเปนประชากรในการศึกษาครั้งน้ี 

โดยมีข้ันตอนในการวิจัยที่ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอนที่สําคัญ ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  

(7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการสปา ของธุรกิจสปาประเภทเดยสปา 

หรือนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ     

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา และความสามารถใน

การตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  
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 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

 ขั้นตอนท่ี 4 การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   

  จากข้ันตอนดังกลาวผูวิจัยไดนําเสนอ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังภาพที่ 5 ดังน้ี  
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ภาพที่ 6 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  



88 

 จากแผนภาพขางตนสามารถนําเสนอรายละเอียดข้ันตอนการวิจัยไดดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  

(7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการของธุรกิจสปาประเภทเดยสปา หรอืนวด

เพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 1.  วัตถุประสงค  

   เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการและปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา 

และนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 2.  วิธีการศึกษาวิจัย 

   2.1 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source Data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในพื้นที่วิจัยตามที่ไดกําหนดเอาไวในขอบเขตการศึกษา ขอมูลที่มา

จากการรวบรวมแบบสอบถาม โดยจะแจกกับนักทองเที่ยวที่ใชบริการสปา 

   2.2 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source Data) ไดแก การศึกษาจากเอกสาร 

งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลออนไลน เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย 

 3.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 

   3.1 ประชากร ไดแก นักทองเที่ยวที่ใชบริการสปา ประเภทเดยสปา และนวดเพื่อ

สุขภาพ เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญอีกทั้งยังไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันขนาดกลุม

ตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคา

ความเช่ือมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549: 74) 

ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
   สูตร  n = P(1-P)Z2 
     E2                            
     เมื่อ     n   แทน ขนาดตัวอยาง 

 P   แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม 0.50 

           Z  แทน ระดับความเช่ือมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ 

  ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (ระดับ 0.05) 

 E แทน คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดข้ึน = 0.05 
   แทนคา n = (0.50)(1-0.50)(1.96)2 
  (0.05)2               

  = 384.16          
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 ทั้งน้ีผูวิจัย จะใชจํานวนประชากรจํานวน 400 ตัวอยางเพื่อใหครอบคลุมตาม

คาที่ไดจากการคํานวณกลุมตัวอยางและจะดําเนินการเก็บขอมูลกับประชากรโดยใชวิธีการสุมอยาง

งาย (Simple Random Sampling)  

   4. วิธีดําเนินการวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาเพื่อตอบคําถามในการวิจัยของวัตถุประสงคที่ขอที่ 1 มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 การวิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้ง ผูวิจัยใชเครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูล โดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาด คุณคาบริการ การรับรูคุณคา และ

ปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของ

ธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก บริเวณอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งน้ี แบบสอบถามมี 

การสรางข้ึนตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวและจากการศึกษาคนควา จากเอกสารตางๆ รวมทั้ง

แนวความคิดในงานวิจัยที่ใกลเคียงของผูที่ไดทําการศึกษาวิจัยไวแลว โดยแบบสอบถามจะมีคําถามทั้ง

ปลายปดและปลายเปด ทั้งน้ี ตองผานทดสอบความเที่ยงตรงและแมนยําตามหลักสถิติที่เหมาะสม 

โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี  

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

  ข้ันตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดตัวแปรและกําหนดตัวช้ีวัดทั้ง

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

  ข้ันตอนที่ 2 นําแบบสอบถามฉบับรางสงใหกับผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาของคําถาม โดยผูวิจัยจะหาความเที่ยงของแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ (Index of Item Objective Congrence –IOC) ซึ่งคา IOC เปนคาความเที่ยงตรงของ

แบบสัมภาษณ หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถาม กับวัตถุประสงค ทั้งน้ี คาความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม (IOC) และแบบสัมภาษณทั้งฉบับเฉลี่ยเทากับ 0.89 สามารถสรุปไดวาแบบสอบถามมี

ความเที่ยงตรงใชได  

 ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) จาก

ตัวอยาง แบบสอบถามจํานวน 30 ชุด กับนักทองเที่ยวชาวไทย โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1974: 161) และใชเกณฑสัมประสิทธแอลฟา เทากับ 

0.867 หรือรอยละ 86.7 ทั้งน้ีไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับเทากับ 0.982  

 5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยเชิง

ปริมาณ ไดแกแบบสอบถาม  มีการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี  
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 5.1 แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวที่มาใชบริการสปา ซึ่งเปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาด คุณคาบริการ การรับรูคุณคา และปจจัยพื้นฐานของ

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของธุรกิจสปาในเขต

ทองเที่ยวหลัก บริเวณอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แบงเปน 3 สวน ไดแก 

 5.1.1 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม เปน

คําถามปลายปด – เปด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สัญชาติ รายไดตอเดือน อาชีพ คุณมาเที่ยว

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนครั้งที่เทาไหร การมาใชบริการสปาอยูในแผนการเดินทางมาเที่ยวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธของทานหรือไม รูปแบบการใหบริการสปาที่ทานชอบใชมากที่สุด จํานวนเงินตอครั้งที่

ทานมาใชบริการสปาในแตละครั้ง ทานมีวิธีการจองหรือเลือกใชบริการสปาไดอยางไร โดยคํานวณ

เปนคาสถิติพรรณนาดวยการการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาอัตราสวนรอยละ 

(Percentage) 

           โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 13.0 

       สถิติพ้ืนฐาน 

          คารอยละ (Percentage) 

          คาเฉลี่ย (Mean: x ) 

 
x

x
N

  

          เมื่อ x          แทน   คาเฉลี่ย 

       x            แทน    ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

               N              แทน    จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 5.1.2  สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปา ประกอบดวย  

กลยุทธทางการตลาด คุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาและปจจัยความคาดหวังในการใชบริการ

สปา โดยใชคําถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) มีเกณฑมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับคือ 

 5  หมายถึง ระดับความคาดหวังมากที่สุด   

    4  หมายถึง ระดับความคาดหวังมาก 

   3  หมายถึง ระดับความคาดหวังปานกลาง 

   2  หมายถึง ระดับความคาดหวังนอย 

   1  หมายถึง ระดับความคาดหวังนอยทีสุ่ด   

          สถิติที่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีความหมายคาเฉลี่ยดังน้ี   
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   คะแนนคาเฉลี่ย  4.21 - 5.00   หมายถึง ระดับความคาดหวังมากทีสุ่ด   

   คะแนนคาเฉลี่ย  3.41 - 4.20   หมายถึง ระดับความคาดหวังมาก 

    คะแนนคาเฉลี่ย  2.61 - 3.40   หมายถึง ระดับความคาดหวังปานกลาง  

   คะแนนคาเฉลี่ย  1.81 - 2.60   หมายถึง ระดับความคาดหวังนอย 

              คะแนนคาเฉลี่ย  1.00 - 1.80    หมายถึง ระดับความคาดหวังนอยที่สุด 

 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) 

                      
 2

. .
x x

S D
N





 

          เมื่อ   . .S D     แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

               x        แทน  คะแนนระดับการประเมิน 

                   x       แทน  คาเฉลี่ย 

                  N       แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 

                คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ลัดดาวัลย เพชรโรจนและคณะ, 2545: 

145) เพื่อวัดความเที่ยงตรง (Validity) 

                     
R

IOC
N

  

           เมื่อ   IOC    แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหา 

                    R    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดของผู เ ช่ียวชาญ

เน้ือหาทั้งหมด 

                   N       แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 

ตารางที่ 3 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวน

 ประสมทางการตลาด (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ 

 และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังใน

 การใชบริการ ของธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

  

       วัตถุประสงค    วิธีการ   ผูใหขอมูลหลัก เคร่ืองมือ/สถิติ   ผลที่ได 

1. เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทาง

การตลาดในดานสวนประสม

ทางการตลาดบริการ  (7P’s)  

 

แบบสอบถามที่

แปลเปน

ภาษาอังกฤษ 

นักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่

เดินทางมาใช

บริการเดยสปา  

 1. การการแจก

แจงความถี่ 

(Frequency) 

 

 1.ไดขอมูลในดาน

อุปสงค ไดแก 
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ตารางที่ 3 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวน

 ประสมทางการตลาด (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ 

 และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังใน

 การใชบริการ ของธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตอ)   

 

       วัตถุประสงค    วิธีการ   ผูใหขอมูลหลัก เคร่ืองมือ/สถิติ   ผลที่ได 

การสรางคุณภาพการบริการ 

การรับรูคุณคาการบริการ และ

ปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยว

เชิงสุขภาพและความงามที่มีผล

ต อความคาดห วัง ในการ ใ ช

บริการ ของสถานประกอบการ 

สปาประเภทเดยสปา และนวด

เพื่อสุขภาพ  ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 หรือนวดเพื่อสุขภาพ 

ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2. การหาอัตรา 

สวนรอยละ 

(Percentage) 

 3. คาเฉล่ีย  

(Mean) 

 4. สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

 - ระดับกลยุทธ

ทางการตลาดใน

ดานสวนประสม

ทางการตลาด

บริการ  (7P’s) 

 - การสราง

คุณภาพการ

บริการ 

 - การสรางการ

รับรูคุณคา   

-  ปจจัยพื้นฐาน

ของนักทองเที่ยว 

-  ความคาดหวัง

ในการใชบริการ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาและความสามารถในการตอบสนอง

ความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

  1. วัตถุประสงค  

      เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา และความสามารถในการตอบสนอง

ความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

  2. วิธีการศึกษาวิจัย 

    2.1 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source Data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในพื้นที่วิจัยตามทีไ่ดกําหนดเอาไวในขอบเขตการศึกษาขอมูลที่มาจาก

การสัมภาษณ โดยจะสัมภาษณกับตัวแทนจากผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา ในระดับ 

4-5 ดาวที่ประสบความสําเร็จ 

     2.2 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source Data) ไดแก การศึกษาจากเอกสาร 

งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลออนไลน เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย 
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 3.  แหลงขอมูลและผูใหขอมูลหลัก 

  3.1 แหลงขอมูล 

    ในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจและสามารถตอบปญหาในการวิจัยผูวิจัยมุงศึกษา

ขอมูล โดยการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 7 แหง ประกอบดวยพื้นที่  

2 อําเภอ ไดแก อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวหลักที่ชาวตางชาตินิยม

เดินทางมาเที่ยวอีกทั้งยังมีสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่มีช่ือเสียง และไดรับ

รางวัลระดับเอเชียแปซิฟก ไดถูกคัดเลือกเปนหน่ึงใน “โรงแรมดีเดน” ประเภทการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ดัง

ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 สถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา 

 

รายชื่อสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา 

อําเภอ ชื่อสถานประกอบการสปา สังกัดโรงแรมหรือรีสอรท 

 

 

 

 

      หัวหิน 

 

 

 

บรีซสปา สาขาหัวหิน โรงแรมอมารี หัวหิน   

เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา   โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน 

สปา เซ็นวารี    เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลา 

หัวหิน 

นูรา  สปา มาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา   

สปา อินเตอรคอนติเนนตัล    อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรีสอรท   

ชายน สปา ฟอร เชอราตัน เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา   

    ปราณบุรี ซิกซเซนสเซส สปา   เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซ

เซนสเซส สปา   

 

 3.2  ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

      ในการเก็บรวบรวมขอมูลผู วิจัยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักโดยเนนผูที่มี

ประสบการณการทํางานไมตํ่ากวา 10 ปและมีบทบาทเกี่ยวของกับธุรกิจสปาในตําแหนงผูจัดการ

แผนกสปา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และวิธีการเลือกแบบลูกโซ 

(Snowball Technique) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) รวม 7 คน  
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 4.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    ผูวิจัยใชการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณเชิงลึก (In-

Depth Interview) เพื่อสอบถาม สภาพการณ ปญหาความตองการและสภาพแวดลอมที่สงผลตอ

ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant 

Observation) 

   4.1 การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล

ประเภทเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสปา เกณฑการรับรอง

คุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข  

   4.2  แบบสัมภาษณ (Interview Form) สําหรับการสัมภาษณที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีจะ

เนนการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก (In-depth Interview) เพื่อใหไดขอมูลถูกตองและครอบคลุม

ประเด็นที่ทําการวิจัยมากที่สุด ซึ่งเปนแนวคําถามที่ผานการกลั่นกลองและพิจารณาแลววาจะสามารถ

ตอบโจทยการวิจัยไดชัดเจนและครอบคลุมที่สุด ดังน้ี 

  4.2.1 แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) สําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปา ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา ขอมูลของ

ปจจัยที่ธุรกิจสามารถตอบสนองความคาดหวัง และขอมูลระดับความคาดหวัง 

    การวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเชิง

พรรณาเน้ือหา (Descriptive Analysis)   

  4.3 แบบสังเกตและจดบันทึก โดยการที่ผูวิจัยสังเกตอยูภายนอกไมเขาไปรวม

กิจกรรมดวย เชน การสังเกตการณการใหบริการลูกคาภายในสถานประกอบการสปา สภาพทั่วไปของ

สถานประกอบการสปา  จํานวนบุคลากร พฤติกรรมการการใหบริการและดูแลลูกคาของผูจัดการสปา 

ความสัมพันธระหวางผูจัดการสปาและพนักงาน 

 5.  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

                    5.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับศักยภาพ 

การบริหารจัดการธุรกิจสปา เกณฑการรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ขอมูล

ทั่วไปของธุรกิจสปา การตอบสนองความคาดหวังของลูกคาในการใชบริการสปา เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการสรางเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพไมวาจะเปนการสัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะห

สภาพแวดลอม  

 5.2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา เกณฑการรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 

ขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปา การตอบสนองความคาดหวังของลูกคาในการใชบริการสปา มาประมวล
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เพื่อกําหนดเปนโครงสรางและขอบเขตของเครื่องมือโดยใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ศึกษา โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 5.3  สรางหรือกําหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ แตละประเภทไมวา

จะเปนการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะหสภาพแวดลอม หลังจากน้ันนํา

ประเด็นที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะและนํามา

ปรับปรุงแกไข 

 5.4  นําประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภทที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี

ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปดําเนินการเก็บขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือ 

                6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบลงภาคสนาม ยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงไดใน

ระหวางที่สัมภาษณและมีการบันทึกเสียงในการตอบคําถามดวยดังน้ันเพื่อใหไดขอมูลครบถวนมี

รายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา เกณฑการรับรองคุณภาพสถาน

ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปา การตอบสนองความคาดหวังของลูกคาใน

การใชบริการสปา ตามวัตถุประสงคและคําถามในการวิจัยผู วิจัยใชการเก็บรวบรวมขอมูล

ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตและจดบันทึก (Observation 

and field–note) การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) โดยการสัมภาษณเชิงลึกจะมีแนว

คําถามซึ่งเปนหัวขอสนทนาแบบกวางๆ เปนคําถามแบบปลายเปดใชเปนแนวทางการพูดคุยกับผูให

ขอมูลจากน้ันผูวิจัยนํามาสรุปประเด็นตามแนวคําถามเปนระยะๆเพื่อประกอบการวิเคราะหขอมลูของ

ผูวิจัยสวนการสังเกตและจดบันทึกผูวิจัยศึกษาสังเกตสภาพบริบทของสถานประกอบการสปาทั้ง

สภาพแวดลอมภายในภายนอก หองทําทรีทเมนท หองอาบนํ้า ผลิตภัณฑที่ใชทําสปา สปาเมนูและ 

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆสําหรับลูกคา 

   7.  การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี  มีข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอน(ชาย โพธิสิตา, 

2547: 362) ดังตอไปน้ี  

    1. การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) ข้ันตอนการจัดระเบียบขอมูลน้ีเปน

ข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการแยกและการจัดหมวดหมูขอมูล (Sorting and Coding the Data) โดย 

การจัดหมวดหมูขอมูลหรือการใหรหัสขอมูล (Coding) ไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูล ซึ่งจะทําใหผูวิจัย

ไดตรวจสอบวาขอมูลที่เก็บมาไดน้ันตรงกับประเด็นที่ศึกษาและเพียงพอสําหรับการวิเคราะหหรือไม 

สําหรับหลักการสําคัญในการจัดระเบียบขอมูล ไดแก  

 1.1 การจัดระเบียบทางกายภาพขอมูลคือการถอดขอมูลออกมาจากเทป

บันทึกเสียง การเขียนบันทึกและการสรุปขอมูลที่ไดจากการสังเกต   
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 1.2  การจัดระเบียบทางเน้ือหา คือ กระบวนการ “ยอหรือทอนขอมูลลง” (Data 

Reduction) โดยผูวิจัยจะมีการเลือกสรรเอาขอความบางสวนในขอมูลที่มีความหมายตรงประเด็นกับ

เรื่องที่ตองการวิเคราะหออกมาจากขอความอื่นๆ ซึ่งขอความสวนที่เลือกมาน้ันจะถูกยอหรือทอนลง

โดยการสรุปเอาเฉพาะความหมายสําคัญที่สื่อออกมาแลวกําหนดรหัสขอมูล (Coding)    

 2.  การแสดงขอมูล (Data Display) ข้ันตอนน้ี เปนการนําเสนอขอมูลในรูปของ 

การพรรณนาอันเปนผลมาจากการเช่ือมโยงขอมูลที่จัดระเบียบแลวเขาดวยกัน ซึ่งผูวิจัยจะวิเคราะห

โดยการใหรหัสที่มีความสอดคลองกัน เขามารวมกัน  

 3. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปา ศักยภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจสปา การตอบสนองความคาดหวังของลูกคาในการใชบริการสปา ครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธี 

การวิเคราะหเชิงพรรณนาเน้ือหา (Descriptive Analysis) เปนหลัก กลาวคือการวิเคราะหเอกสารจะ

เปนการอานจับใจความและบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูล เน้ือหาสวนน้ีจะเกี่ยวของกับ ความคาดหวัง

ตอคุณภาพการบริการ การสรางคุณภาพการบริการ การสรางการรับรูคุณคา สวนประสมทาง

การตลาดบริการ และการวิเคราะหผลจากการสัมภาษณและการสังเกตุจะเปนการอานจากบันทึก

ภาคสนามและการถอดเทปหลังการสัมภาษณ สําหรับขอมูลบางสวนเปนการยกขอความที่เปนตอน

สําคัญที่ผูใหสัมภาษณกลาวถึงเพื่อเปนการสนับสนุนสาระสําคัญของการวิเคราะห  
  

ตารางที่ 5 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ศึกกษาศักยภาพธุรกิจสปา และความสามารถใน

 การตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 

วัตถุประสงค วิธีการ ผูใหขอมูลหลัก เคร่ืองมือ/    

   สถิติ 

ผลที่ได 

1.เพื่อศึกษาศักยภาพ

ธุร กิจสปาประ เภท 

รี ส อร ท แอน ด สป า 

และความสามารถใน

การตอบสนองความ

ค า ด ห วั ง ข อ ง

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

สุขภาพและความงาม  

1.ศึกษาแนวคิด

และงานวิจัยที่

เก่ียวของ 

2.การเก็บรวบรวม

ขอมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ ดวยการ

วิเคราะหเอกสาร 

การสังเกตแบบไม

มีสวนรวม การ

สัมภาษณเชิงลึก

กับผูเก่ียวของใน

ธุรกิจสปา  

1.สถานประกอบการ 

สปาประเภทรีสอรท

แอนดสปาที่มีชื่อเสียง 

และไดรับรางวัล  ใน

ตําแหนงผูจัดการสปา 

(Spa Manager) 

จํานวน 7 แหง 

- แบบ

บันทึก   

ขอมูล/การ

วิเคราะหเชิง

พรรณา

เน้ือหา 

ไดขอมูล  

1. ศักยภาพธุรกิจสปา  

2.ความสามารถในการ

ตอบสนองความคาดหวัง

ของลูกคา (ผลของ

แบบสอบถามนักทองเที่ยว) 

   - สวนประสมทาง

การตลาด (7P’s) 

   - การสรางคุณภาพการ

บริการ  

   - การสรางการรับรู

คุณคา   
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ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

1. วัตถุประสงค 

  1.1 เพื่อนําขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 มาพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ใชเทคนิคดําเนินการโดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 10 คน รวม 20 คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT 

Analysis) และ TOWS MATRIX ในการกําหนดกลยุทธ  

  1.2  เพื่อตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   

2. แหลงขอมูลและกลุมเปาหมาย 

  2.1  แหลงขอมูลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย และแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ ระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การสรางการรับรูคุณคา  ปจจัยพื้นฐานของ

นักทองเที่ยว  ความคาดหวังในการใชบริการ ในข้ันตอนที1่ และ ศักยภาพธุรกิจสปา ความสามารถใน

การตอบสนองความคาดหวังของลูกคา ผลของแบบสอบถามนักทองเที่ยว ในข้ันตอนที่ 2   

 2.2 กลุมเปาหมาย 

  2.2.1 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ผูวิจัยดําเนินการโดย

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กลุมเปาหมายประกอบดวยตัวแทน

จากบริษัททัวร และมัคคุเทศก นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของและตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงาน

จากภาครัฐ จํานวน 10 ทาน  ครั้งที่  2 ประกอบดวย ตัวแทนจากบริษัททัวร และมัคคุเทศก  

นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ และตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงานจากภาครัฐ นักวิชาการผูมีสวน

เกี่ยวของ จํานวน 10 ทาน รวม 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

  2.2.2  การตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความ

งาม โดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบดวยผูเช่ียวชาญที่มีความรูและ

ประสบการณดานกลยุทธ ดานการการทองเที่ยวและดานการตลาด โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) จํานวน 6 คน 
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3.  วิธีการวิจัย 

   ผูวิจัยไดพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ราง

ที่ 1) มีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังน้ี 

  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ เพื่อกําหนดองคประกอบ

ของกลยุทธเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ัน

นําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

  3.2 จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับตัวแทนจากบริษัททัวร และ

มัคคุเทศก นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ และตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงานจากภาครัฐ 

  3.3 ตรวจสอบความ ถู กต อ งขอ งกล ยุทธ โ ดยการ สั มมนาอิ ง ผู เ ช่ี ยวชาญ 

(Connoisseurship)  

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.1 ผลการศึกษาขอมูลในดานอุปสงค ไดแก ระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวน

ประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การสรางการรับรู คุณคา 

ปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยว ความคาดหวังในการใชบริการ ในข้ันตอนที่ 1 และ ศักยภาพธุรกิจ

สปา ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของลูกคา ผลของแบบสอบถามนักทองเที่ยว ใน

ข้ันตอนที่ 2   

 4.2  จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับตัวแทนจากบริษัททัวรและ

มัคคุเทศก นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ และตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงานจากภาครัฐ รวมทั้ง

อุปกรณเทปบันทึกเสียง เพื่อชวยในการเก็บขอมูล 

 4.3  สัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship)  

5. การเก็บรวมรวมขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

 5.1  ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือเพื่อเรียนเชิญบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของใน 

การพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม เขารวมประชุมกลุมยอย 

 5.2  ผูวิจัยนําผลการวิจัยรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

ความงามที่ไดจากการเก็บขอมูลในข้ันตอนที่ 1 และ 2 ที่ไดมาใชเปนขอมูลในการยกรางขอเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา โดยจัดทําเปนเอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย กับตัวแทนจาก
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บริษัททัวร และมัคคุเทศก นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ และตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงาน

จากภาครัฐ 

    5.3 ผูวิจัยไดนําเสนอโดยใช พาวเวอรพอย  พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

เกี่ยวกับความเปนมาของโครงการ การดําเนินงานวิจัย ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย ผลการศึกษา

ระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  (7P’s) การสรางคุณภาพการ

บริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผล

ตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา และนวดเพื่อสุขภาพ  

ในอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และศักยภาพธุรกิจสปา และ

ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ของสถาน

ประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา เสนอตอกลุมที่เขารวมสัมมนา 

    5.4 ผูวิจัยและผูเขารวมประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกันพัฒนาราง

ขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อหา 

จุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส และใหคานํ้าหนักความสําคัญในแตละปจจัย และกําหนด

ขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา โดยการนําผลการวิเคราะหจากตาราง TOWS 

MATRIX  ที่จับคู 4 กลุม SO, ST, WO, WT มากําหนดเปนกลยุทธฉบับรางซึ่งผลจากการประชุมกลุม

ยอย ผูวิจัยจะนําไปใชวิเคราะหและสังเคราะหรวมกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของข้ึนเปนรางขอเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนํา

ในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ราง1) ที่ประกอบดวย ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย 

เปาประสงค     กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งจากรางขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาวผูวิจัยได

นํามาสูการตรวจสอบความถูกตองของกลยุทธโดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship)  

     5.5 การตรวจสอบความถูกตองของกลยุทธโดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ 

(Connoisseurship) งาม  โดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับผูมีสวนไดสวนเสียในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 4 กลุม คือ กลุมตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากสถาน

ประกอบการสปาประเภทเดยสปา และรีสอรทแอนดสปา  ตัวแทนพนักงานเทอราปส  จํานวน 10 

คน เพื่อรวมประเมินความสอดคลอง และความเปนไปไดในการนําขอเสนอเชิงนโยบายไปปฏิบัติโดย

ใชแบบประเมินและวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคาความถ่ี  รอยละ และ แบบเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) แยกตามกลยุทธ ซึ่งผูวิจัยไดนําไปปรับปรุงแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ

การพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใหเกิดความสมบูรณย่ิงข้ึนแลว

นําเสนอกลยุทธตอผูมีสวนไดสวนเสียตอไป  
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6. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่รวมประชุม มีมติเปนเอกฉันทถึงความเหมาะสมของ

กลยุทธ และนําผลที่ไดมาปรับปรุงกลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ตารางที่ 6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจ

 สปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

 นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

 

วัตถุประสงค วิธีการ ผูใหขอมูลหลัก เครื่องมือ/

สถิติ 

ผลท่ีได 

1.พัฒนาข อ เ สนอ เ ชิ ง

นโยบาย เพื่อการพัฒนา

ธุ ร กิ จ ส ป า  ใ น เ ข ต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรี ขันธ สูการ

เปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงาม โดยใช

เ ทคนิคการ วิ เ คร าะห 

SWOT Analysis และ 

TOWS MATRIX  

2 . เ พื่ อ ตร วจส อบ ร า ง

ขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ

การพัฒนาธุรกิจสปา ใน

เ ข ต ท อ ง เ ที่ ย ว ห ลั ก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สู

การเปนธุรกิจ ช้ันนําใน

กลุ ม นักท อง เที่ ยว เ ชิ ง

สุขภาพและความงาม 

1.ประชุมกลุม

ยอย 

2.สัมมนาองิ

ผูเช่ียวชาญ 

1. ตัวแทนจาก

บริษัททัวร และ

มัคคุเทศก  

นักวิชาการผูมสีวน

เกี่ยวของ และ

ตัวแทน

ผูประกอบการ

สปา หนวยงาน

จากภาครัฐ 

จํานวน 10 คน 

2. ผูเช่ียวชาญที่

ดานกลยุทธ  ดาน

การการทองเที่ยว 

และดานการตลาด 

จํานวน 6 คน 

 

1. การ

วิเคราะหเชิง

พรรณนา 

1. รางขอเสนอ

เชิงนโยบาย 

เพื่อการพัฒนา

ธุรกิจสปา  

(ฉบับราง1) 

2.รางขอเสนอ

เชิงนโยบาย 

เพื่อการพัฒนา

ธุรกิจสปา 

(ฉบับราง 2) 
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ขั้นตอนท่ี 4 การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   

 1. วัตถุประสงค เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดรวมกันตรวจสอบ วิเคราะห วิพากษวิจารณและประเมินรางขอเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนํา

ในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (รางที่2) ที่ไดหลังจากการปรับปรุงแกไขจากการสัมมนา

อิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) รวมถึงใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจัยที่ได เพื่อให

ขอเสนอแนะที่มีความสอดคลองและเปนไปไดมากย่ิงข้ึนซึ่งจะเปนการตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยโดย

ผูมีสวนไดสวนเสียอีกทางหน่ึง 

 2.  กลุมเปาหมาย 

   กลุมเปาหมาย ผูเขารวมการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับผูมีสวนไดสวนเสีย

ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 4 กลุม คือ กลุมตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากสถาน

ประกอบการสปาประเภทเดยสปา และรีสอรทแอนดสปา ตัวแทนพนักงานเทอราปส จํานวน 10 คน 

                3. วิธีดําเนินการ จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูมีสวนไดสวนเสียที่ใน 

การพัฒนาธุรกิจสปา เพื่อประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ

พัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   

 4.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   4.1  ประเด็นการประชุมที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากองคประกอบการสรางขอเสนอเชิง

นโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

    4.2  รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  (รางที่ 2) 

   4.3 แบบประเมินความเปนไปได 

     4.4 อุปกรณเทปบันทึกเสียง กลองถายรูป เพื่อชวยในการเก็บขอมูล 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    5.1 ผูวิจัยนํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  ที่ไดจาก

การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนที่ 2 ดังกลาวขางตนจัดทําเปนเปนเอกสารประกอบการจัดประชุมกลุม

ยอย  
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  5.2  ออกหนังสือเชิญชวนหนวยงานตางๆในที่น้ีคือกลุมตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทน

จากสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา และรีสอรทแอนดสปา  ตัวแทนพนักงานเทอราปส เขา

รวมประชุมกลุมยอย 

  5.3  ผูวิจัยนํารางขอเสนอเชิงนโยบายนําเสนอตอผูเขารวมเประชุมกลุมยอยโดยใชพา

เวอรพอย พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับความเปนมาของโครงการ ข้ันตอนและ

กระบวนการวิจัยผลการวิจัยจากการศึกษาขอมูลในดานอุปสงค ไดแก ระดับกลยุทธทางการตลาดใน

ดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การสรางการรับรูคุณคา  

ปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยว ความคาดหวังในการใชบริการ ในข้ันตอนที่ 1 และและขอมูลดาน

อุปทาน ไดแก ศักยภาพธุรกิจสปา ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของลูกคา (ผลของ

แบบสอบถามนักทองเที่ยว ในข้ันตอนที่ 2 แนวทางการดําเนินการประชุมกลุมยอย และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพของแนวทาง เสนอตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขางตนเพื่อการวิเคราะห วิพากษ 

วิจารณ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนโดยมี

กระบวนการตรวจสอบอยางมีข้ันตอน  

  5.4 นําบันทึกผลการประชุมกลุมยอย เพื่อเสริมสรางปญญามาตรวจสอบแกไขราง

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปน

ธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  ในแตละดานตามที่ไดรับการเสนอแนะจาก

ผูเขารวมเสวนาซึ่งผลจากการประชุมกลุมยอย ถือเปนผลลัพธสุดทายของการวิจัย ผูวิจัยไดสรุป

ปรับปรุงและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 6.  การวิเคราะหขอมูล 

   ผู วิจัยนําขอมูลที่ ไดจากการประชุมกลุมยอยมาวิเคราะหความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะมาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะหขอมูลความสอดคลอง

และความเปนไปไดของกลยุทธโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  
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ตารางที่ 7 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 4 การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา

 ธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

 นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   

 

วัตถุประสงค วิธีการ ผูใหขอมูลหลัก เครื่องมือ/

สถิติ 

ผลท่ีได 

1.เพื่อประเมินขอเสนอเชิง

นโยบายเพือ่การพฒันา

ธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการ

เปนธุรกจิช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงาม   

1.ประชุม

กลุมยอย 

1.ผูมสีวนไดสวนเสีย

ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4 กลุม คือ กลุม

ตัวแทนจากภาครัฐ 

ตัวแทนจากสถาน

ประกอบการสปา

ประเภทเดยสปา และ

รีสอรทแอนดสปา  

ตัวแทนพนักงาน

เทอราปส  จํานวน  

10 คน 

1.การ

วิเคราะหเชิง

พรรณนา  

2.วิเคราะห

ขอมูล โดยใช

คา ความถ่ี

และรอยละ 

1.ขอเสนอเชิง

นโยบายเพือ่

การพัฒนา

ธุรกิจสปา ใน

เขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

สูการเปนธุรกิจ

ช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยว

เชิงสุขภาพและ

ความงาม   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 น้ี เปนผลจากการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) การสราง

คุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการของธุรกิจสปาประเภทเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ 

ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรท

แอนดสปา และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

ความงาม ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ข้ันตอนที่ 

4 การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม เพื่อตรวจสอบ

รางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา อิงเกณฑเกณฑความความเปนไปได (Feasibility) ดวย

การจัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ซึ่งการนําเสนอเน้ือหาที่เปนผลจากการวิเคราะหขอมูล 

แบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก   

 ข้ันตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของ

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการสปา ของสถาน

ประกอบการสปาประเภทเดยสปา และนวดเพื่อสุขภาพในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ข้ันตอนที่ 2 ผลการศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา และ

ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 ข้ันตอนที่ 3 ผลการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 ข้ันตอนที่ 4 ผลการนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

ความงาม   
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ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  (7P’s) 

การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการและปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการสปา ของสถานประกอบการสปาประเภทเดย

สปาและนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 1. ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม 

 2. ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังการใชบรกิารสปา ประกอบดวย 

  2.1 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixs 7P’s) 

  2.2 การสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

   2.3 การรับรูคุณคาการบริการ (Perceived Value) 

            3.  ขอเสนอแนะความคาดหวังของธุรกิจสปาในอนาคตของคุณ บริเวณอําเภอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ   

   ในการวิเคราะหขอมูลในประเด็นความคาดหวังของนักทองเที่ยวตอคุณภาพ 

การบริการ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยทําการสุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทาง

มาใชบริการสปาประเภทเดยสปา หรือ นวดเพื่อสุขภาพ ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จํานวน 400 คน ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเทศ รายไดตอเดือน 

อาชีพ มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนครั้วงที่เทาไหร  การมาใชบริการสปาอยูในแผนการเดินทาง

มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ของทานหรือไม รูปแบบการใหบริการสปาที่ทานชอบใชมากที่สุด  

จํานวนเงินตอครั้งที่ทานมาใชบริการสปาในแตละครั้ง ทานมีวิธีการจองหรือเลือกใชบริการสปาได

อยางไร นําเสนอผลการศึกษาดวยตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) อัตราสวนรอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (เพศ อายุ และระดับการศึกษา) 

 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

    1.1 ชาย 154 38.5 

    1.2  หญิง 246 61.5 

รวม 400 100 

2. อายุ   

    2.1 นอยกวา 25 ป 111 27.8 

    2.2  25-35 ป 156 39 
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ตารางที่ 8 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (เพศ อายุ และระดับการศึกษา)   

              (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

    2.3  36 - 45 ป   46 11.5 

    2.4  46 – 55 ป 50 12.5 

    2.5  55 ปข้ึนไป 37 9.3 

รวม 400 100 

3. ระดับการศึกษา   

    3.1  ตํ่ากวาปริญญาตร ี 136 34 

    3.2  ปริญญาตร ี 167 41.8 

    3.3  ปริญญาโท 9 2.3 

    3.4  สูงกวาปรญิญาโท 88 22 

รวม 400 100 

 

 จากตารางที่ 8 ผู วิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามหรือ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาใชบริการสปาประเภทเดยสปา หรือ นวดเพื่อสุขภาพ ในอําเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวนทั้งสิ้น 400 ราย โดยผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.5 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 38.5 ตามลําดับ อีกทั้งเมื่อทําการศึกษา

เพิ่มเติมในประเด็นของอายุผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 25 – 

35 ป รอยละ 39 รองลงมาอายุนอยกวา 25 ป รอยละ 27.8 และมีชวงอายุ 46 – 55 ป รอยละ 12.5 

ตามลําดับ อีกทั้งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 41.8 รอง

ลงตํ่ากวาระดับปริญญาตรี รอยละ 34 และสูงกวาปริญญาโท รอยละ 22 ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 9  ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (นักทองเที่ยวเดินทางมาจาก  

             ประเทศ) 

 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

4. นักทองเที่ยวเดินทางมาจากประเทศ   

   4.1 ทวีปยุโรป 246 61.50 

   4.2 ทวีปอเมรกิาเหนือ 89 22.25 
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ตารางที่ 9  ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (นักทองเที่ยวเดินทางมาจาก  

             ประเทศ) (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

   4.3 ทวีปเอเชีย 30 7.50 

   4.4 ทวีปโอเชียเนีย 24 6 

   4.5 ทวีปแอฟฟริกาใต 11 2.75 

รวม 400 100 

 

  จากตารางที่ 9 ผู วิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถามหรือ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาใชบริการสปาประเภทเดยสปา หรือ นวดเพื่อสุขภาพ ในอําเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวนทั้งสิ้น 400 ราย โดยผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ เปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป ซึ่งประกอบไปดวย ประเทศสหราชอาณาจักร 

บริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน อิตาลี โปแลนด เนเธอรแลนด 

ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด รอยละ 61.50 รองลงมาเดินทางมาจากทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งประกอบไป

ดวยประเทศ อเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รอยละ 22.25 อีกทั้งในอันดับตอมาเดินทางมาจากทวีป

เอเชีย เปนอันดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปดวยประเทศอินเดีย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร รอยละ 7.50 และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปโอเชียเนีย 

ซึ่งมากเปนอันดับที่ 4 ซึ่งประกอบไปดวยประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด รอยละ 6 และอันดับ

สุดทายไดแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ซึ่งประกอบไปดวยประเทศสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต สาธารณรัฐอาหรับอียิปต รอยละ 2.75  
 

ตารางที่ 10 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (รายไดตอเดือน) 
 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

5. รายไดตอเดือน   

    5.1  นอยกวา 35,000 บาท 43 10.80 

    5.2  35,001 - 50,000 บาท 77 19.30 

    5.3  50,001 – 65,000 บาท 100 25 

    5.4  65,001 – 80,000 บาท 95 23.80 

    5.5  80,001 บาทข้ึนไป  85 21.30 

รวม 400 100 
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 จากตารางที ่10 ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามหรือนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่เดินทางมาใชบริการสปาประเภทเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ ในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธจํานวนทั้งสิ้น 400 ราย โดยผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได

ตอเดือน 50,001 – 65,000 บาท รอยละ 25 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 

65,001 – 80,000 บาท รอยละ 23.80 และอันดับสุดทายผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอ

เดือน 80,001 บาทข้ึนไป รอยละ 21.30  
 

ตารางที่ 11  ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (อาชีพ) 
 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

6.  อาชีพ       

    6.1  ทํางานในหนวยงานของรัฐ 34 8.5 

    6.2  แมบาน   20 5 

    6.3  นักธุรกิจ/เจาของกจิการ 83 20.8 

    6.4  รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน 139 34.8 

    6.5  เกษียณอายุฯ 27 6.8 

    6.6  อื่นๆ 97 24.3 

รวม 400 100 

   

 จากตารางที่ 11 เมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงอาชีพของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 ราย ซึ่งสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม มี

การประกอบอาชีพ รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 34.8 รองลงมาประกอบอาชีพอื่นๆ ไดแก 

วิศวกร พนักงานขับรถ สัตวแพทย นางแบบ ชางภาพ รอยละ 24.3 และ นักธุรกิจ/เจาของกิจการ 

รอยละ 20.8 และอันดับสุดทายมีการประกอบอาชีพนักธุรกิจ/เจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 20.8 
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 ตารางที่ 12 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (คุณมาเที่ยวที่จังหวัด  

               ประจวบคีรีขันธ เปนครั้งที่เทาไหร) 
 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

7.  คุณมาเที่ยวทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธเปนครั้งที่เทาไหร   

     7.1  ครั้งแรก 270 67.5 

     7.2  2-3 ครั้ง 68 17 

     7.3  4 -5 ครั้ง 26 6.5 

     7.4  มากกวา 5 ครั้ง 36 9 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 12 เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและ

ความงาม ในหัวขอ คุณมาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนครั้งที่เทาไหร  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 ราย สวนใหญมีการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนครั้ง

แรก รอยละ 67.5 รองลงมา เดินทางมา 2-3 ครั้ง รอยละ 17 อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงใหเห็น

วาผูตอบแบบสอบ รอยละ 9 มีการเดินทางมามากกวา 5 ครั้ง เน่ืองจากมีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ไดแก คาครองชีพที่ถูก อาหารอรอย มิตรภาพของคนไทย รวมถึงพนักงานนวดที่ใหการบริการที่ดี

เหมาะสมกับราคา 
 

ตารางที่ 13  ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (การมาใชบริการสปาอยูใน 

                แผนการเดินทาง มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ของทาน) 
 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

8. การมาใชบรกิารสปาอยูในแผนการเดินทางมาเที่ยวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ของทานหรือไม 

  

    8.1  ใช 241 60.3 

    8.2  ไมใช 159 39.8 

รวม 400 100 

   

 จากตารางที่ 13 เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและ

ความงาม ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม ในหัวขอการมาใชบริการสปาอยู

ในแผนการเดินทาง  มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ของทานหรือไม อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาจาก



110 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 รายแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบ รอยละ 60.30 มีการมาใช

บริการสปาอยูในแผนการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ เน่ืองจากมีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ไดแก พนักงานนวดที่ใหการบริการที่ดีเหมาะสมกับราคา มีรานสปามากมายสามารถเลือกไดตาม

สบาย คาครองชีพที่ถูก และไมไดมีแผนในการเดินทางมาเพื่อใชบริการสปา รอยละ 39.8 
 

ตารางที่ 14  ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (รูปแบบการใหบริการสปาที่

 ทานชอบใชมากที่สุด) 

 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

9. รูปแบบการใหบริการสปาที่ทานชอบใชมากที่สุด   

    9.1  นวดแผนไทย 273 68.3 

    9.2  นวดกดจุด  และคอ บา ไหล 63 15.8 

    9.3  การนวดผสมผสานอโรมา 27 6.8 

    9.4  นวดประคบดวยสมุนไพรไทย  35 8.8 

    9.5  นวดฝาเทา  181 45.3 

    9.6  นวดอโรมา / นํ้ามันหอม 25 6.25 

    9.7  การนวดแบบสวีดิช (Swedish) 15 3.75 

    9.8 อื่นๆ…………………………………………   

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

   

 จากตารางที่ 14 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม 

ในหัวขอรูปแบบการใหบริการสปาที่ทานชอบใชมากที่สุด ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนทั้งสิ้น 400 รายแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบ รอยละ 68.3 ชอบใชบริการนวดแผนไทย 

เน่ืองจากมีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ ไดแก ทักษะการนวดในแบบคนไทย ราคาที่เหมาะสม พนักงาน

ใหบริการดี อันดับรองลงมา ชอบนวดฝาเทา รอยละ 45.3 นวดกดจุด และชอบเปนอันดับที่ 3 คือ 

นวดคอ บาไหล รอยละ 15.8  
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ตารางที่ 15 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (จํานวนเงินตอครั้งที่ทานมาใช 

               บริการสปาในแตละครั้ง) 
 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

10.  จํานวนเงินตอครั้งทีท่านมาใชบริการสปาในแตละครัง้   

    10.1  ราคา 300 – 500 บาท 

    10.2  ราคา 501 – 700 บาท 

    10.3  ราคา 701  - 900  บาท 

    10.4  ราคา  901 บาทข้ึนไป 

 

220 

137 

33 

10 

 

55 

34.25 

8.25 

2.5 

รวม 400 100 

 

 จากตารางที่ 15 เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและ

ความงาม ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม ในหัวขอจํานวนเงินตอครั้งที่ทาน

มาใชบริการสปาในแตละครั้ง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 สวนใหญมี

คาใชจายตอครั้งในการใชบริการสปา ราคา 300 – 500 บาท รอยละ 55 เน่ืองจากมีการพิจารณา

ปจจัยอื่นๆ ถึงความพอใจกับราคา จะเปนการใชบริการนวดเพื่อสุขภาพ (นวดแผนไทย นวดกดจุด  

และคอ บา ไหล และนวดเทา) ไดแก นักทองเที่ยวมีความยินดีที่จะจายในชวงราคาน้ีเน่ืองจาก มีราคา

ที่เหมาะสมกับการบริการและสถานที่ (เน่ืองดวยอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินที่มีความแตกตางกันจึงทําให

นักทองเที่ยวรูสึกสบายใจในการใชจาย) และรองลงมามีคาใชจายตอครั้งในการใชบริการสปา ประเภท

เดยสปา (นวดประคบดวยสมุนไพรไทย) ราคา 501 – 700 บาท รอยละ 34.25 และมีคาใชจายตอ

ครั้งในการใชบริการสปา ประเภทเดยสปา (การนวดผสมผสานอโรมา นวดอโรมา / นํ้ามันหอม  และ

การนวดแบบสวีดิช) ราคา 701 – 900 บาท รอยละ 8.25 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 16  ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม (ทานมีวิธีการจองหรือเลือกใช  

                บริการสปาไดอยางไร) 
 

ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม จํานวน รอยละ 

11.  ทานมีวิธีการจองหรือเลอืกใชบรกิารสปาไดอยางไร   

     11.1 แถมมากับการซื้อบริการอื่นๆ เชน การเขาพักโรงแรม การเปน

สมาชิกฟตเนส 

42 10.5 

     11.2  จองผานโทรศัพท 33 8.3 

     11.3  ไมไดจอง ใชบริการเมื่อเจอสปา (Walk in) 134 33.5 

     11.4  จองผานอินเทอรเน็ต  163 40.8 

     11.5  จองผานเอเยนซีท่ัวร 28 7 

รวม 400 100 

   

 จากตารางที่ 16 เมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงทานมีวิธีการจองหรือเลือกใชบริการสปา 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 สวนใหญมีวิธีการจองหรือเลือกใชบริการ 

สปาโดย จองผานอินเทอรเน็ต ประเภทเดย สปา รอยละ 40.8 เน่ืองจากมีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

พบวาการติดตอสื่อสารออนไลนในยุคปจจุบันมีความสําคัญมาก อีกทั้งสถานประกอบการหลายที่จะ

ใหราคาพิเศษ พรอมสวนลดกับลูกคาที่ติดตอผานอินเตอรเน็ต จึงทําใหลูกคาสวนใหญนิยมใชวิธีการ

จองหรือเลือกใชบริการสปาประเภทน้ี และรองลงมา ไมไดจอง ใชบริการเมื่อเจอสปา (Walk in) รอย

ละ 33.5 เน่ืองจากมีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ พบวารานนวดเพื่อสุขภาพ ในบริเวณอําเภอหัวหิน มี

มากมาย และยังสามารถรองรับความตองการของนักทองเที่ยวได อีกทั้งในบางรานยังมีการบริการถึง

ถึงเวลา 23.00 น. และงาย สะดวกตอการเขาใชบริการ และมีการจองผานโทรศัพท ประเภทเดย สปา 

และรานนวดเพื่อสุขภาพ รอยละ 8.3 ตามลําดับ 
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  ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปาและความคาดหวังในการใชบริการ

สปา 
 

ตารางที่ 17  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจยัที่สงผลตอความคาดหวังการใชบริการ

 สปาตอปจจัยตางๆ ในขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกจิสปาในเขตทองเที่ยว

 หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกจิช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

 ความงาม 

 

 จากขอมูลในตารางที่ 17 สามารุสรุปได นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม มีระดับ

ความคาดหวังการใชบริการสปาอยูในระดับมาก และเมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของปจจัยที่

สงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปาตอปจจัยตางๆ ในขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

สปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ราย พบวา มีระดับความคาดหวังใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายเฉพาะดานพบวา ดานการรับรูคุณคาการบริการ มี

ระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.01) อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา ดานกลยุทธทาง

การตลาดบริการ มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.87) และดานการสรางคุณภาพ

การบริการ มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) และปจจัยของระดับความคาดหวัง

ในการใชบริการสปา มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.68) ตามลําดับ ซึ่งสามารถ

แจกแจงเปนรายดาน สามารถอภิปรายขอมูลไดดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปา 

   

Mean 

 

S.D. 

ระดับความ

คาดหวัง 

1. ดานกลยุทธทางการตลาดบรกิาร  

(Marketing Mix 7P’s)   

3.87 0.80 มาก 

2. ดานการสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) 3.76 0.87 มาก 

3. ดานการรับรูคุณคาการบริการ (Perceive Value)   4.01 0.81 มาก 

4. ปจจัยของระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา 3.68 0.96 มาก 
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ตารางที่ 18  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังในการใช

 บริการสปา ดานกลยุทธทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P)  
 

 

ดานกลยุทธทาง

การตลาดบริการ 

 (Marketing Mix 7P) 

ระดับความคาดหวัง  

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ผลิตภัณฑของธุรกจิ 

สปาสรางความตองการ

ในการใชบริการ 

16.5 

(66) 

48.5 

(194) 

32.5 

(130) 

1.8 

(7) 

0.8 

(3) 

3.38 0.76 มาก 

2. ราคาของการบริการ

มีความเหมาะสม 

20.5 

(82) 

51.5 

(206) 

23.5 

(94) 

3.8 

(15) 

0.8 

(3) 

3.87 0.80 มาก 

3. ธุรกิจสปา ต้ังอยูบน

ทําเลที่เหมาะสม 

19.8 

(79) 

34 

(136) 

42.5 

(170) 

3.3 

(13) 

0.5 

(2) 

3.69 0.84 มาก 

4. การสงเสริมการขาย 

สามารถสื่อใหลูกคา

ไดรับรูอยางเขาใจ 

17.5 

(70) 

39.3 

(157) 

36.3 

(145) 

7 

(28) 

0 

(0) 

3.67 0.84 มาก 

5. ธุรกิจสปา มีความ

ตองการพนักงานทีม่ี

คุณภาพคอยใหบริการ 

18.8 

(75) 

41 

(164) 

34.8 

(139) 

5 

(20) 

0.5 

(2) 

3.73 0.84 มาก 

6. ธุรกิจสปามีความ

สะอาด สวยงาม นาใช

บริการ 

21.8 

(87) 

39.3 

(157) 

31.8 

(127) 

5.5 

(22) 

1.8 

(7) 

3.74 0.92 มาก 

7. ธุรกิจสปามี

กระบวนการการ

ใหบรกิารที่มี

ประสิทธิภาพและ

สมบรูณแบบ 

20 

(80) 

40 

(160) 

35.8 

(143) 

2.5 

(10) 

1.8 

(7) 

3.74 0.86 มาก 

 

  จากขอมูลในตารางที่ 18 เมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นระดับความคาดหวังใน 

การใชบริการสปา ดานกลยุทธทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P) เมื่อทําการแจกแจงเปน
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รายดานจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 รายพบวา ดานกลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย  

7 ดาน มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 7 ดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับความคาดหวังของ

ผูตอบแบบสอบถามจากระดับสูงสุดไปตํ่าสุด ไดแก ราคาของการบริการมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย  

3.87) อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา ธุรกิจสปามีความสะอาด สวยงาม นาใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.74) 

ธุรกิจสปามีกระบวนการการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบ (คาเฉลี่ย 3.74) ธุรกิจสปา มี

ความตองการพนักงานที่มีคุณภาพคอยใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.73) ธุรกิจสปา ต้ังอยูบนทําเลที่

เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.69) การสงเสริมการขาย สามารถสือ่ใหลูกคาไดรับรูอยางเขาใจ (คาเฉลี่ย 3.67) 

และผลิตภัณฑของธุรกิจสปาสรางความตองการในการใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.38) ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็น กลยุทธทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบดวย  

7 ดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในหัวขอ ราคาของการบริการมีความเหมาะสม  

ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังให ใหราคาของการใหบริการสปามีการปรับราคาใหมี 

ความเหมาะสมกับการบริการ อีกทั้งในหัวขอธุรกิจสปา มีความตองการพนักงานที่มีคุณภาพคอย

ใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใหพนักงานมีความรู และสามารถเขาใจบริบทของคําวา

พักผอนอยางแทจริง และเมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมพบวาในหัวขอ ธุรกิจสปามีกระบวนการ 

การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบ ในรานสปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพ ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคาดหวังวา ทางรานสปาควรจะมีการจัดระบบคิว และพนักงานบริการให

มากกวาน้ี อีกทั้งในหัวขอธุรกิจสปามีความสะอาด สวยงาม นาใชบริการ ในรานสปาประเภทนวดเพื่อ

สุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังวา บริเวณดานหนารานสปามีพนักงานมาน่ังทานอาหาร

หนาราน และเมื่อเขาไปใชบริการในราน ไดกลิ่นอาหารจึงมองวาไมมีความสะอาด รวมถึงหัวขอ 

การสงเสริมการขาย สามารถสื่อใหลูกคาไดรับรูอยางเขาใจ แบบสอบถามมีความคาดหวังวา อยากให

ทางรานมีการพูดคุย ติดตอสื่อสารในภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เชน ภาษาเยอรมัน ภาษา

ฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย นอกจากน้ีในหัวขอ ผลิตภัณฑของธุรกิจสปาสรางความตองการในการใชบริการ 

ในรานสปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังวา อยากใหทางรานสปามี

การใชผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย เชน นํ้ามันนวด ควรจะมีหลากหลายกลิ่นใหลูกคาเลือก 
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ตารางที ่19  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังในการใช

 บริการสปา ดานการสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality)   
 

ดานการสรางคุณภาพ

การบริการ  

(Service Quality ) 

ระดับความคาดหวัง  

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

มาก

ที่สุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

 

นอย 

นอย

ที่สุด 

   

1. คุณภาพการใหบริการ 

มีความนาเชื่อถือในทุก

ขั้นตอน 

22 

(88) 

38 

(152) 

34.5 

(138) 

5 

(20) 

0.5 

(2) 

3.76 0.86 มาก 

2. บุคลากรที่ใหบริการ 

ปรนนิบัติทานดวยความ

เอาใจใสในงานบริการ

อยางเต็มที่ 

19.5 

(78) 

45 

(180) 

31.5 

(126) 

3.5 

(14) 

0.5 

(2) 

3.79 0.80 มาก 

3. บุคลากรที่ใหบริการ ให

ความม่ันใจในการบริการ

ทานไดตรงตามความ

ตองการ 

17.3 

(69) 

38 

(152) 

38.3 

(153) 

6 

(24) 

0.5 

(2) 

3.66 0.85 มาก 

4. บุคลากรที่ใหบริการ 

เขาใจถึงความตองการ

ของทาน 

17.3 

(69) 

40.3 

(161) 

33.36 

(134) 

8.8 

(35) 

0.3 

(1) 

3.73 1.70 มาก 

5. บุคลากรที่ใหบริการ 

ใหบริการทรีทเมนทที่ทํา

ใหรับรูไดถึงคุณภาพที่ดี 

17.8 

(71) 

39.5 

(158) 

36.8 

(147) 

5.3 

(21) 

0.8 

(3) 

3.68 0.85 มาก 

6. บุคลากรที่ใหบริการ 

สามารถนําเสนอการ

บริการที่นาสนใจและ

แปลกใหม 

17 

(68) 

36.3 

(145) 

39.5 

(158) 

6.3 

(25) 

1 

(4) 

3.62 0.87 มาก 

7. บุคลากรที่ใหบริการ 

ผานการอบรมหลักสูตร

การนวดและทําสปา 

21.5 

(86) 

34 

(136) 

37 

(148) 

6.8 

(27) 

0.8 

(3) 

3.69 0.90 มาก 

8. บุคลากรที่ใหบริการ 

สามารถรับรูถึงส่ิงที่ทาน

ตองการและตอบสนองได 

16.5 

(66) 

40 

(160) 

37 

(148) 

5.8 

(23) 

0.8 

(3) 

3.66 0.84 มาก 
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 จากขอมูลในตารางที่ 19 เมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นระดับความคาดหวังในการ

ใชบริการสปา การสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) เมื่อทําการแจกแจงเปนรายดานจาก

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 รายพบวา ดานการสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) ซึ่ง

ประกอบไปดวย 8 ดาน มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 8 ดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับ

ความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามจากระดับสูงสุดไปตํ่าสุด ไดแก บุคลากรที่ใหบริการ ปรนนิบัติ

ทานดวยความเอาใจใสในงานบริการอยางเต็มที่ (คาเฉลี่ย 3.79) อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา

คุณภาพการใหบริการ มีความนาเช่ือถือในทุกข้ันตอน (คาเฉลี่ย  3.76) บุคลากรที่ใหบริการ เขาใจถึง

ความตองการของทาน (คาเฉลี่ย 3.73) บุคลากรที่ใหบริการ ผานการอบรมหลักสูตรการนวดและทํา

สปา (คาเฉลี่ย 3.69) บุคลากรที่ใหบริการ ใหบริการทรีทเมนทที่ทําใหรับรูไดถึงคุณภาพที่ดี (คาเฉลี่ย 

3.68) บุคลากรที่ใหบริการ ใหความมั่นใจในการบริการทานไดตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ย 3.66) 

บุคลากรที่ใหบริการ สามารถรับรูถึงสิ่งที่ทานตองการและตอบสนองได (คาเฉลี่ย 3.66) และบุคลากร

ที่ใหบริการ สามารถนําเสนอการบริการที่นาสนใจและแปลกใหม (คาเฉลี่ย 3.62) ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็น การสรางคุณภาพการบริการ ซึ่งประกอบไปดวย 

8 ดาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในหัวขอคุณภาพการใหบริการ มีความนาเช่ือถือใน

ทุกข้ันตอน หัวขอบุคลากรที่ใหบริการ ผานการอบรมหลักสูตรการนวดและทําสปา รวมถึงหัวขอ

บุคลากรที่ใหบริการ เขาใจถึงความตองการของทานและหัวขอบุคลากรที่ใหบริการ ใหบริการทรีทเมนทที่

ทําใหรับรูไดถึงคุณภาพที่ดี ในรานสปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง

วาพนักงานใหบริการ (พนักงานเทอราปส) ควรที่ผานการฝกอบรมกับหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ

จากกระทรวงสาธารณสุข และทางรานควรที่จะมีการฝกอบรมทักษะการนวดของพนักงานตลอดเวลา 

เพื่อที่พนักงานจะไดสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและยังเปนการเพิ่มศักยภาพใน 

การใหบริการกับลูกคาได อีกทั้งยัง 
 

ตารางที่ 20  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังในการใช

  บริการสปา ดานการรบัรูคุณคาการบรกิาร (Perceive Value)   

 

ดานการรับรูคุณคาการ

บริการ 

 (Perceive Value)   

ระดับความคาดหวัง  

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ทานรับรูราคาในการใช

บริการสปาแตละรายการ

หรือแพจเกจเปนอยางดี 

 

13 

(52) 

33 

(132) 

41.3 

(165) 

11.5 

(46) 

1.3 

(5) 

3.40 0.90 ปานกลาง 
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ตารางที่ 20  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังในการใช

  บริการสปา ดานการรบัรูคุณคาการบรกิาร (Perceive Value)  (ตอ) 

 

ดานการรับรูคุณคาการ

บริการ 

 (Perceive Value)   

ระดับความคาดหวัง  

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

2. ทานมีความรูสึกผอน

คลายเม่ือนึกถึงการ

ใหบริการสปาในธุรกิจ 

สปาที่ทานใชบริการ 

29 

(116) 

47 

(188) 

20.3 

(81) 

3.3 

(13) 

0.5 

(2) 

4.01 0.81 มาก 

3. ทานไมรูสึกสูญเสียเวลาใน

การใชบริการสปาในแตละ

ครั้ง 

23.8 

(95) 

44.3 

(177) 

26.5 

(106) 

4 

(16) 

1.5 

(6) 

3.85 0.89 มาก 

4. ทานจะมีความรูสึกสดชื่น 

เม่ือไดเขาใชบริการสปา 

30.3 

(121) 

34.3 

(137) 

29 

(116) 

6.3 

(25) 

0.3 

(1) 

3.88 0.92 มาก 

5. ทานรับรูถึงความ

นาเชื่อถือทางดานจิตใจ (เชน 

ความประทับใจ) วามีความ

คุมคากับการใชบริการสปา 

23.3 

(93) 

39.5 

(158) 

31.3 

(125) 

5.5 

(22) 

0.5 

(2) 

3.80 0.88 มาก 

6. ทานรับรูถึงภาพลักษณ

ของธุรกิจสปาเม่ือไดเขามาใช

บริการสปา 

19.3 

(77) 

38.3 

(153) 

34.5 

(138) 

7.5 

(30) 

0.5 

(2) 

3.68 0.88 มาก 

7. ทานรับรูถึงการบริการ

หลังการขายของการใช

บริการในธุรกิจสปา 

13 

(52) 

33.3 

(133) 

35.8 

(143) 

13.5 

(54) 

4.5 

(18) 

3.37 1.01 ปานกลาง 

 

  จากขอมูลในตารางที่ 20 เมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นระดับความคาดหวังในการ

ใชบริการสปา ดานการรับรูคุณคาการบริการ (Perceive Value) เมื่อทําการแจกแจงเปนรายดาน 

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 รายพบวาดานการรับรูคุณคาการบริการ (Perceive Value) ซึ่ง

ประกอบไปดวย 7 ดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามจากระดับสูงสุด

ไปตํ่าสุด พบวา มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ทานมีความรูสึกผอน

คลายเมื่อนึกถึงการใหบริการสปาในธุรกิจสปาที่ทานใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.01) อยูในระดับสูงที่สุด 

รองลงมาทานจะมีความรูสึกสดช่ืน เมื่อไดเขาใชบริการสปา (คาเฉลี่ย 3.88) ทานไมรูสึกสูญเสียเวลา

ในการใชบริการสปาในแตละครั้ง (คาเฉลี่ย 3.85) ทานรับรูถึงความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน 
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ความประทับใจ) วามีความคุมคากับการใชบริการสปา (คาเฉลี่ย 3.80) และทานรับรูถึงภาพลักษณ

ของธุรกิจสปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา (คาเฉลี่ย 3.68) ตามลําดับ และมีระดับความคาดหวังอยูใน

ระดับปานกลาง ทั้งหมด  2 ดาน ไดแก ทานรับรูถึงการบริการหลังการขายของการใชบริการในธุรกิจ

สปา (คาเฉลี่ย 3.40) อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาทานรับรูราคาในการใชบริการสปาแตละรายการ

หรือแพจเกจเปนอยาง (คาเฉลี่ย 3.37) 

 เมื่อพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็น การรับรูคุณคาการบริการ ซึ่งประกอบไปดวย 7 ดาน 

พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในหัวขอทานมีความรูสึกผอนคลายเมื่อนึกถึงการใหบริการ 

สปาในธุรกิจสปาที่ทานใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังวา อยากใหทางรานสปา

ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ มีการเปดเพลงบรรเลงเบาๆ เพื่อกลบเสียงพูดคุยของพนักงาน ที่บางครั้งทํา

ใหไมรูสึกผอนคลาย  รวมไปถึงหัวขอทานไมรูสึกสูญเสียเวลาในการใชบริการสปาในแตละครั้ง  ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคาดหวังวา การใหบริการภายในรานสปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพการ

บริการที่ดี เน่ืองจากเสียเวลามาใชบริการ อีกทั้งยังมีการรอคิวที่นานจนเกินไป อีกทั้งในหัวขอทานจะ

มีความรูสึกสดช่ืน เมื่อไดเขาใชบริการสปา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังวา การใชบริการสปา

ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ อาจมีกลิ่นของอาหารหรือกลิ่นของหองนํ้า เน่ืองจากพนักงานในรานมกีารน่ัง

ทานอาหารภายในราน อีกทั้งการจัดแบงพื้นที่ภายในรานไมไดมีการแบงพื้นที่อยางชัดเจน จึงสงผลให

มีกลิ่นรบกวน  นอกจากน้ียังมีประด็นในหัวขอ ทานรับรูถึงความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน ความ

ประทับใจ) วามีความคุมคากับการใชบริการสปา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังวา รานสปา

ประเภทเดยสปา ควรจะมีความเปนมืออาชีพมากกวาน้ี เน่ืองจากในดานของราคา อีกทั้งพนักงาน 

และการบริการไมสามารถทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและอยากที่จะกลับมาใชบริการอีก รวมไป

ถึงหัวขอ ทานรับรูถึงภาพลักษณของธุรกิจสปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คาดหวังวา รานสปาประเภทเดยสปา ควรจะมีเมนูการใหบริการสปา ที่เปนเอกลักษณของราน และ

ไมซ้ํากับการใหบริการของรานอื่นๆ เน่ืองจากทางรานมีเวปไซด และการติดตอสื่อสารออนไลน จึงทํา

ใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติสามารถที่จะเขามาใชบริการได รวมไปถึงราคาของการใหบริการ ยังอยู

ในชวงราคาที่คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใหบริการ 
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ตารางที่ 21  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังในการใช

  บริการสปา ปจจัยของระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา 

 

ปจจัยของระดับความ

คาดหวัง 

ในการใชบริการสปา 

ระดับความคาดหวัง  

Mean  

 

S.D. 

ระดับ

ความ

คาดหวัง 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ทานตองการไดรบัการ

บอกเลาหรือการแนะนํา

เกี่ยวกับธุรกิจสปาที่มี

ช่ือเสียง 

11.5 

(46) 

32.8 

(131) 

37.8 

(151) 

10.3 

(41) 

7.8 

(31) 

3.30 1.05 ปาน

กลาง 

2. ทานมีความตองการใน

การเขาใชบริการสปาบอย

แคไหน 

12.3 

(49) 

40.3 

(161) 

35.8 

(143) 

9.3 

(37) 

2.5 

(10) 

3.51 0.91 มาก 

3. ทานมีประสบการณใน

การใชบรกิารสปาเพื่อเปน

การตัดสินใจในการใช

บริการสปาในครั้งตอไป 

13 

(52) 

39.8 

(159) 

37.8 

(151) 

7.5 

(30) 

2 

(8) 

3.54 0.88 มาก 

4. ทานมีความคาดหวังใน

การรบัขอมลูขาวสาร ของ

ธุรกิจ 

สปาทีส่งถึงทาน 

9.8 

(39) 

34.3 

(137) 

39.5 

(158) 

11.8 

(47) 

4.8 

(19) 

3.33 0.96 ปาน

กลาง 

5. ทานมีความคาดหวังดาน

ราคาในการใชบรกิารสปาใน

แตละประเภท รวมถึง

แพคเกจ อยางมีความ

ยุติธรรม 

21.5 

(86) 

36 

(144) 

34 

(136) 

6 

(24) 

2.5 

(10) 

3.68 0.95 มาก 

   

 จากตารางที่ 21 เมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นระดับความคาดหวังในการใช

บริการสปา ปจจัยของระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา เมื่อทําการแจกแจงเปนรายดานจาก

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 รายพบวาดานปจจัยของระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา ซึ่ง

ประกอบไปดวย 5 ดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามจากระดับสูงสุด
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ไปตํ่าสุด พบวา มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ทานมีความคาดหวังดาน

ราคาในการใชบริการสปาในแตละประเภท รวมถึงแพคเกจ อยางมีความยุติธรรม (คาเฉลี่ย 3.68) อยู

ในระดับสูงที่สุด รองลงมาทานมีประสบการณในการใชบริการสปาเพื่อเปนการตัดสินใจในการใช

บริการสปาในครั้งตอไป (คาเฉลี่ย 3.54) และทานมีความตองการในการเขาใชบริการสปาบอยแคไหน 

(คาเฉลี่ย 3.51) ตามลําดับ และมีระดับความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน  ไดแก  ทานมี

ความคาดหวังในการรับขอมูลขาวสาร ของธุรกิจสปาที่สงถึงทาน (คาเฉลี่ย 3.33)  อยูในระดับสูงที่สุด 

รองลงมาทานตองการไดรับการบอกเลาหรือการแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจสปาที่มีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 3.30) 

  เมื่อพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็น ระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา ซึ่ง

ประกอบไปดวย 5 ดาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในหัวขอ ทานมีความคาดหวังดาน

ราคาในการใชบริการสปาในแตละประเภท รวมถึงแพคเกจ อยางมีความยุติธรรม ผูตอบแบบสอบถาม

มีความคาดหวังวา ราคาของการใชบริการสปาในแตละประเภท ควรจะมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามเปนชาวตางชาติ ที่ไมไดพักอาศัยในประเทศไทย ในสวน

ของราคาแพคเกจที่ซื้อเปนคอรส และจะไดในราคาที่ถูกกวาการใชบริการเปนครั้งๆ จึงไมมีประโยชน

ตอกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอเสนอแนะความคาดหวังของธุรกิจสปาในอนาคตของคุณ บริเวณอําเภอหัวหินและ

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  จากการสอบถามนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการสถานประกอบการสปาประเภท

เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ บริเวณอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบ

ขอเสนอแนะความคาดหวังของธุรกิจสปาในอนาคต ดังตอไปน้ี 

  ดานพนักงาน   

           มีความคาดหวังใหพนักงานเทอราปสมีความรู ทักษะในการใหบริการ รวมถึงในดาน

บุคลิกภาพและการวางตัวระหวางที่ใหบริการ ไมควรแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับลูกคา และไม

ควรชักชวนลูกคาใหใชบริการอื่นๆ ในราน รวมทั้งทักษะในติดตอสื่อสารในภาษาอังกฤษ พนักงาน

เทอราปสควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับลูกคาและสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดเพื่อเปน

ประโยชนในการใหคําแนะนําลูกคากอนที่จะเลือกใชบริการสปา ซึ่งเปนการสอบถามความรูสึกกับ

ลูกคาชาวตางชาติในระหวางการใหบริการได เชน การนวดที่ใชแรงกดหรือบีบ เพื่อปรับระดับให

เหมาะสมกับความตองการของลูกคา รวมทั้งทักษะในการใหบริการ ไดแก การนวด การใชอุปกรณ

ภายในสปา ควรมกีารสงเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีตออาชีพบริการอยางถูกตองและมี

ระบบ ซึ่งจะทําใหพนักงานเทอราปสมีความภาคภูมิใจตองานอาชีพบริการ รับรูแนวทางในการพัฒนา

ตนเองและศักยภาพอยางเปนข้ันตอน พรอมกับการดูแลตนเองใหมีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดี 

ซึ่งจะสงผลดีตอทั้งพนักงานเทอราปส   
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 ดานสถานท่ี 

 มีความคาดหวัง ในเรื่องของความสะอาด เ น่ืองจากเมื่อเขาไปใชบริการสถาน

ประกอบการสปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพ จะพบวา บริเวณดานหนาของรานจะมีพนักงานมาน่ัง

รับประทานอาหาร อีกทั้งยังสงกลิ่นเหม็นมารบกวนลูกคา รวมถึงความสะอาดของอุปกรณ ตางๆที่ใช

ภายในราน 

 ดานรูปแบบ ลักษณะการบริการ 

 มีความคาดหวังในเรื่องการใหบริการของสถานประกอบการสปาควรมีจุดมุงหมายของ

การใหบริการอยางชัดเจน โดยมีพนักงานที่มีทักษะ ผานการอบรมลักสูตรการใหบริการของสปาจาก

สถาบันที่มีมาตรฐานรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มีความเปนมืออาชีพ และไมมีการบริการที่แอบ

แฝง  

 

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา และความสามารถในการ

ตอบสนองความคาดหวังของนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจสปา และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของ

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามผูวิจัยดําเนินการโดยการใชการสัมภาษณอยางเปนทางการกึ่งมี

โครงสรางกับผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรับรางวัล ใน

ตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) จํานวน 7 สถานประกอบการ ในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 

2559  ผูเขารวมสัมภาษณประกอบดวย ผูจัดการแผนกสปา จํานวน 7 ทาน โดยใชเทคนิควิเคราะห

ประเด็นตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ประกอบดวย กลยุทธขององคกร (Strategy) โครงสราง

องคการ (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะที่ใชในการทํางาน 

(Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) คานิยม (Shared Value) และความสามารถในการตอบ

สองความคาดหวังของลูกคา (ผลจากแบบสอบถาม) ในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(Marketing Mix 7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) การสรางการรับรูคุณคา  

(Perceived Value) โดยนําเสนอผลของการศึกษาแยกตามสถานประกอบการสปาดังน้ี 

  1.  บรีซสปา สาขาหัวหิน (โรงแรมอมารี หัวหิน) โดยมีการสัมภาษณกับผูจัดการ

แผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี (1) กลยุทธขององคกรที่ใช

ในการดําเนินธุรกิจ คือ เนนที่การสรางแบรนดข้ึนมาใหเปนของดีที่มีราคาถูก เน่ืองจากธุรกิจสปา มี

ความหลากหลาย อีกทั้งโรงแรม อมารี ยังเปนแบรนดไทยเปนบริษัทของคนไทย ดังน้ันก็จึงไมทิ้ง 

ความเปนไทย กลุมลูกคาสวนใหญเปนคนไทย 80% ลูกคามองวาราคามีสวนสําคัญในการตัดสินใจที่

จะใชบริการ อีกทั้งสวนลด โปรโมช่ัน ยังมีสวนสําคัญในการตัดสินใจมาเลือกใชบริการสปา แต

เน่ืองจาก บรีซสปา ในแตละสาขาจะมีราคาและกลุมลูกคาที่แตกตางกัน จึงทําใหกลยุทธในดาน 
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ราคามีความแตกตางกันอยางชัดเจนและบรีซสปา ที่หัวหินพยายามที่จะสรางตัวสินคาที่เปนจุดขาย

ใหกับทางสาขาหัวหิน รวมไปถึงกลยุทธทางการตลาดดานสถานที่ โดยเนนความโปรง โลงสบาย ทําให

ลูกคาเมื่อเดินเขามาจะรูสึกไมอึดอัด ไมรูสึกวาการบริการมีราคาสูง รวมไปถึงกลิ่นของทรีทเมนทตางๆ 

ที่เนนความเปนไทย ซึ่งบรีซสปา จะมีทีมงานการตลาดที่เปนสวนกลางของทางโรงแรมอมารี ใน 

การนําเสนอโปรโมช่ัน หรือสวนลดตางๆ จะมีโปรโมช่ันทุกๆ 2 เดือน โดยสปาทุกสาขาทั่วประเทศไทย

จะใชเหมือนกัน แตมีสิ่งหน่ึงที่มีความแตกตางกันคือ ราคา เน่ืองจากกลุมลูกคาและสถานที่แตกตาง

กัน เชน บรีซสปาสาขากรุงเทพฯและภูเก็ต ราคาจะคอนขางสูงกวาสาขาอื่นๆ ในดานผลิตภัณฑทรีทเมนท 

ที่นํามาใช บางสวนจะเปนผลิตภัณฑในประเทศ เชน นํ้าผึ้ง ที่ไดมาจากโครงการกลุมฟารมผึ้งเขาคอ 

จะเปนการชวยเหลือเพื่อเปนการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑที่ทางบรีซสปาคิดคน

ข้ึนมาจากสวนผสมของนํ้าผึ้งจะใชในการขัดผิวและพอกผิว ในสวนของผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ใช

สําหรับผิวหนา จะเลือกใชผลิตภัณฑที่นําเขาจากประเทศอเมริกา เปนเวชสําอางค ที่คิดคนโดยทีม

แพทยที่มีช่ือเสียง ผลลัพธที่ไดคอนขางเร็วและปลอดภัย ซึ่งผลิตภัณฑทุกอยางที่ใชในการทําทรีทเมท

ในรานจะมีวางจําหนายที่หนาราน 

   เน่ืองจากการแขงขันของธุรกิจสปาในปจจุบันมีคอนขางสูงที่เนนในความเปนไทย        

ทาง บรีซสปา มีการนําเสนอในแนวสมัยใหม ที่เรียกวา เอเชีย โมเด้ิล (Asian Modern) โดยไมทิ้ง

ความเปนไทย มีการนําผลไม สมุนไพรไทย มาเปนสวนประกอบในการทําทรีทเมนท ซึ่งถือวาเปน

จุดเดนของราน (2) ดานโครงสรางองคกร เน่ืองจากไมใชองคกรขนาดใหญ แตมีโครงสรางแมหลักอยู

แลว มีการแบงฝายอยางชัดเจน (3) บุคลากร และ (4) ทักษะที่ใชในการทํางาน ความรู และ

ความสามารถ มีเกณฑในการรับพนักงานคือ ตองไดรับการฝกอบรมจากสถาบันหรือโรงเรียนที่ไดรับ

การนาเช่ือถือ โดยมีเกณฑคือผานการฝกมาอบรม 300 ช่ัวโมงในข้ันตํ่า รวมถึงตองมีประสบการณใน

การทํางาน อยางนอย 1 ป ในดานภาษาอังกฤษ สามารถพูดคุยติดตอสื่อสารพอได อีกทั้งยังรับ

พนักงานทั้งเพศหญิง และเพศชาย สาเหตุที่ทางบรีซสปามีการรับพนักงานเพศชาย สืบเน่ืองมาจาก

ทางรานมีการนําเสนอการบริการในแนวสมัยใหม จึงไมมีการกีดกันทางเพศ โดยมีผูใหขอมูลหลักกลาว

สอดคลองในประเด็นดังน้ี 

   ในการทําธุรกิจควรจะมองในมุมกวาง ควรท่ีจะเนนท่ีการตอบสนองความตองการของ

ลูกคามาเปนอันดับ 1 พนักงานเทอราปสผูหญิงอาจสามารถใหบริการไดแคลูกคาผูหญิงเทาน้ัน แต

หากเรามีพนักงานเทอราปสผูชาย อาจจะเปนการเพ่ิมจํานวนลูกคาผูชายใหเขามาใชบริการ สปาได 

รวมถึงพนักงานสามารถแนะนําโปรแกรมสปาใหกับลูกคาในกรณีท่ีลูกคาตองการท่ีใหทางรานบริการส

ปาในแบบท่ีรานอ่ืนๆมีใหบริการ อีกท้ังยังสามารถบอกขอดี ขอแตกตางระหวางโปรแกรม สปาของ

ทางรานได และพนักงานมีทักษะในการบริการอยางมีเปนมาตรฐาน (อมร นามสมมติ, 2559) 
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    จากการศึกษายังพบวา (5) ดานคานิยมรวม การใหบริการในภาพรวม มีการแจงขอมูล

กับลูกคาตามความจริง เปดเผยใหลูกคาทราบขอมูลใหครบถวน อีกทั้งทางรานมีแนวคิดแบรนด 

(Brand Concept) “เราเช่ือวาความสุขคือสุขภาพองครวมของทุกอยาง” (Happiness it’s a key 

foundation to well being) ในดานการสรางคุณภาพการบริการ ทางบรีซสปา มีการนําเสนอ

รูปแบบการบริการที่เนนความแตกตางดานภาพลักษณ ในดานความเขาใจในความตองการของลูกคา

และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได มีการเนนคุณภาพในการบริการใหเกิดความ

ประทับใจ มีความนาเช่ือถือในทุกข้ันตอนเน่ืองจากความตองการของลูกคาแตละคนไมเทากัน ในดาน

ปจจัยการรับรูคุณคาการบริการ มีการรับรูถึงภาพลักษณของธุรกิจสปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา 

และการรับรูถึงความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ มี ความประทับใจ มีความคุมคากับการใชบริการสปา 

ซึ่งลูกคาที่มาใชบริการสวนใหญเปนคนไทยจึงมีความคาดหวังดานราคาในการใชบริการสปาในแตละ

ประเภท รวมถึงแพคเกจ อยางมีความยุติธรรม ทางบรีซสปา จึงตอบการรับรูคุณคาของลูกคาโดยการ

จัดแพคเกจ และราคาโปรโมช่ันที่เหมาะสมกับลูกคาไดมากที่สุด 

 2.  เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา (โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่  หัวหิน) มีลักษณะ 

การดําเนินงานของกิจการคือ เปนสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ เปนโรงแรมสปาสุดหรูแหงแรก

ของประเทศไทย พรอมรางวัลการันตีระดับเอเชียแปซิฟก ไดถูกคัดเลือกเปนหน่ึงใน “โรงแรมดีเดน”

ประเภทการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand 

Tourism Awards) ครั้งที่ 10 เปนรางวัลที่แสดงถึงความเปนเลิศในเรื่องของการประกอบธุรกิจ

ทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ รวมถึงรางวัลที่สุดแหงสปารีสอรทในเอเชียแปซิฟก โรงแรมสปาไดรับ 

การออกแบบยอดเย่ียมที่สุดในเอเชียจากหลากหลายสถาบันในระดับเอเชียแปซิฟก ไดรับ 

การออกแบบโดยคุณเล็ก บุนนาค สถาปนิกที่มีช่ือเสียง โดยมีการสัมภาษณกับผูจัดการแผนกสปา พบ

ประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี (1) กลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจ คือดาน

สถานที่ และผลิตภัณฑ ที่เนนความแตกตางอยางชัดเจน อีกทั้งโครงสรางภายใน เดอะ บาราย สวีท 

แอนด สปา มีความพรอมเทียบไดกับโรงแรม มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หองอาหาร หองนอนที่

สามารถพักคางคืนได ภายในประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนทจํานวน 18 หองแบงเปน 12 หองเด่ียว 

และ 6 หองคู กลุมเปาหมายคือลูกคาที่เนนการบริการ ที่มีลักษณะพิเศษมีความแตกตางจากที่อื่น โดย

มีผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองในประเด็นดังน้ี 
 

  มีสไตลการตกแตงท่ีเนนธาตุท้ัง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ และยังมีสปาเมนูท่ีเนนธาตุท้ัง 4 

และประสาทสัมผัสท้ัง 5 จึงไมแปลกเลยท่ี เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา จะเปน สถาน

ประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ (Health Spa) อันดับ 1 ของหัวหิน (เจนจิรา นามสมมต,ิ 2559)  
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 จากการศึกษายังพบวา กลุมเปาหมายคือลูกคาชาวไทย ที่มีกําลังซื้อสูง โดยเนนที่

กระบวนการบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจโดยมีคอนเซปต (Concept) วา “บารายคือการเดินทาง”  

(Barai is a journey) (2) โดยมีการกําหนดโครงสรางในองคกรที่คอนขางชัดเจน มีพนักงานรวมทุก

แผนกทั้ง 50 คน แบงออกไดดังน้ี ผูอํานวยการสปา (Director of Spa) ผูชวยผูอํานวยการสปา 

(Assistant Director of Spa), ผูจัดการสปา (Spa Manager) ผูชวยผูจัดการ(Assistant Manager) 

หัวหนาควบคุมดูแล (Supervisor) และ พนักงานในแตละแผนก (3) ในสวนของระบบการปฏิบัติงาน

ไดมีการนําระบบคอมพิวเตอร (ERP Software) เปนระบบที่เขาไปควบคุมกระบวนการทํางานในทุกๆ 

หนวยงานขององคกรและเช่ือมโยงขอมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวของเขามาสูฐานขอมูลศูนยกลาง ERP 

สงผลใหขอมูลดําเนินงานมีความสอดคลองกันทั้งบริษัท (4) ดานบุคลากร พนักงานเทอราปสจะตอง

ผานการอบรมและไดประกาศนียบัตร อีกทั้งยังตองมีประสบการณในการทํางานมาในระดับหน่ึง (5) 

ดานทักษะ เมื่อพนักงานเขามาจะไดรับการฝกอบรมภาษา  เน่ืองจากพนักงานเทอราปสไมควรที่จะ

พูดคุยเลนกับลูกคาระหวางปฏิบัติงาน เน่ืองจากเปนเวลาพักผอนของลูกคา (6) รูปแบบการบริหาร

จัดการ มีการใชเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ (KPI) ซึ่งจะทําใหพนักงานแตละคน

สามารถที่ทราบขอมูลในแตละสวนที่จะทํางานใหไดตามเกณฑการประเมิน จะสงผลตามลักษณะการ

ทํางานในแตละหนาที่  (7) ดานคานิยมรวมที่เปนบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกัน โดยเราจะใชคําๆน้ี “แคร 

(CARE)”  ทุกคนในองคกรจะใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติรวมกัน โดยมีผูใหขอมูลหลักกลาว

สอดคลองในประเด็นดังน้ี 
 

 หากเปนพนักงาน จะมีความรูสึกท่ีแครลูกคา หากเปนหัวหนาจะมีความรูสึกแคร

ลูกนอง หากเปนลูกนอง จะมีความรูสึกแครลูกนองท่ีตําแหนงนอบกวาลงไปอีก คําวา “แคร”

ทําใหการบริการสามารถสัมผัสได (เจนจิรา นามสมมติ, 2559)  
 

 จากการศึกษายังพบวา โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน มีความโดดเดนที่สถาปตยกรรม

การตกแตงที่มีความหรู โอโถง ลูกคาสามารถสัมผัสไดต้ังแตกาวแรกที่เดินเขาไปในสปา จะมีพนักงาน

มาตอนรับที่ทางเขาและพาเดินเขาไป ดวยโทนสีของการตกแตงในแนวผสมผสาน ระหวาง โมร็อคโค  

เขมร และเนปาล  หองทรีทเมนท เปนที่รวบรวมผลิตภัณฑที่เนนความแตกตางทั้ง 4 ธาตุและสัมผัส

ทั้ง 5 ลูกคาเลือกไดตามความเหมาะสม สําหรับผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมมากสําหรับชาวตางชาติ จะเปน

สมุนไพรสด ซึ่งทางเดอะบาราย ไดมีการปลูกสวนสมุนไพร เชน ใบมะขามเทศ และสวนผสมอื่นๆ 

พวกขมิ้น ขา นอกจากน้ียังมีคลาสการสอนทําลูกประคบ ซึ่งเปนที่นิยมมาก ชาวตางชาติใหการตอบ

รับเปนอยางดี เปนผลิตภัณฑที่หาไดเฉพาะที่เมืองไทยเทาน้ัน และยังมีลูกประคบสําเร็จรูปวาง

จําหนาย ลูกคาสามารถซื้อกลับได นอกจากน้ียังมีสวนผสมที่สําคัญน่ันคือ เกลือ โดยมีการสั่งวัตถุดิบ

มาจากกรุงเทพฯ และยังไดใหความสําคัญดานการสรางคุณภาพการบริการในหัวขอบุคลากรที่
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ใหบริการ ปรนนิบัติทานดวยความเอาใจใสในงานบริการอยางเต็มที่ บุคลากรที่ใหบริการผาน 

การอบรมหลักสูตรการนวดและทําสปา เน่ืองจากพนักงานเทอราปส ไดผานการฝกอบรมมาเปนอยาง

ดี จึงทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาได อีกทั้งพนักงานเทอราปสยังมีทักษะเช่ียวชาญ

และมีความชํานาญ ซึ่งทางเดอะ บาราย สวีท แอนด สปาไดมีการสงพนักงานเทอราปส ไปอบรม

เพิ่มเติมเพื่อจะไดทีความชํานาญและเพิ่มทักษะในการทํางาน ในดานของปจจัยการรับรูคุณคา 

การบริการ ซึ่งทางเดอะ บาราย สวีท แอนด สปา ไดใหความสําคัญในการสรางการรับรูคุณคาบริการ

กับลูกคาในหัวขอ ความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน ความประทับใจ) วามีความคุมคากับการใช

บริการสปา และภาพลักษณของธุรกิจ สปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา โดยลูกคาสวนใหญจะมี

ความชอบและหลงใหลกับบรรยากาศโดยรอบ และในขอมูลระดับความคาดหวัง ลูกคามีความคาดหวังใน

หัวขอ มีความตองการในการเขาใชบริการ สปาบอยแคไหนและ มีประสบการณในการใชบริการสปา

เพื่อเปนการตัดสินใจในการใชบริการสปาในครั้งตอไป ทางเดอะ บาราย สวีท แอนด สปา มีลูกคาเกา

ที่กลับมาใชบริการอีก อีกทั้งมีการบอกเลาถึงประสบการณที่ ดีในการทําสปาและการไดรับ 

การตอบสนองและการบริการที่ดี 

 3.  เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลาหัวหิน: สปา เซ็นวารี โดยมีการสัมภาษณกับ

ผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี (1) กลยุทธที่ใชใน

การดําเนินธุรกิจ คือ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีการนําแนวคิดเสาหลักของ

ชีวิต 3 เสา มาบริการลูกคา ไดแก รางกาย พลังงาน จิตวิญญาณ และยังเนนบรรยากาศที่สงบ ลูกคา

สวนใหญเปนชาวตางชาติ มากถึง 90% แตการบริการยังคงเนนถึงความเปนไทย มีการนําสมุนไพรสด

มาเปนสวนประกอบในการสปา และมีการสอนทําลูกประคบโดยใชสมุนไพรสด ซึ่งชาวตางชาติมีความ

ช่ืนชอบและมีความสนใจที่จะเรียนรูเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีการบริการที่เอกลักษณพิเศษที่ลูกคาจะ

เขามาใชบริการ  รวมถึงสปาเมนูจะมีช่ือเรียกเปนภาษาไทยทั้งหมด เพื่อแสดงถึงเอกลักษณของความ

เปนไทยอยางแทจริง เชน นวดหายเมื่อย (นวดนํ้ามันผสมกับนวดประคบ)  ผลิตภัณฑทรีทเมนททุกตัว

ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมด ทรีทเทนตที่มีช่ือเสียง (Signature) คือ “นํ้ามันนวด” จะเปน

การนวดผอนคลาย โดยมีบริการลูกคาทั้งหมด 4 กลิ่น มีวางจําหนาย พรอมลูกประคบ (2) ในดาน

โครงสรางองคการมีบุคลากรทั้งหมด 12 คน แบงแยกเปน ผูจัดการสปา พนักงานตอนรับ หัวหนางาน 

และพนักงานเทอราปส อีกทั้งสปา เซนวารี ยังมีมาตรฐานเดียวกันในโรงแรมเซนทารา ทุกสาขา  

(3) ดานบุคลากร พนักงานเทอราปสจะตองผานการอบรมและไดประกาศนียบัตร ซึ่งถือวาเปนข้ัน

พื้นฐาน สามารถติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษได ในดานทักษะ ความรู ความสามารถ (4) ทักษะ 

พนักงานเทอราปสที่เปนพนักงานใหม จะไดรับการสอนงานโดยพี่เลี้ยง (Trainer) ประจําตัวคอยสอน

งาน (5) คานิยมรวม สิ่งสําคัญสําหรับพนักงานคือ สามารถจดจําช่ือลูกคาประจําได และความสามารถ

ในการตอบสนองความตองการของลูกคาได การบริการที่ดีจะตองมากอน พนักงานจะไดรับคําชมจาก
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ลูกคาเกาและลูกคาใหมอยูเสมอ ในดานของการบริการที่ประทับใจเมื่อแรกพบ จากน้ันก็จะมีการบอก

กลาวไปยังเพื่อนๆ ถาสิ่งใดที่ลูกคาตองการแลวเราสามารถตอบสนองได เราจะรีบทําทันที ซึ่งถือเปน

บรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันมานาน  

 นอกจากกลยุทธการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่ทางเซ็นวารีไดให

ความสําคัญมากที่สุดแลวน้ัน ยังมีกลยุทธในดานราคาและดานบุคคล ที่มีความสําคัญรองลงมา  

เน่ืองจากการใหบริการสปาที่ สปา เซ็นวารี จะเนนกลุมลูกคาที่พักอยูในโรงแรมเปนสวใหญ ซึ่งเปน

ชาวตางชาติ แตในการกําหนดราคา ราคาของการบริการมีความเหมาะสม หากลูกคาเปนสมาชิกของ

โรงแรม ก็จะไดราคาที่ถูกกวาปกติ  หรือชวงหนาฝน ถือวาเปนชวงที่ลูกคามาใชบริการนอย ทางสปาก็

จัดโปรโมช่ันใหกับลูกคา ในราคาที่ถูกลง อีกทั้งยังมีพนักงานที่มีศักยภาพในดานการบริการ สามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาได จึงทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการ และยังมีการบอก

เลาโดยจากลูกคาคนหน่ึงสูลูกคาอีกคนหน่ึง ถึงความประทับใจเมื่อครั้งแรกพบ ในการเขามาใชบริการ

ในราน อีกทั้งทางสปา เซ็นวารี ไดมีการนําเสนอลักษณะทางกายภาพในความเปนไทย ในดาน

บุคลากร ซึ่งเปนปจจัยดานดานการสรางคุณภาพการบริการและจิตวิทยาบริการ ที่ทางรานให

ความสําคัญมากที่สุด บุคลากรที่ใหบริการ เขาใจถึงความตองการของลูกคา ซึ่งบุคลากรที่ใหบริการ 

ผานการอบรมหลักสูตรการนวดและทําสปา และที่สําคัญบุคลากรที่ใหบริการ สามารถรับรูถึงสิ่งที่

ลูกคาตองการและตอบสนองได เน่ืองดวยพนักงานมีสวัสดิการที่ดี ซึ่งพนักงานสวนใหญจะเปนคนใน

พื้นที่ อีกทั้งพนักงานยังมีความสุขในการทํางานจึงสงผลตอการใหบริการลูกคาจึงสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง และปจจัยดานการรับรูคุณคาคุณคาการบริการ ทางสปา  

เซ็นวารี ใหความสําคัญกับรับรูราคาในการใชบริการสปาแตละรายการหรือแพจเกจเปนอยางดี การรับรูถึง

ภาพลักษณของธุรกิจสปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา รวมถึงการทําใหลูกคาไมรูสึกสูญเสียเวลาในการใช

บริการสปาในแตละครั้ง ซึ่งทางรานมีวิธีการตอบสนองความตองการของลูกคาหากลูกคาตองการทํา

ทรีทเมนทที่ทางรานไมมี แตหากเปนความตองการของลูกคา ซึ่งพนักงานทางรานก็สามารถจัด

เตรียมการบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาได  

 4.  ซิกซเซนส สปา: เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา โดยมีการสัมภาษณ

กับผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี (1) มีกลยุทธที่

ชัดเจนในดานผลิตภัณฑที่เปนตัวผูนวด (Therapist)  และผลิตภัณฑที่เปนอโรมา ทรีทเมนทตางๆ  มุง

สรางความแตกตางในเรื่องของสปา ในดานสุขภาพองครวม (Wellness) เนนที่สุขภาพของลูกคาที่มา

ใชบริการกอนที่ลูกคาจะเลือกใชบริการสปา หรือทรีทเมนท ทางรานจะมีใบตรวจสุขภาพ เพื่อที่จะได

ทราบวาลูกคามีปญหาในดานใด หรือเปนโรคอะไร จากน้ันจะมีที่ปรึกษาหรือเรียกวาผูบําบัดมา

แนะนําการนวด ทรีทเมนทที่เหมาะสมกับลูกคามากที่สุด จึงทําใหลูกคารูสึกไดวาไมโดนบังคับใหซื้อ 
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ทรีทเมนท ซึ่งอาจจะมีราคาที่สูง แตจะทําใหลูกคาไดรับรูถึงเหตุผลวามาใชบริการเพราะอะไร โดยมี

ผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองในประเด็นดังน้ี 
 

  การกําหนดราคาการใหบริการสปา ในแตละสาขาจะไมเทากันแต ซ่ึงซิกซเซนส สปา  

จะมีการกําหนดราคาการใหบริการสปาท่ีถูกท่ีสุดในเครือซิกซเซนส สปา ซ่ึงมีบริการใน

ประเทศไทย  (สมาน นามสมมติ, 2559)   
 

  จากการศึกษายังพบวา ทางรานยังมีจุดเดนที่ถือวาเปนมาตรฐานของทาง ซิกซเซนส 

สปา คือ การเคาะเพื่อเรียกสติใหกับลูกคา (Sinking Bowl) โดยมีลักษณะคลายกับขันอาบนํ้า ที่ผลิต

จากทองเหลืองและไมเคาะที่ผลิตจากไม เสียงที่กังวานจะทําใหลูกคาไดผอนคลายอยางแทจริง  

ดวยสาเหตุน้ีจึงทําใหมีลูกคาเกาเพิ่มมากข้ึน และยังมีการบอกเลาใหกับลูกคาใหมๆ ไดมาใชบริการ  

ในการออกแบบตกแตงสถานทีท่าง ซิกซเซนส สปา  ไมเนนความหรูหรา แตเนนที่ความเปนธรรมชาติ   

ภายในประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนทจํานวน 12 หอง (หองทําทรีทเมนทกลางแจง และศาลา

ริมนํ้าจํานวน 4 หอง) (2) โครงสรางองคกร มีบุคลากร 14 คน ผูบําบัด ที่ปรึกษา พนักงานสวน 

ออฟฟต และพนักงานเทอราปส โดยจะมีทั้งเทอราปสผูชาย และเทอราปสผูหญิง ซึ่งทักษะของ

เทอราปสผูชายถือวาเปนจุดขายสามารถแกอาการตางๆ ได เน่ืองจากเปนองคกรขนาดใหญและมี

สาขาอยูทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยจึงมีการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน ฝายการตลาด ดูแลใน

เรื่องของแผนการตลาดจะมีทีมการตลาดจากสํานักงานใหญที่กรุงเทพฯ คอยดูแล กําหนดโปรโมช่ัน 

จากน้ันจะกระจายออกไปตามสาขาตางๆ (3) บุคลากร เน่ืองจากพนักงานเทอราปส ผูบําบัด จะตอง

ไดรับการอบรมจากโรงเรียนหรือสถาบันตามเกณฑมาตรฐานและยังตองมีประสบการณ ในการรับ

พนักงานจะตองมีการทดสอบฝมือการนวดกอน ถึงจะสามารถตัดสินใจรับเขาทํางานได เพราะ

พนักงานเทอราปส ผูบําบัด ผูใหคําปรึกษา จะไดรับคําชมจากลูกคา ซึ่งลูกคาสวนใหญจะกลับมาใช

บริการอีก เพราะพนักงานของเรามีทักษะการนวดที่ดี สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

กลุมลูกคาสวนใหญ โดยเฉลี่ยจะเปนคนไทย 30% ซึ่งจะเปนกลุมลูกคาระดับกลาง สวนใหญจะพักอยู

ในโรงแรม 7 – 8% และจากลูกคาที่พักอยูภายนอกหัวหิน 2% นอนน้ันเปนลูกคาชาวตางชาติ  

(4) คานิยมรวม ลูกคาจะเนนเช่ือถือในเรื่องการบริการ ที่สามารถบําบัดลูกคา จนลูกคาเกาติดใจ  

เกิดความมั่นใจ เช่ือถือ มาตรฐานของพนักงาน เน่ืองจาก ซิกซเซนส สปา  เปดใหบริการมานานถึง  

10 ป จึงตองจําเปนที่จะรักษามาตรฐานของพนักงาน   

  ในสวนของการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ทาง ซิกซเซนส สปา มีการสนับสนุนจาก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมีการมาจัด

สัมมนา โดยเฉลี่ย ปละ 3 – 5 ครั้ง จากน้ันมีการถายรูปเพื่อนําเสนอและแนะนําทางเอวาซอน หัวหิน 

รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา ใหกับเวปไซดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และไดใหความสําคัญ
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ดานกลยุทธทางการตลาดในดานผลิตภัณฑของธุรกิจสปาสรางความตองการในการใชบริการ ดาน

ราคาของการบริการมีความเหมาะสมสถานที่ ธุรกิจสปา ต้ังอยูบนทําเลที่เหมาะสม และธุรกิจสปา มี

ความตองการพนักงานที่มีคุณภาพคอยใหบริการ เน่ืองดวยสภาพพื้นที่ของเอวาซอน หัวหิน รีสอรท 

แอนด ซิกซเซนส สปา อยูนอกเขตเมือง ประกอบไปดวยทะเล และภูเขา มีความหางไกลจากตลาด

และรานอาหารตางๆ รวมถึงไมมีสถานประกอบการนวดอื่นๆ โดยรอบ จึงทําใหลูกคาที่มาใชบริการ

พักผอนที่รีสอรท ไมสามารถที่จะใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ๆ ภายนอกรีสอรทได ในสวนของ

ปจจัยดานการรับรูคุณคาการบริการทาง ซิกซเซนส สปา ใหความสําคัญดานการสรางความรับรู 

การบริการใหกับลูกคา คือการรับรูราคาในการใชบริการสปาแตละรายการหรือแพจเกจเปนอยางดี 

เน่ืองจากการกําหนดราคาของทาง ซิกซเซนส สปา เมื่อเปรียบเทียบกับ เอวาซอน ในสาขาอื่นๆ จะ

เห็นไดวาการกําหนดราคาของที่น่ีมีราคาที่ถูกที่สุด  

  5. นูรา สปา (มาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา) โดยมีการสัมภาษณกับผูจัดการ

แผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี (1) กลยุทธที่ใชในการ

ดําเนินธุรกิจคือ สถานทีถื่อวาเปนจุดเดนทางดานสถาปตยกรรม ซึ่งเกิดจากเจาของที่เปนนักธุรกิจดาน

อสังหาริมทรัพย โดยมีความตองการทําธุรกิจที่ครบวงจร จึงเปดโรงแรมที่มีการใหบริการสปา โดยมี

การตกแตงแนวรวมสมัยโมร็อคโค ลักษณะการใหบริการสปา เปนในแนวพื้นฐานของการนวดใน

รูปแบบตางๆ เพื่อความผอนคลาย และเนนทางดานความงาม โดยมีการนําวัตถุดิบและสปาทรีทเมนท 

ที่นําเขามาจากประเทศโมร็อคโด โดยมีผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองในประเด็นดังน้ี 
 

   มีจุดเดนท่ีบรรยากาศของหองทําทรีทเมนท อุปกรณตางๆ และสปาทรีทเมนท ท่ี

เปนเอกลักษณของราน เปนสวนผสมท่ีนําเขามาจากประเทศโมร็อคโค น่ันคือ การปรนนิบัตร

ผิวอินเดีย ซ่ึงมีสวนผสมของขี้ผึ้งและทองคํา จะชวยใหรางกายไดผอนคลายและยังทําให

ผิวพรรณเปลงปลั่ง (นราภรณ นามสมมติ, 2559)   
 

  จากการศึกษายังพบวา (2) ดานโครงสรางมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน เน่ืองจาก

เปนธุรกิจสปาที่อยูในโรงแรมเจาของคนเดียว มีบุคลากรทั้งหมด 6 คน ประกอบไปดวย ผูจัดการสปา  

หัวหนางาน และพนักงานเทอราปส และประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนทจํานวน 7 หอง แบง

ออกเปนหองคูจํานวน 4 หอง หองเด่ียวจํานวน 2 หอง และหองสตรีมจํานวน 2 หอง ลูกคาสวนใหญ

เปนคนไทยที่พักอยูในโรงแรม 90% (3) บุคลากร พนักงานเทอราปสจะตองไดรับการอบรมการนวด

จากโรงเรียนหรือสถานประกอบการที่ไดรับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเทาน้ัน ในดาน

ภาษาอังกฤษสามารถติดตอสื่อสารเบื้องตนได แตเน่ืองจากลูกคาสวนใหญเปนคนไทยจึงไมมี 

ความจําเปน แตยังเนนเรื่องของการบริการ การตอนรับดวยเครื่องด่ืมที่เปนเอกลักษณของ นูรา สปา 

ลูกคาสวนใหญจะมีความพึงพอใจในตัวของพนักงานเทอราปส เน่ืองจากมีทักษะในการนวดที่ดี มี
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ทักษะในการนวดแตเน่ืองจากที่ นูรา สปา จะไมเนนการนวดที่เปนแบบไทย จึงไมมีบริการลูกประคบ 

หรือการนวดที่ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บของกลามเน้ือ เน่ืองดวยการตกแตงของนูรา สปา มีความสวย

สงา โอโถง ในแนวโมร็อคโค ซึ่งถือวาเปนจุดเดนทางดานสถาปตยกรรม รวมไปถึงผลิตภัณฑบางสวนที่

นํามาใชทําทรีทเมนท นําเขามาจากประเทศโมร็อคโค ในดานการสรางคุณภาพการบริการ ทางนูรา 

สปา ใหความสําคัญ ดานคุณภาพบริการดานในหัวขอ คุณภาพการใหบริการ มีความนาเช่ือถือในทุก

ข้ันตอน ในปจจัยดานการรับรูคุณคาการบริการ ทางนูรา สปา ใหความสําคัญดานการสรางการรับรู

คุณคาการบริการใหกับลูกคา ในหัวขอ การรับรูราคาในการใชบริการสปาแตละรายการหรือแพจเกจ 

เปนอยางดี และการรับรูถึงความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน ความประทับใจ) วามีความคุมคากับ

การใชบริการสปา 

  6. สปา อินเตอรคอนติเนนตัล (อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรีสอรท) โดยมีการสัมภาษณ

กับผูชวยผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี การดําเนิน

ธุรกิจสปา อินเตอรคอนติเนนตัล เปนสถานประกอบการสุขภาพและความงาม ซึ่งไดมาตรฐานจาก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) โดยมกีลยุทธทางการตลาด ซึ่งใหความสําคัญ

ในดานผลิตภัณฑของธุรกิจสปา ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการทําทรีทเมนทบางตัว ทําจากทองคํา 99.99%  

โดยมีกลุมลูกคาทั้งชาวไทย 50% และชาวตางชาติ 50% ที่พักในโรงแรม และรวมถึงลูกคาจาก

ภายนอก โดยมีผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองในประเด็นดังน้ี 
 

 มารคแผนหนาดวยทองคําบริสุทธิ 99.99% เปนผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ

ของสปา อินเตอรคอนติเนนตัล และยังเปนสปาเมนูท่ีมีเพียงแหงเดียวในหัวหิน (อรอนงค  

นามสมมติ, 2559)  
 

  จากการศึกษายังพบวา (2) มีโครงสรางการทํางานที่เปนระบบ เน่ืองจากโรงแรม

อินเตอรคอนติเนนตัล เปนกลุมโรงแรมขนาดใหญที่คลอบคลุมทั่วโลก โรงแรมในกลุมโรงแรมอินเตอร

คอนติเนนตัลในประเทศไทยมีหลายแหง ไดแก โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรม 

ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ ฯลฯ แผนกสปาและสันทนาการ (Spa and Recreation) อยูภายใต 

การดูแลของแผนกบริการสวนหนา ประกอบดวยบุคลากรภายในแผนกแบงตามหนาที่ความ

รับผิดชอบ 3 สวน คือ  สปา ฟตเนส และดูแลเด็ก โดยตําแหนงงานของสปาจะถูกแบงแยกออกเปน  

ผูจัดการสปา ผูชวยผูจัดการสปา พนักงานตอนรับ และพนักงานเทอราปส (3) บุคลากร จะตองไดรับ

การอบรมและมีใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือสถานที่ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข มีการทดสอบภาษาอังกฤษจากฝายบุคคลของทางโรงแรม จากน้ันมีการทดสอบการนวด

ดวยมือและการสัมภาษณถึงทัศนคติการทํางาน พนักงานเทอราปส จะไดรับคําช่ืนชมจากลูกคาและมี

การบอกตอในดานของการมีใจรักในการบริการ สามารถจดจําช่ือลูกคาประจําได มีทักษะในการนวด 
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การใหคําปรึกษาถึงทรีทเมนทที่เหมาะสมกับลูกคา (4) คานิยมรวม มีบัญญัติ 10 ประการ สําหรับ

พนักงานเทอราปส เพื่อใหพนักงานมีการพัฒนาทักษะในการทํางานที่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ (5) ทักษะ 

พนักงานของสปาในทุกๆ แผนกสามารถทํางานแทนกันได เน่ืองจากมีการสอนงานในทุกๆ สวน จึง

เปนการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานไดเปนอยางดี ดวยเหตุผลน้ีจึงทําใหอัตรา 

การลาออกและสอนงานพนักงานใหมลดลง พนักงานมีความรักในองคกร โดยมีผูใหขอมูลหลักกลาว

สอดคลองในประเด็นดังน้ี 
 

 พนักงานท้ังหมดท่ีอยูในสวนของสปาจะสามารถทํางานไดทุกสวนไมวาจะเปน 

การตอนรับ การนวด การทําทรีทเมนท จะมีการสอนงานในสวนตางๆ ของสปา เพ่ือเปน 

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทอราปส และสามารถทํางานแทนกันไดในทุกกรณี  

(อรอนงค นามสมมติ, 2559)   
   

 จากการศึกษายังพบวา ธุรกิจสปา มีความตองการพนักงานที่มีคุณภาพคอยใหบริการ  

และธุรกิจสปามีกระบวนการการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบ เน่ืองดวยสปา อินเตอร

คอนติเนนตัล เปนองคกรขนาดใหญ จึงสงผลใหการบริหารจัดการ กระบวนการตางๆ จึงเปนไปได

อยางมีประสิทธิภาพ ดานปจจัยดานคุณภาพบริการ ทางสปา อินเตอรคอนติเนนตัล ใหความสําคัญ

กับการสรางคุณภาพการบริการและจิตวิทยาบริการ ในหัวขอ คุณภาพการใหบริการ มีความนาเช่ือถือ

ในทุกข้ันตอน พนักงานเทอราปสทุกคนไดผานการเรียน ฝกอบรมจากโรงเรียนหรือสถานที่ที่ไดรับ 

การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการเทสมือ ในเรื่องของการทําทรีทเมนท จึงทําให

คุณภาพในการบริการมีความนาเช่ือในทุกข้ันตอนและยังสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  

ในดานขอมูลระดับความคาดหวัง ทางลูกคามีความคาดหวังเกี่ยวกับ ประสบการณในการใชบริการ 

สปาเพื่อเปนการตัดสินใจในการใชบริการสปาในครั้งตอไปและทางสปา อินเตอรคอนติเนนตัล 

สามารถนําสิ่งน้ีมาสรางกลยุทธไดโดยการสรางความแตกตางในดานของผลกําไรที่ลูกคาจะไดรับจาก

การมาใชบริการสปา เน่ืองจาก ทางรานไดนําเสนอรางวัล ที่ไดรับจากหนวยงานตางๆ จึงเปน 

การรับประกันได เมื่อลูกคาไดมาใชบริการ หนวยงานจากทางภาครัฐที่เขามาชวยโปรโมทไดแก  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สําหรับลูกคาชาวไทยทางสปาไดมีการออกบูธ

กับทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและขายบัตรของขวัญ (Gift Vocher) รวมทั้งมีการจัดทํา

แพคเกจ สปาคูกับหองพัก   

 7. ชายน สปา ฟอร เชอราตัน (เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา)  ซึ่งไดรับรางวัลที่พักสี

เขียว/อนุรักษธรรชาติ โดยทางเชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา  ไดเขารวมโปรแกรม Green Globe 

ซึ่งคํานึงถึงผลกระทบของโรงแรมที่มีในสิ่งตอไปน้ี ไดแก สิ่งแวดลอม ชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจทองถ่ิน โดยมีการสัมภาษณกับผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S 
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ของ McKinsey ดังน้ี  (1) กลยุทธทางการตลาด เนนในเรื่อง ของผลิตภัณฑ เปนนวดเพื่อบําบัด เนนที่

รูป รส กลิ่น เสียง (2) มีโครงสรางองคกรที่มีการจัดการเปนระบบที่ดีมาก เน่ืองจากเปนโรงแรม

เครือขายขนาดใหญ จึงการบริหารจัดการเปนระบบที่ดีมาก โดยทีมพนักงานขายจากที่กรุงเทพฯ ดูแล

แผนการตลาด รวมถึงโปรโมช่ันในฤดูการทองเที่ยว (3) บุคคลากรในแตละสวนจะมีกระบวนการใน

การคัดเลือกใหได เกณฑมาตรฐานตามที่ โรงแรมกําหนด โดยผานการอบรมและไดรับใบ

ประกาศนียบัตรจากทางกระทรวงสาธารณสุขเปนผูกําหนด และตองผานการอบรมมาอยางนอย  

150 ช่ัวโมง และผานการสัมภาษณ จากน้ันจะทดสอบการนวด พนักงานเทอราปสจะมีเฉพาะผูหญิง

เทาน้ัน เน่ืองจากทางลูกคามีความตองการที่และสะดวกใจที่จะใชบริการกับพนักงานเทอราปสที่เปน

ผูหญิงเทาน้ัน มีการแบงหนาที่การทํางานโดยมีบุคลากรทั้งหมด 9 คน ประกอบไปดวย ผูจัดการ 

พนักงานตอนรับ 2 คนและพนักงานเทอราปส 6 คน  และประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนทจํานวน 

12 หอง แบงออกเปน หองเด่ียว 5 หอง  

   ชายน สปา ฟอร เชอราตัน ไดใหความสําคัญดานกลยุทธทางการตลาดในหัวขอ 

ผลิตภัณฑของธุรกิจสปาสรางความตองการในการใชบริการ ธุรกิจสปา มีความตองการพนักงานที่มี

คุณภาพคอยใหบริการ ธุรกิจสปามีกระบวนการการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบ 

รวมถึงการสงเสริมการขาย สามารถสื่อใหลูกคาไดรับรูอยางเขาใจ เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา  

เปนโรงแรมเครือขายขนาดใหญ จึงมีการทํางานที่เปนระบบ และมีการบริการที่เปนประสิทธิภาพ   

อีกทั้งยังใหความสําคัญดานการสรางคุณภาพการบริการ ในหัวขอคุณภาพการใหบริการ มีความนาเช่ือถือใน

ทุกข้ันตอนและบุคลากรที่ใหบริการ สามารถรับรูถึงสิ่งที่ทานตองการและตอบสนองได ชายน สปา ฟอร  

เชอราตัน มีการบริการที่พิเศษคือ ใบคอมเมนทจากลูกคา ซึ่งถือวาเปนจุดเดนและเปนการตอบสนอง

ความตองการของลูกคาได ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติที่มาเขาพักในโรงแรม และจะอยูในชวง 

ผูสูงวัยมากกวากลุมคนทํางานและวัยรุน สวนลูกคาชาวไทย จะเนนในเรื่องของโปรโมช่ันเปนหลัก อีก

ทั้งจุดเดนอีกดานหน่ึงคือมีระบบที่ปรึกษาใหลูกคากรอกขอมูล โดยมีผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองใน

ประเด็นดังน้ี 
 

 กอนท่ีจะเขาใชบริการการทําทรีทเมนทในแตละคร้ังจะมีระบบท่ีปรึกษาใหลูกคา

กรอกขอมูล (Consult Station) เพ่ีอเปนการทราบขอมูลดานสุขภาพของลูกคากอนใหบริการ 

เน่ืองจากหากลูกคาเปนโรครายแรง จะไดเขาใจในวิธีการทําทรีทเมนท หรือหากลูกคาเปน

โรคมะเร็ง ก็จะขอยกเวนการใหบริการ (ชญานนท นามสมมติ, 2559)   
 

 จากการศึกษายังพบวา ทางสปาใหความสําคัญดานการสรางการรับรู คุณคา 

การใหบริการกับลูกคา ในหัวขอ การทานรับรูถึงการบริการหลังการขายของการใชบริการในธุรกิจ

สปา อีกดวย ในขอมูลระดับความคาดหวัง ลูกคามีความคาดหวังวาการมีประสบการณในการใช
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บริการสปาเพื่อเปนการตัดสินใจในการใชบริการสปาในครั้งตอไป และทาง ชายน สปา ฟอร เชอรา

ตันสามารถนําสิ่งที่ลูกคาคาดหวังมาสรางกลยุทธโดยการทําความเขาใจถึงขอมูลในคอมเมนท จาก

ลูกคา ซึ่งจะทําใหทางสปาสามารถทราบถึงสิ่งที่ลูกคาตองการและสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

  1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก และการยกราง

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา ผูวิจัยดําเนินการโดยการประชุมกลุมยอย (Focus 

Group) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก และการยกรางขอเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ผูวิจัยดําเนินการโดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group) วันที่ 

6 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูเขารวมประชุม

กลุมยอยประกอบดวยตัวแทนจากบริษัททัวร และมัคคุเทศก นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ และ

ตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงานจากภาครัฐภาคเอกชน นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน  

10 ทาน โดยใชเทคนิควิเคราะห SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  

เพื่อวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกในการพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

สรุปผลไดดังน้ี 

 1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปน

ธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ผูวิจัยไดใช

เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน 

(Weaknesses) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โอกาส (Opportunities) และ ภาวะ

คุกคาม (Threats) ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลจากวัตถุประสงคขอที่ 1 และขอที่ 2 มา

ประกอบการพิจารณาในการรวมกันวิเคราะห SWOT Analysis  
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 1.1.1 ผลการวิเคราะห SWOT 

 จุดแข็ง 

 1. มีบริการที่ดีมีความเปนเลิศและสามารถสรางความประทับใจแกลูกคา     

 2. คนไทยมีนิสัยออนนอม สุภาพ ย้ิมแยมแจมใส และรักงานบริการ  

การทําธุรกิจสปาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริการ ดังน้ันบุคลิกภาพและอุปนิสัยของคนไทยจึงมีสวน

สําคัญที่จะเอื้อตอการดําเนินธุรกิจประเภทน้ีเปนอยางย่ิง      

 3. การทําธุรกิจสปา ตองใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติหลายอยาง เชน 

ผลไม ดอกไม ตนไม พืชสมุนไพร เปนตน สิ่งเหลานีประเทศไทยมีพรอมอยูแลว จึงขวยประหยัด

เงินทุนในการทําธุรกิจสปาได     

 4. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ที่ยังคงความสมบูรณใน

เรื่องของทรัพยากร ไมวาจะเปน ถํ้า นํ้าตก ทะเล ปาชายเลน เดินปา อุทยาน วนอุทยาน     

 5. มีแหลงทองเที่ยวที่ เปนที่นิยมและมีช่ือเสียงทั้งในหมูคนไทยและ

ชาวตางชาติ เชน ชายหาดหัวหิน ชายหาดปราณบุร ี   

 6. มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกหลากหลายใหเลือกเดินทาง ทั้ง ทาง

รถไฟ สนามบิน ทางนํ้า และทางถนน   

 7. หนวยงานทางภาครัฐ ไดสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจดานการทองเที่ยว 

ทั้งยังตองการใหธุรกิจสปาเปนจุดขายแกนักทองเที่ยวตางชาติดวย  

 8. อัตราคาบริการสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได     

 9. สถานประกอบการสปาในบางที่ เลือกใชผลิตภัณฑที่ดี จากระดับโลก    

    10.  สถานประกอบการสปา เกือบทุกประเภทมักจะมีการนวดแผนไทยเขา

ไปเปนสวนหน่ึงในการบริการ เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงดานการนวดแผนไทยที่แพรหลายไปทั่ว

โลกและมีผูเช่ียวชาญดานการนวดเปนจํานวนมาก    

  11. อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจํานวน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวคอนขางมาก เน่ืองจากเปนเมืองทองเที่ยว     

  12. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ อุทยานแหงชาติเขาสาม

รอยยอด ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติประเภทชายฝงทะเลแหงแรกของประเทศไทย 

  13. อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปริมาณ

ของสถานประกอบการสปาประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และประเภทรีสอรทแอนดสปา ที่

เพียงพอตอความตองการของลูกคา    

  14. มีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่นิยม เชน หัวหิน แจส  

เฟสติวัล      
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  15. มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทในการทําธุรกิจ ไดแก เฟสบุค 

(Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) 

 จุดออน 

1. บุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ มีความรู ทักษะ 

ความสมารถคอนขางจํากัด  

2. หลายพื้ นที่ ใ นอํ า เ ภอหั วหิ นและ  อํ า เภอปร าณบุ รี  จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ มีปญหาสําคัญเรื่องภาพลักษณในทางลบของการใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการ

บางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา      

3. การจัดทําธุรกิจสปาขาดการวางแผนและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4. การควบคุมมาตรฐานการใหบริการเน่ืองจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

และศักยภาพไมเทากัน    

5. เจาของกิจการยังไมมีประสบการณในการบริหารจัดการ      

6. ทักษะความเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศของบุคลากรที่จํากัด 

ซึ่งอาจสงผลใหการบริการไมเปนไปตามที่ลูกคาตองการ        

7. การโฆษณาประชาสัมพันธที่ ไมทั่วถึงเ น่ืองมาจากการที่มีลูกคา

กลุมเปาหมายที่ หลากหลาย    

8. การบริหารจัดการเรื่องบุคลากรยังเปนปญหาการขาดแคลนบุคลากร

ตลอดจนตองเรงสราง บุคลากรใหมีทักษะการใหบริการตามมาตรฐานของกิจการบอยๆ จึงเปนปญหา

ที่จะตองจัดการแกไข อยูอยางตอเน่ือง  

9. การจัดหาทรัพยากรบุคคล และรักษาบุคลากรทําได ยากโดยเฉพาะ

พนักงานเทอราปส เน่ืองจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพมักจะถูกคูแขงขันทางการคาซื้อ

ตัวไปปฏิบัติงาน 

10.  มีการประสานงานที่ไมทั่วถึงระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน

รวมถึงสถานประกอบการธุรกิจสปา 

 โอกาส 

 1. การเปดเสนทางการบินกรุงเทพ- หัวหิน ของสายการบินตางๆ 

 2. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-

2559) “ยุทธศาสตรการพัฒนาขอ (5) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค” โดย

เนนการสรางความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการใหบริการดานสุขภาพและบริการดาน

สาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางสุขภาพของภูมิภาค 

(Medical Hub) 
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 3. นโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีวาการ กระทรวงสาธารณสุข สงเสริม

การจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส มีสนับสนุน

กิจการสปา ผลิตภัณฑสุขภาพ มีการแกกฎหมายกิจการสปา 

 4. ผูใชบริการสปาทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยรุนและผูใหญวัยทํางาน  

หันมาใหความสําคัญและใสใจกับเรื่องดูแลสุขภาพและความงาม 

 5. ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

 6. ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดยมีการกําหนดใหการทองเที่ยว

เปนวาระแหงชาติและใหความสําคัญกับการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว โดย

มีการกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 อุปสรรค                                                                                                                             

 1. การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปาภายในชวงเวลาไมกี่ป อาจ

สงผลตอการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการในระยะยาว  

 2. ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ เมื่อเกิดเหตุการณที่ไมปกติ หรือ

ปญหาความขัดแยงภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณทางการเมืองในประเทศ ที่สามารถเกิดข้ึน

ไดตลอดเวลา อาจสงผลใหจํานวนผูใชบริการชาสวตางชาติลดลง หรือยกเลิกการเดินทางมาทองเที่ยว  

 3. การแขงขันสูงเน่ืองจากคูแขงขันตางใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ

โดยเฉพาะกลยุทธดานราคาเพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคาและการหาบริการตางๆ มาเสริมเพื่อให

บริการลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว 

 4. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามาสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปายังมี

ไมเพียงพอ 

 5. เน่ืองจากมาตรฐานสากลของธุรกิจสปามีข้ันตอนการดําเนินงานที่

ซับซอน จึงไมสามารถนํามาดําเนินการปรับใชกับธุรกิจสปาในประเทศไทยได 

 6. มีจํานวนสถานประกอบการสปา ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ มากเกินไป 

อีกทั้งยังไมไดมาตรฐาน 

 7. ธุรกิจไดรับผลกระทบโดยตรงหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทําใหคนที่มา

ใชบริการลดลง  

 และเมื่อไดผลการวิเคราะห SWOT จากการสังเคราะหอยางถูกตองแลว 

ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลมาจัดสรางเปนตาราง SWOT ANALYSIS ดังตารางที่ 22 
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 ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห SWOT   
                     

ปจจัยภายใน (จุดแข็ง) 

Strengths: S 

ปจจัยภายใน (จุดออน) 

Weaknesses: W 

1. มีบริการที่ดีมีความเปนเลิศและสามารถ

สรางความประทับใจแกลูกคา     

2.คนไทยมีนิสัยออนนอม สุภาพ ย้ิมแยมแจมใส 

และรักงานบริการ การทําธุรกิจสปาเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับการบริการ ดังน้ันบุคลิกภาพและ

อุปนิสัยของคนไทยจึงมีสวนสําคัญที่จะเอื้อตอ

การดําเนินธุรกิจประเภทน้ีเปนอยางย่ิง      

3.การทําธุรกิจสปา ตองใชผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติหลายอยาง เชน ผลไม ดอกไม ตนไม 

พืชสมุนไพร เปนตน สิ่งเหลานีประเทศไทยมี

พรอมอยูแลว จึงชวยประหยัดเงินทุนในการทํา

ธุรกิจสปาได 

4. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย 

ที่ยังคงความสมบูรณในเรื่องของทรัพยากร ไม

วาจะเปน ถํ้า นํ้าตก ทะเล ปาชายเลน เดินปา 

อุทยาน วนอุทยาน     

5. มีแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมและมีช่ือเสียง

ทั้งในหมูคนไทยและชาวตางชาติ เชน ชายหาด

หัวหิน ชายหาดปราณบุรี    

6. มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกหลากหลาย

ใหเลือกเดินทาง ทั้ง ทางรถไฟ สนามบิน ทาง

นํ้า และทางถนน  

7.หนวยง านทางภาครัฐ  ไดส ง เส ริมและ

สนับสนุนธุรกิจด านการทอง เที่ ยว ทั้ ง ยั ง

ต อ ง ก า ร ใ ห ธุ ร กิ จ ส ป า เ ป น จุ ด ข า ย แ ก

นักทองเที่ยวตางชาติดวย 

 

1.บุคลากร ใน ธุรกิ จสปา  เช น  ผู จั ดการ

พนักงานบริการ มีความรู ทักษะ ความสมารถ

คอนขางจํากัด  

2. หลายพื้นที่ในอําเภอหัวหินและ อําเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปญหา

สําคัญเรื่องภาพลักษณในทางลบของการใหบริการ

นวด เน่ืองจากผูใหบริการบางรายแอบแฝง

การคาบริการทางเพศในกิจการสปา      

3. การจัดทําธุรกิจสปาขาดการวางแผนและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

4.การ ควบ คุมม าตร ฐานการ ใหบ ริ ก า ร

เ น่ืองจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพและ

ศักยภาพไมเทากัน    

5. เจาของกิจการยังไมมีประสบการณในการ

บริหารจัดการ      

6.ทั ก ษ ะ ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง ด า น

ภาษาตางประเทศของบุคลากรที่จํากัด ซึ่งอาจ

สงผลใหการบริการไม เปนไปตามที่ลูกคา

ตองการ        

7.การโฆษณาประชาสัมพันธที่ ไม ทั่ ว ถึ ง

เน่ืองมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่ 

หลากหลาย    
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห SWOT (ตอ) 
 

ปจจัยภายใน (จุดแข็ง) 

Strengths: S 

ปจจัยภายใน (จุดออน) 

Weaknesses: W 

8. อัตราคาบริการสามารถแขงขันกับประเทศ

เพื่อนบานได     

9. สถานประกอบการสปาในบางที่ เลือกใช

ผลิตภัณฑที่ดี จากระดับโลก    

10. สถานประกอบการสปา เกือบทุกประเภท

มักจะมีการนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหน่ึงใน

การบริการ เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงดาน

การนวดแผนไทยที่แพรหลายไปทั่วโลก และมี

ผูเช่ียวชาญดานการนวดเปนจํานวนมาก    

11. อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  มี จํ า น วน นั กท อ ง เ ที่ ย ว

ชาวตางชาติที่ เ ดินทางมาเที่ ยวคอนขางมาก 

เน่ืองจากเปนเมืองทองเที่ยว     

12. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ 

อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด ซึ่งเปนอุทยาน

แหงชาติประเภทชายฝงทะเลแหงแรกของประเทศ

ไทย 

13. อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  มี ป ริ ม า ณ ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการสปาประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อ

สุขภาพ และ ประเภทรีสอรทแอนดสปา ที่

เพียงพอตอความตองการของลูกคา 

 

 

8. การบริหารจัดการเรื่องบุคลากรยังเปน

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรตลอดจนตอง

เรงสราง บุคลากรใหมีทักษะการใหบริการ

ตามมาตรฐานของกิจการบอยๆ จึงเปน

ปญหาที่ จะต องจั ดการแก ไข อยู อย า ง

ตอเน่ือง  

9. การจัดหาทรัพยากรบุคคลและรักษา

บุคลากรทําได ยากโดยเฉพาะพนักงาน

เ ท อ ร า ป ส  เ น่ื อ ง จ า ก พ นั ก ง า น ที่ มี

ประสิทธิภาพและศักยภาพมักจะถูกคูแขงขัน

ทางการคาซื้อตัวไปปฏิบัติงาน 

10. มีการประสานงานที่ไมทั่วถึงระหวาง

หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาน

ประกอบการธุรกิจสปา 
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ตารางที่  22 ผลการวิเคราะห SWOT (ตอ) 
 

ปจจัยภายใน (จุดแข็ง) 

Strengths: S 

ปจจัยภายใน (จุดออน) 

Weaknesses: W 

14. มีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่

นิยม เชน หัวหิน แจส เฟสติวัล      

15. มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทในการทํา

ธุรกิจ ไดแก เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม 

(Instragram) 

 

ปจจัยภายนอก (โอกาส) 

Opportunities: O 

ปจจัยภายนอก (อุปสรรค) 

Threats: T 

1. การเปดเสนทางการบินกรุงเทพ- หัวหิน ของสาย

การบินตางๆ 

2.ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) “ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขอ (5) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยง

กับเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเนนการสรางความพรอม

สูประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการใหบริการดาน

สุขภาพและบริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและ

มาตรฐานการใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลาง

สุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) 

3.นโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีวาการ กระทรวง

สาธารณสุข สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ 

(Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิ

สติกส มีสนับสนุนกิจการสปา ผลิตภัณฑสุขภาพ มี

การแกกฎหมายกิจการสปา 

4. ผูใชบริการสปาทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยรุน

และผูใหญวัยทํางาน หันมาใหความสําคัญและใสใจ

กับเรื่องดูแลสุขภาพและความงาม 

5.ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

 

1. การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปา

ภายในชวงเวลาไมกี่ป อาจสงผลตอการ

ควบ คุม คุณภาพและมาตรฐานในการ

ใหบริการในระยะยาว  

2. ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ เมื่อเกิด

เหตุการณที่ไมปกติ หรือปญหาความขัดแยง

ภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณทาง

การเมืองในประเทศ ที่สามารถเกิดข้ึนได

ตลอดเวลา อาจสงผลใหจํานวนผูใชบริการ

ชาสวตางชาติลดลง หรือยกเลิกการเดินทาง

มาทองเที่ยว  

3. การแขงขันสูงเน่ืองจากคูแขงขันตางใชกล

ยุทธทางการตลาดตางๆโดยเฉพาะกลยุทธด

านราคาเพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคาและ

การหาบริการตางๆมาเสริมเพื่อใหบริการ

ลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว 

4. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามา

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปายังมีไมเพียงพอ 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห SWOT (ตอ) 
 

ปจจัยภายใน (จุดแข็ง) 

Strengths: S 

ปจจัยภายใน (จุดออน) 

Weaknesses: W 

6. ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดยมีการ

กําหนดใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติและให

ความสํ า คัญกับการทอง เที่ ยวและเศรษฐกิ จ

สรางสรรคดานการทองเที่ยว โดยมีการกําหนดไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5. เน่ืองจากมาตรฐานสากลของธุรกิจสปา

มีข้ันตอนการดําเนินงานที่ซับซอน จึงไม

สามารถนํามาดําเนินการปรับใชกับธุรกิจ 

สปาในประเทศไทยได 

6. มี จํ าน วนสถานประกอบการสป า 

ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ มากเกินไป อีกทั้ง

ยังไมไดมาตรฐาน 

7. ธุรกิจไดรับผลกระทบโดยตรงหากภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา ทําใหคนที่มาใชบริการ

ลดลง 

 

 

  การจัดทํา SWOT Analysis โดยมีปจจัยสภาพแวดลอมภายในและปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอกในการพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม มีการใชการถวงนํ้าหนัก  

มีรายละเอียดดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 ผลการใหคานํ้าหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ในการ  

              พัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

  สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามดานสภาพแวดลอม

 ภายใน 
 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factors) 

นํ้าหนัก

(Weight) 

(0.0-1.0) 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

(1-5) 

คะแนน

ถวง 

นํ้าหนัก 

ลําดับ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีบริการที่ดีมีความเปนเลิศและสามารถสราง

ความประทับใจแกลูกคา     

0.043 4 0.172 S6 

S2 คนไทยมีนิสัยออนนอม สุภาพ ย้ิมแยมแจมใส 

และรักงานบริการ การทําธุรกิจสปาเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับการบริการ ดังน้ันบุคลิกภาพและอุปนิสัย

ของคนไทยจึงมีสวนสําคัญที่จะเอื้อตอการดําเนิน

ธุรกิจประเภทน้ีเปนอยางย่ิง      

0.038 4 0.152 S7 

S3 การทําธุรกิจสปา ตองใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ

หลายอยาง เชน ผลไม ดอกไม ตนไม พืชสมุนไพร 

เปนตน สิ่งเหลานีประเทศไทยมีพรอมอยูแลว จึงขวย

ประหยัดเงินทุนในการทําธุรกิจสปาได     

0.020 3 0.066 S11 

S4 มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ที่

ยังคงความสมบูรณในเรื่องของทรัพยากร ไมวาจะเปน 

ถํ้า นํ้าตก ทะเล ปาชายเลน เดินปา อุทยาน วนอุทยาน     

0.017 3 0.057 S12 

S5 มีแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมและมีช่ือเสียงทั้งใน

หมูคนไทยและชาวตางชาติ เชน ชายหาดหัวหิน 

ชายหาดปราณบุร ี   

0.046 5 0.230 S4 
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ตารางที่ 23  ผลการใหคานํ้าหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ใน

 การพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามดานสภาพแวดลอม

 ภายใน (ตอ) 
 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factors) 

นํ้าหนัก

(Weight) 

(0.0-1.0) 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

(1-5) 

คะแนน

ถวง 

นํ้าหนัก 

ลําดับ 

S6 มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกหลากหลายใหเลือก

เดินทาง ท้ัง ทางรถไฟ สนามบิน ทางนํ้า และทางถนน   

0.045 4 0.180 S5 

S7 หนวยงานทางภาครัฐ ไดสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ

ดานการทองเท่ียว ท้ังยังตองการใหธุรกิจสปาเปนจุดขาย

แกนักทองเท่ียวตางชาติดวย 

0.060 5 0.30 S1 

S8 อัตราคาบริการสามารถแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน

ได     

0.035 4 0.140 S8 

S9 สถานประกอบการสปาในบางท่ี เลือกใชผลิตภัณฑท่ีดี 

จากระดับโลก    

0.012 3 0.036 S15 

S10 สถานประกอบการสปา เกือบทุกประเภทมักจะมี

การนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหน่ึงในการบริการ 

เน่ืองจากประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการนวดแผนไทยท่ี

แพรหลายไปท่ัวโลก และมีผูเชี่ยวชาญดานการนวดเปน

จํานวนมาก    

0.029 4 0.116 S9 

S11 อํ า เภอหั วหิ นและ อํ า เภอปราณบุ รี  จั ง ห วัด

ประจวบคีรีขันธ มีจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ี

เดินทางมาเท่ียวคอนขางมากเน่ืองจากเปนเมืองทองเท่ียว    

0.050 5 0.250 S3 

S12 มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ อุทยาน

แหงชาติเขาสามรอยยอด ซ่ึงเปนอุทยานแหงชาติประเภท

ชายฝงทะเลแหงแรกของประเทศไทย 

0.015 3 0.048 S13 
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ตารางที่ 23  ผลการใหคานํ้าหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ใน  

               การพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ดานสภาพแวดลอม

 ภายใน (ตอ) 

 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factors) 

นํ้าหนัก

(Weight) 

(0.0-1.0) 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

(1-5) 

คะแนน

ถวง 

นํ้าหนัก 

ลําดับ 

S13 อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีปริมาณของสถานประกอบการสปา

ประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และ ประเภท

รีสอรทแอนดสปา ที่เพียงพอตอความตองการของ

ลูกคา    

0.059 5 0.295 S2 

S14 มีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่นิยม 

เชน หัวหิน แจส เฟสติวัล      

0.013 3 0.039 S14 

S15 มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทในการทําธุรกิจ 

ไดแก เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) 

0.025 3 0.075 S10 

รวมจุดแข็ง 0.50  2.156  

จุดออน (Weaknesses)     

W1 บุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงาน

บริการ มีความรู ทักษะ ความสมารถคอนขางจํากัด 

0.058 4 0.232 W4 

W2 หลายพื้นที่ในอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรี ขันธ  มีปญหาสําคัญเรื่อง

ภาพลักษณในทางลบของการใหบริการนวด เน่ืองจาก

ผูใหบริการบางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศใน

กิจการสปา      

0.065 5 0.325 W1 

W3 การจัดทําธุรกิจสปาขาดการวางแผนและพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

0.046 3 0.138 W7 
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ตารางที่ 23  ผลการใหคานํ้าหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ใน  

                 การพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ    

 สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ดานสภาพแวดลอม

 ภายใน (ตอ) 
 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factors) 

นํ้าหนัก

(Weight) 

(0.0-1.0) 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

(1-5) 

คะแนน

ถวง 

นํ้าหนัก 

ลําดับ 

W4 การควบคุมมาตรฐานการใหบ ริการเ น่ืองจาก

พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพไมเทากัน    

0.030 3 0.09 W10 

W5 เจาของกิจการยังไมมีประสบการณในการบริหาร

จัดการ      

0.054 4 0.216 W5 

W6 ทักษะความเชี่ยวชาญทางดานภาษาตางประเทศของ

บุคลากรท่ีจํากัด ซ่ึงอาจสงผลใหการบริการไมเปนไป

ตามท่ีลูกคาตองการ        

0.063 5 0.315 W2 

W7 การโฆษณาประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึงเน่ืองมาจาก 

การท่ีมีลูกคากลุมเปาหมายท่ี หลากหลาย    

0.042 3 0.126 W8 

W8 การบริหารจัดการเร่ืองบุคลากรยังเปนปญหา 

การขาดแคลนบุคลากรตลอดจนตองเรงสราง บุคลากรให

มีทักษะการใหบริการตามมาตรฐานของกิจการบอยๆ จึง

เปนปญหาท่ีจะตองจัดการแกไข อยูอยางตอเน่ือง 

0.047 4 0.188 W6 

W9 การจัดหาทรัพยากรบุคคล และรักษาบุคลากรทําได

ยากโดยเฉพาะพนักงานเทอราปส เน่ืองจากพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพมักจะถูกคู แข งขันทาง 

การคาซ้ือตัวไปปฏิบัติงาน 

0.035 3 0.105 W9 

W10 มีการประสานงานท่ีไมท่ัวถึงระหวางหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถานประกอบการธุรกิจสปา 

0.060 5 0.30 W3 

รวมจุดออน 0.50  2.035  

รวมสภาพแวดลอมภายในทั้งหมด 1.000    
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ตารางที่ 23  ผลการใหคานํ้าหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ใน  

                 การพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

                 สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ดานสภาพแวดลอม  

                 ภายใน (ตอ) 
 

 

ปจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ําหนกั

(Weight) 

(0.0-1.0) 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

(1-5) 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนกั 

ลําดับ 

โอกาส (Opportunities) 

O1 การเปดเสนทางการบินกรุงเทพ- หัวหิน ของสาย 

การบินตางๆ  

0.070 3 0.21 O6 

O2 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 (2555-2559) “ยุทธศาสตรการพัฒนาขอ (5) 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค” 

โดยเนนการสรางความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดย

ยกระดับการใหบริการดานสุขภาพและบริการดาน

สาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพื่อ

กาวสูการเปนศูนยกลางสุขภาพของภูมิภาค (Medical 

Hub) 

0.099 5 0.495 O1 

O3 นโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีว าการกระทรวง

สาธารณสุข สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ 

(Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส  

มีสนับสนุนกิจการสปา ผลิตภัณฑ สุขภาพ มีการแก

กฎหมายกิจการสปา 

0.079 4 0.316 O4 

O4 ผูใชบริการสปาทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยรุนและ

ผูใหญวัยทํางาน หันมาใหความสําคัญและใสใจกับเรื่อง

ดูแลสุขภาพและความงาม 

0.076 4 0.304 O5 

O5 ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 0.094 5 0.47 O2 

O6 ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดยมีการ

กําหนดใหการทองเที่ยว เปนวาระแหงชาติและให

ความสําคัญกับการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคดาน

การทองเที่ยว โดยมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

0.082 5 0.41 O3 

รวมโอกาส 0.50  2.205  
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ตารางที่ 23  ผลการใหคานํ้าหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ใน  

                 การพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

                 สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ดานสภาพแวดลอม

 ภายใน (ตอ) 
 

 

ปจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ําหนกั

(Weight) 

(0.0-1.0) 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

(1-5) 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนกั 

ลําดับ 

อุปสรรค (Threats)     

T1 การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปาภายในชวงเวลา

ไมก่ีป อาจสงผลตอการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการ

ใหบริการในระยะยาว 

0.08 5 0.40 T2 

T2 ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ เม่ือเกิดเหตุการณที่ไม

ปกติ หรือปญหาความขัดแยงภายในประเทศ โดยเฉพาะ

สถานการณทางการเมืองในประเทศ ที่สามารถเกิดขึ้นได

ตลอดเวลา อาจสงผลใหจํานวนผูใชบริการชาวตางชาติลดลง 

หรือยกเลิกการเดินทางมาทองเที่ยว 

0.061 3 0.183 T6 

T3 การแขงขันสูงเน่ืองจากคู แขงขันตางใชกลยุทธทาง

การตลาดตางๆโดยเฉพาะกลยุทธดานราคาเพื่อทําการสราง

และจูงใจลูกคาและการหาบริการตางๆมาเสริมเพื่อใหบริการ

ลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว 

0.085 5 0.425 T1 

T4 หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามาสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสปายังมีไมเพียงพอ 

0.069 4 0.276 T5 

T5 เน่ืองจากมาตรฐานสากลของธุรกิจสปามีขั้นตอนการ

ดําเนินงานที่ซับซอน  จึงไมสามารถนํามาดําเนินการปรับใช

กับธุรกิจสปาในประเทศไทยได 

0.076 4 0.304 T4 

T6 มีจํานวนสถานประกอบการสปา ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 

มากเกินไป อีกทั้งยังไมไดมาตรฐาน 

0.077 4 0.308 T3 

T7 ธุรกิจไดรับผลกระทบโดยตรงหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

ทําใหคนที่มาใชบริการลดลง 

0.052 3 0.156 T7 

รวมอุปสรรค 0.50  2.052  

รวมสภาพแวดลอมภายนอกทั้งหมด 1.000    
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    จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในและภายนอกในการพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณ

อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยว

เชิงสุขภาพและความงามไดดังตารางที ่24 
 

ตารางที่ 24 สถานการณหรือตําแหนงทางกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ 

 อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

              สุขภาพและความงาม 
 

จุดแข็ง (Strengths) S 2.156 

จุดออน (Weaknesses) W 2.035 

โอกาส (Opportunities) O 2.205 

อุปสรรค (Threats) T 2.052 

         

 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ในการพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณ

อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยว

เชิงสุขภาพและความงาม 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงตําแหนงทางกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี   

               จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 
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          จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหทราบวา สภาพการดําเนินการของการพัฒนาธุรกิจสปา 

บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามตองมีการปรับในทุกกลยุทธ คือ กลยุทธเชิงรุก กลยุทธปรับตัว/

พลิกฟน กลยุทธปองกันตัว และกลยุทธเชิงแตกตัว/ไมเสี่ยง เพราะพื้นที่กราฟมีใน 4 ตําแหนง แตจะมี

เนนใหมากกวากลยุทธอื่นคือตําแหนงกลยุทธเชิงรุก/ลุย SO strategies (Prospective– interactive) 

เน่ืองจากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกธุรกิจสปา ที่เปนจุดแข็งประสานกับ 

ความไดเปรียบในโอกาส มาพิจารณารวมกนั เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก 

 1.2 ผลการกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม โดย

ใชเทคนิค TOWS MATRIX 

 การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

ดําเนินการโดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ผูเขารวมประชุมกลุมยอยประกอบดวยตัวแทนจากบริษัททัวร และมัคคุเทศก  

นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของและตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงานจากภาครัฐภาคเอกชน 

นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 10 ทาน โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

มารวมพิจารณากําหนดกลยุทธโดยใชเทคนิค TOWS Matrix จับคูความสัมพันธระหวาง จุดออนและ

โอกาส (WO Strategy) จุดออนและอุปสรรค (WT Strategy) จุดแข็งและโอกาส (SO Strategy) และ 

จุดแข็งและอุปสรรค (ST Strategy)  ตามลําดับดังตอไปน้ี 
  

ตารางที่ 25 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต  

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง 

               สุขภาพและความงาม จากจุดออนและโอกาส (WO- Strategy) 
 

จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

W1  หลายพื้นที่ในอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปญหาสําคัญเรื่องภาพลักษณ

ในทางลบของการใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการ

บางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา    

O1 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) “ยุทธศาสตร

การพัฒนาข อ (5) ยุทธศาสตร การสร าง 

ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเนน 

การสรางความพรอมสูประชาคม 
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ตารางที่ 25 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต  

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง 

               สุขภาพและความงาม จากจุดออนและโอกาส (WO- Strategy) (ตอ) 
 

จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

W2 ทักษะความเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศของ

บุคลากรที่จํากัด ซึ่งอาจสงผลใหการบริการไมเปนไป

ตามที่ลูกคาตองการ        

W3  มีการประสานงานที่ไมทั่วถึงระหวางหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถานประกอบการธุรกิจสปา 

W4 บุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ 

มีความรู ทักษะ ความสมารถคอนขางจํากัด W5 เจาของ

กิจการยังไมมีประสบการณในการบริหารจัดการ      

W6 การบริหารจัดการเรื่องบุคลากรยังเปนปญหา    

การขาดแคลนบุคลากรตลอดจนตองเรงสราง บุคลากรให

มีทักษะการใหบริการตามมาตรฐานของกิจการบอยๆ จึง

เปนปญหาที่จะตองจัดการแกไข อยูอยางตอเน่ือง 

W7 การจัดทําธุรกิจสปาขาดการวางแผนและพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

W8 การโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึงเน่ืองมาจาก 

การที่มีลูกคากลุมเปาหมายทีห่ลากหลาย    

W9 การจัดหาทรัพยากรบุคคล และรักษาบุคลากรทําได

ยาก โดยเฉพาะพนักงานเทอราปส เน่ืองจากพนักงานที่มี

ประสิทธิภาพและศักยภาพมักจะถูกคูแขงขันทางการคา 

ซื้อตัวไปปฏิบัติงาน 

W10 การควบคุมมาตรฐานการใหบริการเน่ืองจาก

พนักงานที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพไมเทากัน    

อาเซียน โดยยกระดับการใหบริการดานสุขภาพ

และบริการดานสาธารณสุข ทั้ งบุคลากรและ

มาตรฐานการใหบริ การเพื่ อก าวสู การเป น

ศูนยกลางสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) 

O2 ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อ

สุขภาพ 

O3 ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดยมี

การกําหนดใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติและ

ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ

สรางสรรคดานการทองเที่ยว  โดยมีการกําหนดไว

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

O4 นโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุข สงเสริมการจัดบริการ

สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) 

และระบบโลจิสติกส  มีสนับสนุนกิจการสปา 

ผลิตภัณฑสุขภาพ มีการแกกฎหมายกิจการสปา 

O5 ผูใชบริการสปาทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง

วัยรุนและผูใหญวัยทํางาน หันมาใหความสําคัญ

และใสใจกับเรื่องดูแลสขุภาพและความงาม 

O6 การเปดเสนทางการบินกรุงเทพ- หัวหิน ของ

สายการบินตาง  ๆ
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ตารางที่ 25 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต  

              ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง 

              สุขภาพและความงาม จากจุดออนและโอกาส (WO- Strategy) (ตอ) 
 

จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

กลยุทธการปรับตัว/พลิกฟน (WO) 

1. กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของผูบริหาร และผูปฎิบัติงานในสถานประกอบการสปา 

(W2, W4, W5, W6, W7, W10,  O1) 

2. กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจสปา (W1, W8, O2, O3, O5, O6) 

 

ตารางที่ 26 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต   

              ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

              สุขภาพและความงาม จากจุดออนและอุปสรรค (WT- Strategy) 
 

จุดออน (Weakness) อุปสรรค (Threats) 

 W1  หลายพื้นที่ในอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปญหาสําคัญเรื่องภาพลักษณ

ในทางลบของการใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการบาง

รายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา      

W2 ทักษะความเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศของ

บุคลากรที่จํากัด ซึ่งอาจสงผลใหการบริการไมเปนไป

ตามที่ลูกคาตองการ        

W3 มีการประสานงานที่ไมทั่วถึงระหวางหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนรวมถึงสถานประกอบการธุรกิจสปา 

W4  บุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ 

มีความรู ทักษะ ความสมารถคอนขางจํากัด 

W5 เจาของกิจการยังไมมีประสบการณในการบริหาร

จัดการ      

 

T1 การแขงขันสูงเน่ืองจากคูแขงขันตางใชกลยุทธ

ทางการตลาดตางๆโดยเฉพาะกลยุทธดานราคา

เพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคาและการหา

บริการตางๆ มาเสริม เพื่อใหบริการลูกคา เพื่อ

รักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว 

T2 การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปาภายใน

ชวงเวลาไมกี่ป อาจสงผลตอการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานในการใหบริการในระยะยาว 

T3 มีจํานวนสถานประกอบการสปา ประเภทนวด

เพื่อสุขภาพ มากเกินไป อีกทั้งยังไมไดมาตรฐาน 

T4 เน่ืองจากมาตรฐานสากลของธุรกิจสปามี

ข้ันตอนการ ดําเ นินงานที่ ซับซอน จึง ไม

สามารถนํามาดําเนินการปรับใชกับธุรกิจ 

สปาในประเทศไทยได 

 

 



151 

ตารางที่ 26 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต   

              ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

              สุขภาพและความงาม จากจุดออนและอุปสรรค (WT- Strategy) (ตอ) 
 

จุดออน (Weakness) อุปสรรค (Threats) 

W6 การบริหารจัดการเรื่องบุคลากรยังเปนปญหาการ

ขาดแคลนบคุลากรตลอดจนตองเรงสราง บุคลากรให

มีทักษะการใหบริการตามมาตรฐานของกิจการบอยๆ 

จึงเปนปญหาที่จะตองจัดการแกไข อยูอยางตอเน่ือง 

W7 การจัดทําธุรกิจสปาขาดการวางแผนและพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

W8 การโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึงเน่ืองมาจาก

การที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่ หลากหลาย    

W9 การจัดหาทรัพยากรบุคคล และรักษาบุคลากรทํา

ได ยากโดยเฉพาะพนักงานเทอราปส เ น่ืองจาก

พนักงานที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพมักจะถูกคูแข

งขันทางการคาซื้อตัวไปปฏิบัติงาน 

W10 การควบคุมมาตรฐานการใหบริการเน่ืองจาก

พนักงานที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพไมเทากัน    

T5หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ เขามา

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปายังมีไมเพียงพอ 

T6  ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ เมื่อเกิด

เหตุการณที่ไมปกติ หรือปญหาความขัดแยง

ภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณทาง

การเมืองในประเทศ ที่สามารถเกิดข้ึนได

ตลอดเวลา อาจสงผลใหจํานวนผูใชบริการ

ชาวตางชาติลดลง หรือยกเลิกการเดินทางมา

ทองเที่ยว 

T7 ธุรกิจไดรับผลกระทบโดยตรงหากภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา ทําใหคนที่มาใชบริการลดลง 

กลยุทธเชิงรับ/ปองกันตัว (WT) 

1. พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน  (W1, W8, T1, T2, T3, T7)     

2. กลยุทธการสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในสถานประกอบการสปา  (W1, W3, W8, T1, 

T6 ,T7)    

3. กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในการสงเสริม

และพัฒนาธุรกิจสปา  (W1, W2, W8, W9, T5, T7) 
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ตารางที่ 27 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกจิสปา ในเขต  

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

               สุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและโอกาส (SO - Strategy) 
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

S1 หนวยงานทางภาครัฐ ไดสงเสริมและสนับสนุน

ธุรกิจดานการทองเที่ยว ทั้งยังตองการใหธุรกิจส

ปาเปนจุดขายแกนักทองเที่ยวตางชาติดวย 

S2 อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีปริมาณของสถานประกอบการ 

สปาประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และ 

ประ เภทรี สอร ทแอนด สปา  ที่ เ พี ย งพอต อ 

ความตองการของลูกคา    

S3 อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ป ร ะจ วบ คี รี ขั น ธ  มี จํ า น วน นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว

ชาวตางชาติที่ เ ดินทางมาเที่ยวคอนขางมาก 

เน่ืองจากเปนเมืองทองเที่ยว     

S4 มีแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมและมีช่ือเสียงทั้ง

ในหมูคนไทยและชาวตางชาติ เชน ชายหาดหัว

หิน ชายหาดปราณบุรี    

S5 มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกหลากหลายให

เลือกเดินทาง ทั้ง ทางรถไฟ สนามบิน ทางนํ้า 

และทางถนน   

S6 มีบริการที่ดีมีความเปนเลิศและสามารถสราง

ความประทับใจแกลูกคา     

S7 คนไทยมีนิสัยออนนอม สุภาพ ย้ิมแยมแจมใส 

และรักงานบริการ การทําธุรกิจสปาเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับการบริการ ดังน้ันบุคลิกภาพและ

อุปนิสัยของคนไทยจึงมีสวนสําคัญที่จะเอื้อตอการ

ดําเนินธุรกิจประเภทน้ีเปนอยางย่ิง   

O1 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) “ยุทธศาสตร

การพัฒนาขอ (5) ยุทธศาสตรการสรางความ

เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเนนการสราง

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ

การใหบริการดานสุขภาพและบริการดาน

สาธารณสุข ทั้ งบุคลากรและมาตรฐานการ

ใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ

ของภูมิภาค (Medical Hub) 

O2 ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อ

สุขภาพ 

O3 ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดย

มีการกําหนดใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ

และ ใหความสํา คัญกับการท อง เที่ ยวและ

เศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว  โดยมี

การกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

O4 นโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุข สงเสริมการจัดบริการ

สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) 

และระบบโลจิสติกส มีสนับสนุนกิจการสปา 

ผลิตภัณฑสุขภาพ มีการแกกฎหมายกิจการสปา 

O5 ผูใชบริการสปาทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง

วัยรุนและผูใหญวัยทํางาน หันมาใหความสําคัญ

และใสใจกับเรื่องดูแลสุขภาพและความงาม 
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ตารางที่ 27 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกจิสปา ในเขต  

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

               สุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและโอกาส (SO - Strategy) (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

S8 อัตราคาบริการสามารถแขงขันกับประเทศ

เพื่อนบานได     

S9 สถานประกอบการสปา เกือบทุกประเภท

มักจะมีการนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหน่ึงใน

การบริการ เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงดาน

การนวดแผนไทยที่แพรหลายไปทั่วโลก และมี

ผูเช่ียวชาญดานการนวดเปนจํานวนมาก     

S10 มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทในการทํา

ธุรกิจ ไดแก เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม 

(Instragram) 

S11 การทําธุรกิจสปา ตองใชผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติหลายอยาง เชน ผลไม ดอกไม ตนไม 

พืชสมุนไพร เปนตน สิ่งเหลานีประเทศไทยมี

พรอมอยูแลว จึงชวยประหยัดเงินทุนในการทํา

ธุรกิจสปาได     

S12 มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย 

ที่ยังคงความสมบูรณในเรื่องของทรัพยากร ไมวา

จะเปน ถํ้า นํ้าตก ทะเล ปาชายเลน เดินปา 

อุทยาน วนอุทยาน     

S13 มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ 

อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด ซึ่งเปนอุทยาน

แหงชาติประเภทชายฝ งทะเลแห งแรกของ

ประเทศไทย 

S14 มีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่

นิยม เชน หัวหิน แจส เฟสติวัล   

    

O6 การเปดเสนทางการบินกรุงเทพ- หัวหิน ของ

สายการบินตางๆ 
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ตารางที่ 27 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกจิสปา ในเขต  

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

               สุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและโอกาส (SO - Strategy) (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

S15 สถานประกอบการสปาในบางที่ เลือกใช

ผลิตภัณฑที่ดี จากระดับโลก    

 

กลยุทธเชิงรุก/ลุย (SO) 

1. กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ 

(S1,  S2  ,S3 , S4 , S5  ,S12 , S13  ,S14, O1, O2, O3, , O4, O6) 

2. กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากทองถ่ิน 

(S8, S10, S11, S15, O1, O2, O4) 

3. การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทยและนวดแผนไทยเพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

บริการ (S6, S7, S9,  O1, O2, O4, O5)   

 

ตารางที่ 28 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกจิสปา ในเขต   

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง   

               สุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST- Strategy) 
 

จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threats) 

S1 หนวยงานทางภาครัฐ ไดสงเสริมและสนับสนุน

ธุรกิจดานการทองเที่ยว ทั้งยังตองการใหธุรกิจ 

สปาเปนจุดขายแกนักทองเที่ยวตางชาติดวย 

S2 อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีปริมาณของสถานประกอบการ 

สปาประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และ 

ประเภทรีสอรทแอนดสปา ที่เพียงพอตอความ

ตองการของลูกคา    

S3 อําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ป ร ะจ วบ คี รี ขั น ธ  มี จํ า น วน นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว

ชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวคอนขางมาก  

 

T1 การแขงขันสูงเน่ืองจากคูแขงขันตางใชกล

ยุทธทางการตลาดตางๆโดยเฉพาะกลยุทธ 

ดานราคาเพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคาและ

การหาบริการตางๆมาเสริมเพื่อใหบริการลูก 

คาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว 

T2 การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปา

ภายในชวงเวลาไมกี่ป อาจสงผลตอการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการในระยะ

ยาว 

T3 มีจํานวนสถานประกอบการสปา ประเภท

นวดเพื่อสุขภาพ มากเกินไป อีกทั้งยังไมได 
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ตารางที่ 28 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกจิสปา ในเขต   

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง   

               สุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST- Strategy) (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threats) 

เน่ืองจากเปนเมืองทองเที่ยว     

S4 มีแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมและมีช่ือเสียงทั้ง

ในหมูคนไทยและชาวตางชาติ เชน ชายหาด 

หัวหิน ชายหาดปราณบุรี    

S5 มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกหลากหลายให

เลือกเดินทาง ทั้ง ทางรถไฟ สนามบิน ทางนํ้า และ

ทางถนน   

S6 มีบริการที่ดีมีความเปนเลิศและสามารถสราง

ความประทับใจแกลูกคา     

S7 คนไทยมีนิสัยออนนอม สุภาพ ย้ิมแยมแจมใส 

และรักงานบริการ การทําธุรกิจสปาเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับการบริการ ดังน้ันบุคลิกภาพและ

อุปนิสัยของคนไทยจึงมีสวนสําคัญที่จะเอื้อตอ 

การดําเนินธุรกิจประเภทน้ีเปนอยางย่ิง       

S8 อัตราคาบริการสามารถแขงขันกับประเทศ

เพื่อนบานได     

S9 สถานประกอบการสปา เกือบทุกประเภท

มักจะมีการนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหน่ึงในการ

บริการ เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงดานการ

นวดแผนไทยที่ แพรหลายไปทั่ ว โลก  และมี

ผูเช่ียวชาญดานการนวดเปนจํานวนมาก    

S10 มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทในการทํา

ธุรกิจ ไดแก เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม 

(Instragram) 

 

 

มาตรฐาน 

T4 เน่ืองจากมาตรฐานสากลของธุรกิจสปามี

ข้ันตอนการดําเนินงานที่ซับซอน  จึงไมสามารถ

นํามาดําเนินการปรับใชกับธุรกิจสปาในประเทศ

ไทยได 

T5 หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามาสงเสริม

และพัฒนาธุรกิจสปายังมีไมเพียงพอ 

T6 ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ เมื่อเกิด

เหตุการณที่ไมปกติ หรือปญหาความขัดแยง

ภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณทาง

การเมืองในประเทศ ที่ สามารถเกิด ข้ึนได

ตลอดเวลา อาจสงผลใหจํานวนผู ใชบริการ

ชาวตางชาติลดลง หรือยกเลิกการเดินทางมา

ทองเที่ยว 

T7 ธุรกิจไดรบัผลกระทบโดยตรงหากภาวะ

เศรษฐกจิซบเซา ทําใหคนที่มาใชบริการลดลง 
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ตารางที่ 28 TOWS MATRIX การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาธุรกจิสปา ในเขต   

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง   

               สุขภาพและความงาม จากจุดแข็งและภาวะคุกคาม (ST- Strategy) (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threats) 

S11 การทําธุรกิจสปา ตองใชผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติหลายอยาง เชน ผลไม ดอกไม ตนไม 

พืชสมุนไพร เปนตน สิ่งเหลานีประเทศไทยมี

พรอมอยูแลว จึงชวยประหยัดเงินทุนในการทํา

ธุรกิจสปาได     

S12 มีแหล งทอง เที่ ยวทางธรรมชาติที่

หลากหลาย ที่ยังคงความสมบูรณในเรื่องของ

ทรัพยากร ไมวาจะเปน ถํ้า นํ้าตก ทะเล ปาชาย

เลน เดินปา อุทยาน วนอุทยาน     

S13 มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ 

อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด ซึ่งเปนอุทยาน

แหงชาติประเภทชายฝ งทะเลแหงแรกของ

ประเทศไทย 

S14 มีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่

นิยม เชน หัวหิน แจส เฟสติวัล      

S15 สถานประกอบการสปาในบางที่ เลือกใช

ผลิตภัณฑที่ดี จากระดับโลก  

 

กลยุทธเชิงแตกตัว/ไมเสี่ยง (ST) 

1. กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจสปา  (S1, S2, S3, S4, S5, S9, 

S10, S12, S13, S14, T1, T2, T3,T7) 

2. กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (S1, S10, S14, T1, T2, T3, T4, T5, 

T6, T7) 

  

  จากตาราง 25 - 28 การจับคูการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการจัดทําราง

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปน

ธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ประกอบกับการพิจารณาเลือกคูรายการ



157 

วิเคราะหจากสถานการณ 4`รูปแบบ เพื่อไปสูการกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

สปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดดังน้ี 

  1. สถานการณท่ี 1 เปนการจับคูจุดออนและโอกาส (W-O) 

  กลยุทธเชิงแกไข/ปรับปรุง เปนการรวมตัวกันระหวาง จุดออนและโอกาส 

(WO) เปนการใชความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดออนภายในของธุรกิจสปาใหดีข้ึน ดวยการใช

ประโยชนจากโอกาสที่เกิดข้ึนจากภายนอก โดยพบวากลยุทธเชิงแกไข/ปรับปรุง ของธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหคือกลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของผูบริหารและ

ผูปฎิบัติงานในสถานประกอบการสปา ทีมาจากสภาพแวดลอมดานการขาดทักษะความเช่ียวชาญ

ทางดานภาษาตางประเทศของบุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ อาจรวมไปถึง

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรตลอดจนตองเรงสราง บุคลากรใหมีทักษะการใหบริการตามมาตรฐาน

ของกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เดยสปาในบางพื้นที่ อีกทั้งเจาของกิจการยังไมมีประสบการณใน 

การดําเนินงานบริหารจัดการธุรกิจสปาเน่ืองจากบริษัทเพิ่งเริ่มทําธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลทาํใหการวางแผน

และกลยุทธในการพัฒนาดานธุรกิจหรือการแกไขปญหาตางๆทําไดไมมีประสิทธิภาพที่ดี เพียงพอ  ซึ่ง

ไมสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

(2555-2559) “ยุทธศาสตรการพัฒนาขอ (5) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ

ภูมิภาค” โดยเนนการสรางความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการใหบริการดานสุขภาพ

และบริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลาง

สุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub)  (W2, W4, W5, W6, W7, W10, O1) 

  กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจสปาพบปญหาในหลายพื้นที่ใน

อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปญหาสําคัญเรื่องภาพลักษณในทางลบ

ของการใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการบางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา   

อีกทั้งสถานประกอบการ สปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพและเดยสปา ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่

ไมทั่วถึงเน่ืองมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่ หลากหลาย กับปจจัยที่เปนโอกาสเน่ืองจาก ภาครฐั

ใหความสําคัญกับการทองเที่ยว และการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยมีการกําหนดใหการทองเที่ยวเปน

วาระแหงชาติและใหความสําคัญกับการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว โดยมี

การกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกทั้งในปจจุบันน้ีมีผูใชบริการสปาทั่วโลก 

ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยรุนและผูใหญวัยทํางาน หันมาใหความสําคัญและใสใจกับเรื่องดูแลสุขภาพและ

ความงาม นาจะเปนโอกาสที่ดีในการเปดเสนทางการบินกรุงเทพ- หัวหิน ของสายการบินตางๆ  (W1, 

W8, O2, O3, O5, O6) 
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  2. สถานการณท่ี 2 เปนการจับคูจุดออนและอุปสรรค (W-T) 

 กลยุทธเชิงรับ เปนการรวมตัวกันระหวาง จุดออน และอุปสรรค (WT) โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อลดจุดออนภายในใหเหลือนอยที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรืออันตรายที่เกิดข้ึน

จากภายนอก โดยพบวา กลยุทธเชิงรับของธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ 

การพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานที่ตองการลดจุดออนในดานภาพลักษณในทางลบของ 

การใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการบางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา อีกทั้ง

การโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึงเน่ืองมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่ หลากหลาย เพื่อ

หลีกเลี่ยงปจจัยที่เปนอุปสรรคในดานการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปาภายในชวงเวลาไมกี่ป 

อาจสงผลตอการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการในระยะยาว อีกทั้งจํานวนสถาน

ประกอบการสปา ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ มากเกินไปและยังไมไดมาตรฐาน ย่ิงไปกวาน้ันยังมี 

การแขงขันสูงเน่ืองจากคูแขงขันตางใชกลยุทธทางการตลาดตางๆโดยเฉพาะกลยุทธดานราคาเพื่อทํา

การสรางและจูงใจลูกคาและการหาบริการตางๆ มาเสริมเพื่อใหบริการลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม

เอาไว แตเมื่อเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอธุรกิจโดยตรงหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทําใหคนทีม่าใช

บริการลดลง (W1, W8, T1, T2, T3, T7)     

 กลยุทธการสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในสถานประกอบการสปา   

ที่ตองการลดจุดออนดานภาพลักษณในทางลบของการใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการบางราย

แอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา และสถานประกอบการสปาหลายแหงยังตองการ 

การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากยังมีระบบการประสานที่ไมทั่วถึง  

จึงสงผลใหการโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง เน่ืองมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่หลากหลาย  

เพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยที่เปนอุปสรรคในดานการแขงขันสูง เน่ืองจากคูแขงขันตางใชกลยุทธทาง

การตลาดตางๆ โดยเฉพาะกลยุทธดานราคาเพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคาและการหาบริการตางๆ 

มาเสริมเพื่อใหบริการลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว อีกทั้งยังควรใสใจในเรื่องของความสะอาด

และความปลอดภัยในสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใชตองไดคุณภาพ  ซึ่งลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ 

เมื่อเกิดเหตุการณที่ไมปกติ หรือปญหาความขัดแยงภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณทาง

การเมืองในประเทศ ที่สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อาจสงผลใหจํานวนผูใชบริการชาวตางชาติลดลง 

ธุรกิจไดรับผลกระทบโดยตรงหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทําใหคนที่มาใชบริการลดลงหรือยกเลิกการ

เดินทางมาทองเที่ยว (W1, W3, W8, T1, T6,T7)    

 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา

สังคมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา ที่ตองการลดจุดออนดานภาพลักษณในทางลบของ 

การใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการบางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา อีกทั้ง

ทักษะความเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศของบุคลากรที่จํากัด เปนอุปสรรคตอการใหบริการ
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ชาวตางชาติ ซึ่งอาจสงผลใหการบริการไมเปนไปตามที่ลูกคาตองการ ในเรื่องของการจัดหาทรัพยากร

บุคคลและรักษาบุคลากรทําไดยากโดยเฉพาะพนักงานนวด เน่ืองจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพและ

ศักยภาพมักจะถูกคูแขงขันทางการคาซื้อตัวไปปฏิบัติงานและในสถานประกอบการบางพื้นที่ยังขาด

การโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง เน่ืองมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่หลากหลาย เพื่อ

หลีกเลี่ยงปจจัยที่เปนอุปสรรค เน่ืองจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามาสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสปายังมีไมเพียงพอ อีกทั้งเมื่อธุรกิจไดรับผลกระทบโดยตรงหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทําใหคน

ที่มาใชบริการลดลง ทางภาครัฐไมสามารถที่จะคอยสนับสนุนได  (W1, W2, W8, W9, T5, T7) 

  3. สถานการณท่ี 3 เปนการจับคูจุดแข็งและโอกาส (S-O) 

  กลยุทธเชิงรุก เปนการรวมตัวกันระหวางจุดแข็งและโอกาส (SO) เพื่อคิดหา

แนวทางการดําเนินงานของธุรกิจสปา โดยใชจุดแข็งที่มีอยูสรางความไดเปรียบจากโอกาสที่

เอื้ออํานวย โดยพบวากลยุทธเชิงรุกของธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา

กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ ที่มา

จากจุดแข็งในดานหนวยงานทางภาครัฐ ไดสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจดานการทองเที่ยว ทั้งยัง

ตองการใหธุรกิจสปาเปนจุดขายแกนักทองเที่ยวตางชาติดวย ธุรกิจสปาจึงมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนได 

รวมถึงอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปริมาณของสถานประกอบการ 

สปา ประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และประเภทรีสอรทแอนดสปา ที่ เพียงพอตอ 

ความตองการของลูกคา ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวคอนขางมาก 

เน่ืองจากเปนเมืองทองเที่ยวและยังมีแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมและมีช่ือเสียงทั้งในหมูคนไทยและ

ชาวตางชาติ เชน ชายหาดหัวหิน ชายหาดปราณบุรี มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย  

ที่ยังคงความสมบูรณในเรื่องของทรัพยากร ไมวาจะเปน ถํ้า นํ้าตก ทะเล ปาชายเลน เดินปา อุทยาน 

วนอุทยาน ไดแกอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติประเภทชายฝงทะเลแหง

แรกของประเทศไทยและยังมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกหลากหลายทั้งทางรถยนต ทางรถไฟ 

สนามบิน และทางเรือ รวมทั้งยังมีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่นิยม เชน หัวหิน แจส 

เฟสติวัล  (เทศกาลแจสตัวจริงระดับโลกในเมืองหัวหิน) ซึ่งเปนการนําเสนอการแสดงของเหลา

ศิลปนแจสระดับโลก การสําแดงศักยภาพของนักดนตรีแจสจากเอเชีย ตลอดจนถึงการประชันฝมือ

ของนักดนตรีแจสแถวหน าของไทย ผสมผสานกับดนตรี โซล  บลูและฟ งก  เพื่ อ เพิ่ มพูน 

ความหลากหลายและครบครันในทุกมิติของอารมณเพลง ซึ่งจะเปนอีกหน่ึงเทศกาลที่สามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ช่ืนชอบดนตรีแจส และยังสามารถมาผอนคลายกับการใหบริการสปาใน

อําเภอหัวหิน ซึ่งมีสถานประกอบการสปาประเภท รีสอรทแอนสปา ซึ่งต้ังอยูในโรงแรมระดับ 5 ดาว 

ที่มีช่ือเสียงกับปจจัยที่เปนโอกาส ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

(2555-2559) “ยุทธศาสตรการพัฒนาขอ (5) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ
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ภูมิภาค” โดยเนนการสรางความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการใหบริการดานสุขภาพ

และบริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลาง

สุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) อีกทั้งภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวและการทองเที่ยว

เพื่อสุขภาพ โดยมีการกําหนดใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติและใหความสําคัญกับการทองเที่ยว

และเศรษฐกิจสรางสรรคดานการทองเที่ยว โดยมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและยังมนีโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีวาการ กระทรวงสาธารณสุข สงเสริมการจัดบริการ

สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส มีสนับสนุนกิจการสปา 

ผลิตภัณฑสุขภาพ มีการแกกฎหมายกิจการสปา ซึ่งเปดโอกาสที่ดีในอนาคตที่จะมีการเปดเสนทางการ

บินกรุงเทพ- หัวหิน ของสายการบินตางๆ  (S1, S2, S3, S4, S5, S12, S13, S14, O1, O2, O3, O4, 

O6) 

  กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจาก

ทองถ่ิน เปนจุดแข็งดานการทําธุรกิจสปา ตองใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติหลายอยาง เชน ผลไม 

ดอกไม ตนไม พืชสมุนไพร เปนตน สิ่งเหลาน้ีประเทศไทยมีพรอมอยูแลว จึงชวยประหยัดเงินทุนใน

การทําธุรกิจสปาได ในบางสถานประกอบการสปา เลือกใชที่จะผลิตภัณฑที่ดี จากระดับโลก จาก

สาเหตุดังกลาวน้ีจะทําใหข้ันตอนในการผลิตทรีทเมนทที่มาจากผลิตภัณฑธรรมชาติในประเทศไทย มี

การพัฒนาประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อใหไดผลิตภันฑที่ใชทําทรีทเมนท มีคุณภาพเทียบเทาในระดับโลก

ไดมีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทผลิตภันฑ ไดแก เฟสบุค (Facebook) และอินสตราแกรม 

(Instragram) แตยังไงราคาของผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทและอัตราคาบริการในการใชบริการสปา

ในประเทศไทยสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานไดอยางแนนอน กับปจจัยที่เปนโอกาส ทิศทาง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) “ยุทธศาสตรการพัฒนาขอ (5) 

ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเนนการสรางความพรอมสูประชาคม

อาเซียน โดยยกระดับการใหบริการดานสุขภาพและบริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐาน 

การใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) ซื่งแสดงใหเห็นวา

ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ อีกทั้งนโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีวา 

การกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) 

และระบบโลจิสติกส มีสนับสนุนกิจการสปา ผลิตภัณฑสุขภาพ มีการแกกฎหมายกิจการสปา (S8, 

S10, S11, S15, O1, O2, O4) 

  การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทยและนวดแผนไทยเพื่อใหสามารถ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ เกิดจากปจจัยที่เปนจุดแข็ง สถานประกอบการสปา เกือบทุกประเภท

มักจะมีการนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหน่ึงในการบริการ เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงดาน 

การนวดแผนไทยที่แพรหลายไปทั่วโลก และมีผูเช่ียวชาญดานการนวดเปนจํานวนมาก ซึ่งคนไทยมี
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นิสัยออนนอม สุภาพ ย้ิมแยมแจมใส และรักงานบริการ การทําธุรกิจสปาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ 

การบริการ ดังน้ันบุคลิกภาพและอุปนิสัยของคนไทยจึงมีสวนสําคัญที่จะเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ

ประเภทน้ีเปนอยางย่ิงและยังสามารถสรางความประทับใจแกลูกคาไดอีกดวย กับปจจัยที่เปนโอกาส 

ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ จึงมีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) “ยุทธศาสตรการพัฒนาขอ (5) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยง

กับเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยเนนการสรางความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการใหบริการ

ดานสุขภาพและบริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพื่อกาวสูการเปน

ศูนยกลางสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) และยังมีนโยบายการบริหารงาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และ

ระบบโลจิสติกส มีสนับสนุนกิจการสปา ผลิตภัณฑสุขภาพ มีการแกกฎหมายกิจการสปา ซึ่งมีความสอดคลอง

วาในปจุบันผูใชบริการสปาทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยรุนและผูใหญวัยทํางาน หันมาใหความสําคัญ

และใสใจกับเรื่องดูแลสุขภาพและความงาม (S6, S7, S9, O1, O2, O4, O5)   

  4. สถานการณท่ี 4 เปนการจับคูจุดแข็งและอุปสรรค (S-T) 

  กลยุทธเชิงปองกัน เปนการรวมตัวกันระหวาง จุดแข็ง และอุปสรรค (ST) 

โดยการใชจุดแข็งของธุรกิจสปา หลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก 

โดยพบวากลยุทธเชิงปองกันของธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ คือกลยุทธ

สรางพันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจสปา ที่เกิดจากจุดแข็งหนวยงานทางภาครัฐ  

ไดสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจดานการทองเที่ยว ทั้งยังตองการใหธุรกิจสปาเปนจุดขายแก

นักทองเที่ยวตางชาติดวย ธุรกิจสปาจึงมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนได อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปริมาณของสถานประกอบการสปาประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ 

และประเภทรีสอรทแอนดสปา ที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา เน่ืองจากมีจํานวนนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวคอนขางมากและยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ชาวตางชาติใหความนิยม  

มีแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมและมีช่ือเสียงทั้งในหมูคนไทยและชาวตางชาติ เชน ชายหาดหัวหิน 

ชายหาดปราณบุรี มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายที่ยังคงความสมบูรณในเรื่องของ

ทรัพยากร ไมวาจะเปน ถํ้า นํ้าตก ทะเล ปาชายเลน เดินปา อุทยาน วนอุทยาน ไดแกอุทยานแหงชาติ

เขาสามรอยยอด ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติประเภทชายฝงทะเลแหงแรกของประเทศไทย มีเสนทาง 

การคมนาคมที่สะดวก มีสถานประกอบการสปาที่นําการนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหน่ึงใน 

การบริการ เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงดานการนวดแผนไทยที่แพรหลายไปทั่ วโลกและมี

ผูเช่ียวชาญดานการนวดเปนจํานวนมาก มีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่นิยม เชน หัวหิน 

แจส เฟสติวัล (เทศกาลแจสตัวจริงระดับโลกในเมืองหัวหิน) ซึ่งเปนการนําเสนอการแสดงของเหลา

ศิลปนแจสระดับโลก การสําแดงศักยภาพของนักดนตรีแจสจากเอเชีย ตลอดจนถึงการประชันฝมือ
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ของนักดนตรีแจสแถวหนาของไทย ผสมผสานกับดนตรีโซล บลู  และฟ งก  เพื่ อเพิ่มพูน 

ความหลากหลายและครบครันในทุกมิติของอารมณเพลง ซึ่งจะเปนอีกหน่ึงเทศกาลที่สามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ช่ืนชอบดนตรีแจส และยังสามารถมาผอนคลายกับการใหบริการสปาใน

อําเภอหัวหิน ซึ่งมีสถานประกอบการสปาประเภท รีสอรทแอนสปา ซึ่งต้ังอยูในโรงแรมระดับ 5 ดาว 

ที่มีช่ือเสียง และไดมีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทในการทําธุรกิจ ไดแก เฟสบุค (Facebook) และ

อินสตราแกรม (Instragram) ซึ่งสามารถเขาถึงตัวผูบริโภคไดงาย กับปจจัยที่เปนอุปสรรค มีจํานวน

สถานประกอบการสปา ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ มากเกินไป อีกทั้งยังไมไดมาตรฐาน มีการขยายตัว

อยางรวดเร็วของธุรกิจสปาภายในชวงเวลาไมกี่ป อาจสงผลตอการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานใน

การใหบริการในระยะยาว อีกทั้งยังมีการแขงขันสูงเน่ืองจากคูแขงขันตางใชกลยุทธทางการตลาดต

างๆโดยเฉพาะกลยุทธดานราคาเพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคา แตหากธุรกิจอยูในชวงที่เศรษฐกิจซบ

เซา ก็อาจจะทําใหลูกคามาใชบริการลดลงได  (S1, S2, S3, S4, S5, S9, S10, S12, S13, S14,  T1, 

T2, T3,T7) 

  กล ยุทธก ารส ง เส ริมการตลาดการทอ ง เที่ ยว เ ชิงสุขภาพ  เกิดจาก

สภาพแวดลอมที่ เปนจุดแข็งดานหนวยงานทางภาครัฐ ไดสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจดาน 

การทองเที่ยว ทั้งยังตองการใหธุรกิจสปาเปนจุดขายแกนักทองเที่ยวตางชาติดวย ธุรกิจสปาจึงมี

โอกาสที่จะเกิดข้ึนได มีเทศกาลประจําปที่โดดเดนมีช่ือเสียงเปนที่นิยม เชน หัวหิน แจส เฟสติวัล (เทศ

กาลแจสตัวจริงระดับโลกในเมืองหัวหิน) ซึ่งเปนการนําเสนอการแสดงของเหลาศิลปนแจสระดับโลก 

การสําแดงศักยภาพของนักดนตรีแจสจากเอเชีย ตลอดจนถึงการประชันฝมือของนักดนตรีแจสแถว

หนาของไทย ผสมผสานกับดนตรีโซล บลู และฟงก เพื่อเพิ่มพูนความหลากหลายและครบครันในทุก

มิติของอารมณเพลง ซึ่งจะเปนอีกหน่ึงเทศกาลที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ช่ืนชอบ

ดนตรีแจส และยังสามารถมาผอนคลายกับการใหบริการสปาในอําเภอหัวหิน ซึ่ งมีสถาน

ประกอบการสปาประเภท รีสอรทแอนสปา ซึ่งต้ังอยูในโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีช่ือเสียง และไดมี 

การนําสื่อออนไลนมาใชมาใชในการสงเสริมการตลาด ไดแก เฟสบุค (Facebook) และอินสตราแกรม 

(Instragram) ที่สามารถเขาถึงตัวผูบริโภคไดงาย จากอุปสรรคดานการขยายตัวอยางรวดเร็วของ

ธุรกิจสปาภายในชวงเวลาไมกี่ป อาจสงผลตอการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการใน

ระยะยาว จึงสงผลใหมีจํานวนสถานประกอบการสปา ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ มากเกินไป อีกทั้งยังไมได

มาตรฐาน จึงทําใหเกิดการแขงขันสูง เน่ืองจากคูแขงขันตางใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ โดยเฉพาะ 

กลยุทธดานราคาเพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคาและการหาบริการตางๆ มาเสริมเพื่อใหบริการลูกคา

และยังขาดหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ขามาสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา เน่ืองจากลูกคาสวนใหญ

เปนชาวตางชาติ เมื่อเกิดเหตุการณที่ไมปกติ หรือปญหาความขัดแยงภายในประเทศ โดยเฉพาะ

สถานการณทางการเมืองในประเทศ ที่สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อาจสงผลใหจํานวนผูใชบริการ
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ชาวตางชาติลดลง หรือยกเลิกการเดินทางมาทองเที่ยว จะสงผลกระทบตอธุรกิจโดยตรงหากภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา (S1, S10, S14, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) 

 1.3 ผลการจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการไดรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกจิสปา 

ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงาม ประกอบดวย ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธ และแนวทาง 

การดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

   ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (รางที่1) 

  ขอเสนอเชิงนโยบายดานที่ 1 การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาให

เปนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

  เปาประสงค 1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระ

กอบการสปา ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก  

            กลยุทธการพัฒนาทักษะของผูบริหาร และฝายปฎิบัติงานใน

สถานประกอบการสปา (W2, W4, W5, W6, W7, W10, O1) 

           เปาประสงคที่ 1.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวดแผนไทยเพื่อสามารถ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจสปา ประกอบดวย 3 กลยุทธ 

ไดแก  

          กลยุทธที่ 1.2.1 กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกจิสปา 

(W1, W8, O2, O3, O5, O6) 

          กลยุทธที่ 1.2.2 พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน (W1, W8, T1, 

T2, T3, T7)       

           กลยุทธที่ 1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทยและ

นวดแผนไทยเพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ (S6, S7, S9, O1, O2, O4, O5)   

  ขอเสนอเชิงนโยบายดานที่ 2 การสงเสริมดานการตลาดและการสรางเครือขาย

ทางธุรกิจสปา 

  เปาประสงค 2.1 เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม ใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ ประกอบดวย 1 กลยุทธ 

ไดแก  
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              กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลาง 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ (S1, S2, S3, S4, S5, S12, S13, S14, O1, O2, O3, O4, O6) 

  เปาประสงคที่ 2.2 สงเสริมกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มคูคาดานธุรกิจทองเที่ยว

ธุรกิจสปา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

  กลยุทธที่ 1.2.1 กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

ผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากทองถ่ิน (S8, S10, S11, S15, O1, O2, O4) 

  กลยุทธที่ 1.2.2 กลยุทธสงเสริมคุคาดานธุรกิจทองเที่ยวและ

ธุรกิจสปา (S1, S2, S3, S4, S5, S9, S10, S12, S13, S14, T1, T2, T3, T7) 

  กลยุทธที่ 1.2.3  กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ  (S1, S10, S14, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) 

  ขอเสนอเชิงนโยบายดานที่ 3 ดานธุรกิจสปาที่ไดมาตรฐานเพื่อสรางความเช่ือมั่น 

โดยการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

  เปาประสงคที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือกับหนวยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเพื่อสรางความเช่ือมั่น ประกอบดวย 2  

กลยุทธ ไดแก 

  3.1.1 การสรางการตระหนักการรับรูและการคุมครองผูบริโภค 

(การสรางความเช่ือมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่และวัสดุ อุปกรณ) (W1, W3, W8, T1, T6, 

T7)    

  3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชนในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา (W1, W2, W8, W9, T5, T7) 

 ความเช่ือมโยงของ ประเด็นนโยบาย เปาประสงค และกลยุทธเพื่อการพัฒนา

ธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม แสดงดังแผนภูมิที่ 2 
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   จากแผนภูมิที่ 2 อธิบายไดวาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ใน

เขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ความงาม มีรายละเอียดของความเช่ือมโยงระดับตางๆดังตารางที่ 29 - 31 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 29 ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

              ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

              สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 1 
 

ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 1 การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาใหเปนท่ียอมรับท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

เปาประสงคท่ี 1.1  ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระกอบการสปา 

ไดรับการพัฒนาทกัษะในการทํางานอยางตอเน่ือง 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

1.1.1 กลยุทธทาง การ

บริหารจัดการทักษะ

ของผูบริหาร และผู

ปฎิบั ติ งานในสถาน

ประกอบการสปา (W2, 

W10, W4, W5, W6, 

W7, O1 

 

 

1. สงเสริมใหผูบริหารมีทักษะดานการติดตอสื่อสาร และสามารถถายทอด

นโยบาย วิสัยทัศน สูผูปฏิบัติงานใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2. รวมมือกับภาคเอกชนในการอบรมและพัฒนามาตรฐานของบุคลากรผู

ใหบริการในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชภาษาตางประเทศ ความ

เช่ียวชาญในการนวดและใชศาสตรที่เปนเอกลักษณของไทย 

3. สงเริมใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีการวางแผนดําเนินงานของธุรกิจส

ปารวมกัน 

4. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานไดในทุกหนาที่ ใน

สถานประกอบการสปาเชน พนักงานตอนรับสามารถทําเล็บ ทําทรีทเมนท

ใหลูกคาได ในขณะเดียวกันพนักงานเทอราปสก็สามารถมาทําหนาที่เปน

พนักงานตอนรับลูกคาไดเหมือนกัน 

5. จัดใหมีสวัสดิการแกผูปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เชน โบนัส  

เปาประสงคท่ี 1.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวดแผนไทยเพื่อสามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับบริการ เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจสปา 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

1.2.1  กลยุทธการ

สรางภาพลักษณที่ดี

ของธุรกิจสปา   

1. จัดสถานที่ใหมีความเปนสวนตัวแตไมใชที่รโหฐาน  

2. สรางความเช่ือถือใหกับลูกคา โดยเนนที่การแตงกายของพนักงาน การ

วางตัว การพูดคุยกับลกูคา 
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ตารางที่ 29 ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

              ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

              สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 1 (ตอ) 
 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

(W1, W8, O2, O3, 

O5, O6) 

 

 

3. สงเสรมิใหธุรกิจสปามสีื่อออนไลนและแจงขอมูลในดานรปูแบบการ

ใหบรกิารผลิตภัณฑและสวนผสมที่ใช 

4. สงเสรมิใหธุรกิจสปาเขาไปมีสวนรวมในการออกบูธ งานแฟร รวมกบั

ชุมชน อําเภอ และจังหวัด 

5. สงเสรมิใหธุรกิจสปาเขารวมกจิกรรมบรกิารสังคมของสาธารณสุขจังหวัด 

1.2.2  พัฒนาธุรกจิ 

สปาใหไดมาตรฐาน  

(W1, W8, T1, T2, 

T3, T7)       

 

 

 

1. จัดทําเกณฑการรักษาระดับมาตรฐานของสถานประกอบการสปา มีการ

รวมมือกบัสมาคมสปาไทย กระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ตัวแทนจากสถานประกอบการสปาในแตละประเภท 

2. ผลักดันใหสถานประกอบการสปาสรางมาตรฐานใหเทาเทียมกันโดยมี

การแบงแยกประเภทของสถานประกอบการสปา  

3. มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการสปา โดยมีการ

ตรวจสอบทกุๆ 2 ป จากทางภาครัฐ 

4. ใหมีการทําบัตรประจําตัวผูนวด (พนักงานเทอราปส) โดยมีอายุบัตร 5 ป 

จากน้ันจงึมีการสอบทวน เพือ่จะเปนการทดสอบทักษะ ฝมอืการนวดของ

พนักงานเทอราปสที่จะไดเพิ่มศักยภาพการนวดใหเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ และ

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

5. มีการจัดต้ังสมาคมสปา ของจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.2.3 การพัฒนา

มาตรฐานบริการ

แพทยแผนไทยและ

นวดแผนไทยเพื่อให

สามารถสราง

มูลคาเพิม่ใหกบั

บริการ  (S6, S7, 

S9, O1, O2, O4, 

O5)   

1. จัดฝกอบรมทักษะการนวด เทคนิคการนวด วิธีการนวดแผนไทยอยางถูก

วิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากย่ิงข้ึน 

2. มีการจัดทําแพคเกจเรียนนวดไทย (นวดตัวเอง) ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน  มีหลักสูตรหลายระดับ ซึ่งจะ

ไดใบประกาศเมื่อเรียบจบหลักสูตร ในแพคเกจจะประกอบไปดวยการทํา

กิจกรรม เรียนรูชีวิตแบบวิถีไทย เชน เรียนการทําอาหารไทย จากน้ันจะนํา

อาหารใสปนโต และจะนํามาเสริฟใหกับตัวลูกคาเอง 

3. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนนประสบการณและการสัมผัสกับความ

เปนไทยอยางแทจริง 
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ตารางที่ 30  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง  

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 2 
 

 

ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 2  การสงเสริมดานการตลาดและการสรางเครือขายทางธุรกิจสปา 

เปาประสงค 2.1 เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธให

เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

2.1.1  กลยุทธการ

สงเสริมจงัหวัด

ประจวบคีรีขันธให

เปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

นานาชาติ (S1, S2, 

S3, S4 , S5, S12, 

S13, S14, O1, O2, 

O3, O4, O6) 

 

1 .จั ดงานแสดงสินค าสปาและสุขภาพ โดยมีการรวมมือกับสถาน

ประกอบการสปาที่มีช่ือเสียงในอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี  

2. สรางอัตลักษณและสรางเรื่องราวที่มีเฉพาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เชน

ดานผลิตภัณฑ สัปปะรด  เกลือ ลูกประคบ ที่เนนความเปนไทย และนํามา

สรางเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหัวหิน ซึ่งจะตองมีการ

สื่อสารและความเขาใจในเ น้ือเรื่องเ ดียวกันของคนทั้งหัวหิน รวมถึง

ผูประกอบการอีกดวย ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึก ความรูสึกที่สามารถสราง

คุณคาทางจิตใจของผูมาเยือนได 

3. สถานประกอบการสปาสรางความรวมมือกับทางภาครัฐไดแก การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดทําโปรโมช่ันพิเศษ และมีการโปรโมทผานสื่อ

ออนไลน โดยมีศูนยกลางขอมูลคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

4. เชิญผูเช่ียวชาญ/ผูมีสวนสําคัญในวงการสุขภาพความงาม เชน นักขาว 

นักเขียนคอลัมน สื่อมวลชน ผู นําความคิด บุคคลในแวดวงสังคม ใน

ตางประเทศ มาเย่ียมชมและใชบริการสปาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปาประสงคท่ี 2.2  สงเสริมกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มคูคาดานธุรกิจทองเที่ยว-ธุรกิจสปา และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

2.2.1 กล ยุทธการ

เพิ่มขีดความสามารถ

ใ น ก า ร พั ฒ น า

ผลิตภัณฑทรีทเมนท

ที่ไดจากวัสดุทองถ่ิน  

1. สนับสนุนและสงเสริมผูมีสวนเกี่ยวของในผลิตภัณฑทรีทเมนท เขาอบรม

การผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2. มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทผลิตภันฑ ไดแก เฟสบุค (Facebook) 

และอินสตราแกรม (Instragram)  

3. พัฒนาการบรรจุหีบหอที่ทันสมัย และดูสะอาด มีบอกรายละเอียดของ 
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ตารางที่ 30  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง 

               สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 2 (ตอ) 
 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

(S8, S10, S11, 

S15, O1, O2, O4)     

สินคา วันหมดอายุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ทางภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการตลาด เพื่อที่จะใหเปนที่รูจักของ

ชาวตางชาติ 

5. สงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบทองถ่ินเชน สัปปะรด เกลือ มะพราว ฯลฯ มา

พัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชในสถานประกอบการสปา 

2.2.2  กลยุทธ

สงเสริมคุคาดาน

ธุรกิจทองเที่ยวและ

ธุรกิจสปา (S1, S2, 

S3, S4, S5, S9, 

S10, S12, S13, 

S14, T1, T2, 

T3,T7) 

1. จัดทําแพคเกจสปาผูกกับกิจกรรมทองเที่ยวที่หัวหิน 1-2 วันจะเปนการ

รวบรวมกิจกรรมที่ชาวตางชาติมีความช่ืนชอบ 

2. สงเสริมใหมีการบูรณาการ ประสานงาน และสรางเครือขายกับ

หนวยงานทางการทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

3. จัดทําเวปไซดสวนกลางข้ึน เพื่อเปนการแจงขอมูลในดานการทองเที่ยว 

แพคเกจตางๆ รวมถึงโปรโมช่ันของสถานประกอบการสปา เพื่อเปนการ

สงเสริมธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจสปา 
4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การหาความรวมมือ/การจัดกิจกรรม

สงเสริมการขาย/การประชาสัมพันธรวมกัน เชน สถานประกอบการสปาจัด

โปรโมช่ันสวนลดใหกับลูกคาสายการบิน สถานประกอบการสปารวมตัวกัน

ใหสวนลดแกนักทองเที่ยว เปนตน เพื่อการสงเสริมตลาดกลุมสุขภาพและ

ความงาม  

2.2.3  กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด

การทอง เที่ ยวเ ชิง

สุขภาพ  (S1, S10, 

S14, T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T7) 

 

 

 

1. การจัดทําโปรโมช่ันจากสวนกลาง มีการจัดต้ังสมาคมหรือจุดศูนยกลางที่

รวบรวมรานเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และรีสอรทแอนดสปา ใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะเปนรวมตัวกันของสถานประกอบการสปา

รวมกันจัดโปรโมช่ัน อาจเปนการจัดงานแฟร งานออกบูธ โดยสามารถขอ

ประสานงานกับหนวยงานทางภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

หรือกระทรวงสาธารณสุข  

2. มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผานสื่อตางๆ มากข้ึน เชน ตามสถานที่ทองเที่ยว และ

สนามบิน 
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ตารางที่ 30  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

               ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง 

               สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 2 (ตอ) 

 

ตารางที่ 31  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต         

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 3 
 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

 3. กําหนดคุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพความงามในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธที่ชัดเจน นาสนใจ และสรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อใช

เปนแนวทางในการสื่อสาร และถายทอดผานประสบการณตางๆ ที่

นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสได 

4. จัดทําเอกสารเผยแพร แผนพับที่ดึงดูดใจ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริการ

สุขภาพความงามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยอาจมีการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ/บริการที่มีคุณลักษณะที่ไมเหมือนกันในแตละภาคเพื่อให

ประสบการณกับผูใชบริการที่หลากหลายและแตกตาง 

ขอเสนอเชิงนโยบายท่ี 3  ดานธุรกิจสปาท่ีไดมาตรฐานเพ่ือสรางความเชื่อมั่น โดยการมีสวน

รวมกับทุกภาคสวน 

เปาประสงคท่ี 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน

ในการพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเพื่อสรางความเช่ือมั่น 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

3.1.1 การสรางการ

ตระหนักการรับรูและ

การคุมครองผูบริโภค 

(การสรางความเช่ือมั่น 

เกี่ยวกับความปลอดภัย

ในสถานที่ และวัสดุ 

อุปกรณ) (W1, W3, 

W8, T1, T6, T7)    

1. รวมสรางความเช่ือมั่นและภาพลกัษณของประเทศไทยกบันักทองเที่ยว

ชาวตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานความปลอดภัยในการเดินทางมา

ทองเที่ยวในประเทศไทย  

2. มีการรับรองมาตรฐานและการใหสัญลักษณสําหรับสถานประกอบการ

และผูใหบริการที่มีความนาเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ และบริการที่ได

มาตรฐาน เพื่อแยกจากสถานประกอบการที่มีบริการแฝงประเภทอื่นๆ 

อยางชัดเจน 

3. มีการจัดตกแตงรานที่สะอาด ปลอดโปรง มีระบบความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของลูกคา 
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ตารางที่ 31  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต         

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 3 (ตอ) 
 

 

 3.2 ผลตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 การตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม โดย

การสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบดวยผูเช่ียวชาญที่มีความรูและประสบการณ

ดานกลยุทธ  ดานการการทองเที่ยว และดานการตลาด โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) จํานวน 6 คน ไดรวมกันวิพากษรางขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

ความงาม ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยนํากลยุทธที่ไดจากการประชุมกลุมยอย มาทําการตรวจสอบและ 

วิพากยกลยุทธ ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ความเหมาะสมขององคประกอบของกลยุทธที่พัฒนาข้ึน  

2) ความเหมาะสมและความสอดคลองของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและประเด็น 

กลยุทธ 3) ความเหมาะสมของกลยุทธและแนวดําเนินการ แยกตามประเด็นกลยุทธ และ 

4) ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยการประมวลขอวิพากษและปรับปรุงเปนขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ 

การพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ตามประเด็นการวิพากษดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 องคประกอบของกลยุทธที่พัฒนาข้ึนซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน 

ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายเปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงาน มีความเหมาะสม

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

3.1.2กลยุทธการสราง 

คว าม ร วมมื อ กั บ

หน วยงาน ภาครั ฐ 

ภ า ค เ อ ก ช น ใ น 

การสงเสริมและพฒันา

ธุรกิจสปา (W1,W2, 

W8, W9, T5, T7) 

 

1. รวมมือกับภาครัฐสงเสริมสนับสนุนอาชีพดานสุขภาพความงาม เพื่อเพิ่ม

จํานวนบุคลากรผูใหบริการรองรับกับความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของ

นักทองเที่ยวในอนาคต 

2. กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม

ตลาดกลุมนักทองเที่ยวสุขภาพและความงามใหชัดเจนโดยเนนบทบาทใน

การประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 
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หรือไม ควรแกไขอยางไร สรุปประเด็นที่1 ผูเช่ียวชาญเห็นวาองคประกอบของกลยุทธที่พัฒนาข้ึน ซึ่ง

ประกอบดวยวิสัยทัศน ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย  เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการ

ดําเนินงาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 

 ประเด็นที่ 2 วิสัยทัศน ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย และเปาประสงค มี 

ความเหมาะสมและสอดคลองกันหรือไม ควรแกไขอยางไร สรุปประเด็นที่ 2 ผูเช่ียวชาญเห็นวา 

วิสัยทัศน ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย และเปาประสงค โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและสอดคลอง

กัน โดยผูทรงคุณวุฒิแนะนําวาวิสัยทัศนควรปรับใหกระชับและสื่อใหชัดวาการพัฒนาธุรกิจสปา ใน

เขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตองการจะทําอะไรใหเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตอบ

โจทยกลยุทธทางการตลาด  การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และความ

คาดหวังของลูกคาชาวตางชาติไดครบประเด็น และเสนอแนะใหปรับตําแหนงบางประเด็นให

เหมาะสมตามลําดับความสําคัญ ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย ตองสื่อใหเห็นการพัฒนาที่จะมา

สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาธุรกิจสปา และเปาประสงคควรตรวจสอบการใชคําใหเหมาะสม การใช

คําซ้ํา และสื่อถึงสิ่งที่ตองการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามขอเสนอเชิงนโยบาย ใหตรวจสอบความ

เหมาะสมของคํา และปรับเน้ือหาในแตละกลยุทธใหมีความสอดคลองกับเปาประสงค รวมถึงให

ปรับเปลี่ยน สลับคําพูดในบางเปาประสงค เพื่อใหงายตอความเขาใจ 

 ประเด็นที่ 3 การพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธแยกตามประเด็นกลยุทธ 

สรุปประเด็นที่ 3 ผูเช่ียวชาญเห็นวาสวนใหญมีความเหมาะสม แตควรเปลี่ยนสํานวนการใชคําให

ถูกตองและตรงประเด็นในกิจกรรมที่ตองการดําเนินงาน กลยุทธที่กลยุทธ 2.2.2 ควรปรับปลี่ยนคําวา 

กลยุทธสงเสริมคูคาเปน กลยุทธสงเสริมพันทมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ 3.1.1 ควรตัดคําพูดน้ีออก การ

สรางการตระหนักการรับรูและการคุมครองผูบริโภคและปรับเปนกลยุทธการสรางความเช่ือมั่นดาน

ความปลอดภัยในสถานประกอบการสปา กลยุทธที่ 3.1.2 เพิ่มคําวาและประชาสังคม ตอทายเปน  

กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในการสงเสริมและ

พัฒนาธุรกิจสปา   

              ประเด็นที่ 4 การพิจารณาความเหมาะสมแนวทางการดําเนินงาน สรุปประเด็นที่ 

4 ผูเช่ียวชาญเห็นวาแนวทางการดําเนินงานควรมีการยุบรวมประเด็นที่มีแนวทางใกลเคียงกัน และ

ควรเขียนแยกตามกลยุทธในแตละหัวขอใหมีความกระชับเขาใจงาย  

              ประเด็นที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอคิดเห็นไวดังน้ี ควรนําเสนอ

กลยุทธ ไมควรจะมีหลายขอเกินไป หากไมสามารถทําใหเกิดไดจริง ควรต้ังกลยุทธใหอยูบนพื้นฐาน

ของบริบทรอบๆพื้นที่วิจัย และควรมองถึงความเปนไปไดในอนาคตดวย 
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ตารางที่ 32 ผลการวิพากษ ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค และกลยุทธ การพัฒนาธุรกิจ    

              สปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม                     

              นักทองเที่ยวเชิง สุขภาพและความงาม 
 

ประเด็น กอนการวิพากษ หลังการวิพากษ 

 

 

ขอเสนอเชิง

นโยบาย 

1. การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 

ส ป า ใ ห เ ป น ที่ ย อ ม รั บ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ตางประเทศ 

1. ดานการยกระดับมาตรฐานสถาน

ประกอบการสปาใหเปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

2. การสงเสริมดานการตลาดและการสราง

เครือขายทางธุรกิจสปา 

2. ดานการสงเสริมดานการตลาด

และการสรางเครือขายทางธุรกิจสปา 

3.ดานธุรกิจสปาที่ไดมาตรฐานเพื่อสรางความ

เช่ือมั่น โดยการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

3 ดานนโยบายสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม ในการพัฒนาธุรกิจสปา 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค 

 

1.1  ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝาย

ปฏิบัติงานในสถานระกอบการสปา ไดรับการ

พัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง 

1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ 

รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระกอบ

การสปา ไดรับการพัฒนาทักษะใน

การทํางานอยางตอเน่ือง 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวดแผน

ไทยเพื่อสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ 

เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจสปา 

1.2 ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐาน

และภาพลักษณที่ดีตอผูใชบริการ 

2.1 เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ

และความงาม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธให

เปนศูนยกลางการทองเที่ ยวเ ชิงสุขภาพ 

นานาชาติ 

2.1  นักทอง เที่ ยวภายในจั งห วัด

ประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปา

เพิ่มข้ึน 
 

2.2  สงเสริมกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มคู

คาดานธุรกิจทองเที่ยว-ธุรกิจสปา และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑที่ใช

ทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ 

2.2 ธุรกิจสปามีพันธมิตรดานการ

ส ง เ สริ มการตลาดรวมกับ ธุรกิ จ

ทอง เที่ ยวในจั งห วัดเพิ่ มมาก ข้ึน 

รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑที่ใชทํา

ทรีทเมนทใหมีคุณภาพ 
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ตารางที่ 32 ผลการวิพากษ ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค และกลยุทธ การพัฒนาธุรกิจ    

              สปาในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม                     

              นักทองเที่ยวเชิง สุขภาพและความงาม (ตอ) 
 

ประเด็น กอนการวิพากษ หลังการวิพากษ 

 

 

เปาประสงค 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความ

รวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนใน

การพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเพื่อสราง

ความเช่ือมั่น 

3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาสังคมเขามามีสวนรวมใน

การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปาให

ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่น

ของผูใชบริการเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ 

1.1.1 กลยุทธการพัฒนาทักษะของผูบริหาร 

และฝายปฎิบัติงานในสถานประกอบการสปา  

1.1.1 กลยุทธทางการบริหารจัดการ

ทักษะของผูบริหาร และผูปฎิบัติงาน

ในสถานประกอบการสปา 

1.2.1  กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของ

ธุรกิจสปา   

1.2.1 กลยุทธการสรางภาพลักษณที่

ดีของธุรกิจสปา   

1.2.2  พัฒนาธุรกจิสปาใหไดมาตรฐาน   1.2.2 พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน   

1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผน

ไทยและนวดแผนไทยเพื่อใหสามารถสราง

มูลคาเพิ่มใหกับบริการ   

1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการ

แพทยแผนไทยและนวดแผนไทย

เพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

บริการ 

2.1.1 กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ให เปนศูนยกลางการทองเที่ ยวเชิงสุขภาพ 

นานาชาติ 

2.1.1 กลยุทธการสงเสริมจั งหวัด

ประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ 

2.2.1  กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการ

พัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากทองถ่ิน 

2.2.1 กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ได

จากวัสดุทองถ่ิน 

2.2.2 กลยุทธสงเสริมคุคาดานธุรกิจทองเที่ยว

และธุรกิจสปา 

2.2.2 กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจ

ดานธุรกิจทองเที่ยวและธุรกจิสปา 
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ตารางที่ 32 ผลการวิพากษวิสัยทัศน ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค และกลยุทธ การ     

              พัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนํา   

              ในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

ประเด็น กอนการวิพากษ หลังการวิพากษ 

 2.2.3  กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ   

2.2.3 กลยุทธการสงเสริมการตลาด

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ   

3.1.1 การสรางการตระหนักการรับรูและการ

คุมครองผูบริ โภค (การสรางความเ ช่ือมั่น

เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่และวัสดุ 

อุปกรณ) 

3.1.1 กลยุทธการสรางความเช่ือมั่น

ด า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ส ถ า น

ประกอบการสปา 

3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชนในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สปา   

3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือ

กับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาสังคมในการสงเสริมและ

พัฒนาธุรกิจสปา   

 

    จากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยนําไปแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ 

การพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวย ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย 

เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

  ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (รางท่ี 2)           

  ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 1 การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปา

ใหเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

  เปาประสงค 1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระ

กอบการ สปา ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก  

            กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของผูบริหารและผูปฎิบัติ

งานในสถานประกอบการสปา (W2, W10, W4, W5, W6, W7, O1) 

           เปาประสงคที่ 1.2 ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีตอผูใชบริการ 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก  
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          กลยุทธที่ 1.2.1 กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจสปา  

(W1, W8, O2, O3, O5, O6) 

          กลยุทธที่ 1.2.2 พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน (W1, W8, T1, 

T2, T3, T7)       

          กลยุทธที่ 1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทยและ

นวดแผนไทยเพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ  (S6, S7, S9, O1, O2, O4, O5)   

  ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 2 การสงเสริมดานการตลาดและการสราง

เครือขายทางธุรกิจสปา 

  เปาประสงค 2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปา

เพิ่มข้ึน ประกอบดวย 1 กลยุทธ  ไดแก  

  กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ (S1, S2, S3, S4, S5, S12, S13, S14, O1, O2, O3, O4, O6) 

  เปาประสงคที่ 2.2 ธุรกิจสปามีพันธมิตรดานการสงเสริมการตลาดรวมกับธุรกิจ

ทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ

ประกอบดวย 3 กลยุทธ  ไดแก 

  กลยุทธที่ 2.2.1  กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

ผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากวัสดุทองถ่ิน (S8, S10, S11, S15, O1, O2, O4)      

    กลยุทธที ่2.2.2 กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกิจ

ทองเที่ยวและธุรกิจสปา (S1, S2, S3, S4, S5, S9, S10, S12, S13, S14, T1, T2, T3, T7) 

        กลยุทธที่ 2.2.3 กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ  (S1, S10, S14, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) 

  ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 3 นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาธุรกิจสปา 

  เปาประสงคที่ 3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเขามามีสวนรวมใน

การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นของผูใชบริการเพิ่มข้ึน 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

  3.1.1 กลยุทธการสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยใน

สถานประกอบการสปา (W1, W3, W8, T1, T6, T7)    

 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา (W1, W2, W8, W9, T5, T7) 
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 ความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย  เปาประสงค  และกล

ยุทธเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําใน

กลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม แสดงดังแผนภูมิที่ 3 
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     จากแผนภูมิที่ 4 อธิบายไดวาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ใน

เขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ความงาม มีรายละเอียดของความเช่ือมโยงระดับตางๆดังตารางที่  33 - 35   ดังน้ี 
 

ตารางที่ 33  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต   

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 1 

 

ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 1 ดานการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาใหเปนท่ียอมรับ

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

เปาประสงคท่ี 1.1  ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระกอบการสปา 

ไดรับการพัฒนาทกัษะในการทํางานอยางตอเน่ือง 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

1.1.1 กลยุทธทางการ

บริหารจัดการทักษะ

ของผูบริหาร และผู

ปฎิบั ติ งานในสถาน

ประกอบการสปา 

(W2, W10, W4, W5, 

W6, W7, O1) 

 

 

1. สงเสริมใหผูบริหารมีทักษะดานการติดตอสื่อสาร และสามารถถายทอด

นโยบาย วิสัยทัศน สูผูปฏิบัติงานใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2. รวมมือกับภาคเอกชนในการอบรมและพัฒนามาตรฐานของบุคลากรผู

ใหบริการในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชภาษาตางประเทศ ความ

เช่ียวชาญในการนวดและใชศาสตรที่เปนเอกลักษณของไทย 

3. สงเริมใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีการวางแผนดําเนินงานของธุรกิจสปา

รวมกัน 

4. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานไดในทุกหนาที่ ในสถาน

ประกอบการสปาเชน พนักงานตอนรับสามารถทําเล็บ ทําทรีทเมนทใหลูกคา

ได ในขณะเดียวกันพนักงานเทอราปสก็สามารถมาทําหนาที่เปนพนักงาน

ตอนรับลูกคาไดเหมือนกัน 

5. จัดใหมีสวัสดิการแกผูปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เชน โบนัส  

เปาประสงคท่ี 1.2  ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีตอผูใชบริการ 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

1.2.1  กลยุทธการสราง

ภาพลักษณที่ดีของ

ธุรกิจสปา  (W1, W8, 

O2, O3, O5, O6) 

1. จัดสถานที่ใหมีความเปนสวนตัวแตไมใชที่รโหฐาน  

2. สรางความเช่ือถือใหกบัลูกคา โดยเนนที่การแตงกายของพนักงาน การ

วางตัว การพูดคุยกับลกูคา 
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ตารางที่ 33  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต   

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 1 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

 3. สงเสรมิใหธุรกิจสปามสีื่อออนไลนและแจงขอมูลในดานรปูแบบการ

ใหบรกิารผลิตภัณฑและสวนผสมที่ใช 

4. สงเสรมิใหธุรกิจสปาเขาไปมีสวนรวมในการออกบูธ งานแฟร รวมกบั

ชุมชน อําเภอ และจังหวัด 

5. สงเสรมิใหธุรกิจสปาเขารวมกจิกรรมบรกิารสังคมของสาธารณสุขจังหวัด 

1.2.2  พัฒนาธุรกจิ 

สปาใหไดมาตรฐาน  

(W1, W8, T1, T2, 

T3, T7)       

 

 

 

1. จัดทําเกณฑการรักษาระดับมาตรฐานของสถานประกอบการสปา มีการ

รวมมือกบัสมาคมสปาไทย กระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ตัวแทนจากสถานประกอบการสปาในแตละประเภท 

2. ผลักดันใหสถานประกอบการสปาสรางมาตรฐานใหเทาเทียมกันโดยมี

การแบงแยกประเภทของสถานประกอบการสปา  

3. มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการสปา โดยมีการ

ตรวจสอบทกุๆ 2 ป จากทางภาครัฐ 

4. ใหมีการทําบัตรประจําตัวผูนวด (พนักงานเทอราปส) โดยมีอายุบัตร 5 ป 

จากน้ันจงึมีการสอบทวน เพือ่จะเปนการทดสอบทักษะ ฝมอืการนวดของ

พนักงานเทอราปสที่จะไดเพิ่มศักยภาพการนวดใหเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ และ

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

5. มีการจัดต้ังสมาคมสปา ของจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
1.2.3 การพัฒนา

มาตรฐานบริ ก าร

แพทยแผนไทยและ

นวดแผนไทยเพื่อให

ส า ม า ร ถ ส ร า ง

มู ล ค า เ พิ่ ม ใ ห กั บ

บริการ  (S6, S7, S9,  

O1, O2, O4, O5)   

1. จัดฝกอบรมทักษะการนวด เทคนิคการนวด วิธีการนวดแผนไทยอยางถูก

วิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากย่ิงข้ึน 

2. มีการจัดทําแพคเกจเรียนนวดไทย (นวดตัวเอง) ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน  มีหลักสูตรหลายระดับ ซึ่งจะ

ไดใบประกาศเมื่อเรียบจบหลักสูตร ในแพคเกจจะประกอบไปดวยการทํา

กิจกรรม เรียนรูชีวิตแบบวิถีไทย เชน เรียนการทําอาหารไทย จากน้ันจะนํา

อาหารใสปนโต และจะนํามาเสริฟใหกับตัวลูกคาเอง 

3. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนนประสบการณและการสัมผัสกับความ

เปนไทยอยางแทจริง 
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ตารางที่ 34  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 2 

 

ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 2  การสงเสริมดานการตลาดและการสรางเครือขายทางธุรกิจสปา 

เปาประสงค 2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปาเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

2.1.1  กล ยุ ทธ ก าร

ส ง เ ส ริ ม จั ง ห วั ด

ประจวบคีรี ขันธ ให

เ ป น ศู น ย ก ล า ง 

การท อง เที่ ยวเ ชิ ง

สุขภาพนานาชาติ (S1, 

S2, S3, S4, S5, S12, 

S13, S14, O1, O2, 

O3, O4, O6) 

 

1. จัดงานแสดงสินคาสปาและสุขภาพ โดยมีการรวมมือกับสถานประกอบการสปาที่

มีช่ือเสียงในอําเภอหัวหนิ และอําเภอปราณบุรี  

2. สรางอัตลักษณและสรางเรื่องราวที่มีเฉพาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เชนดาน

ผลิตภัณฑ สัปปะรด  เกลือ ลูกประคบ ที่เนนความเปนไทย และนํามาสรางเปน

เรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหัวหิน ซึ่งจะตองมีการสื่อสารและความ

เขาใจในเน้ือเรื่องเดียวกันของคนทั้งหัวหิน รวมถึงผูประกอบการอีกดวย ซึ่งจะเปน

การสรางจิตสํานึก ความรูสึกที่สามารถสรางคุณคาทางจิตใจของผูมาเยือนได 

3. สถานประกอบการสปาสรางความรวมมือกับทางภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย จัดทําโปรโมช่ันพิเศษ และมีการโปรโมทผานสื่อออนไลน โดยมี

ศูนยกลางขอมูลคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

4. เชิญผูเช่ียวชาญ/ผูมีสวนสําคัญในวงการสุขภาพความงาม เชน นักขาว นักเขียน

คอลัมน สื่อมวลชน ผูนําความคิด บุคคลในแวดวงสังคม ในตางประเทศ มาเย่ียมชม

และใชบริการสปาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปาประสงคท่ี 2.2  ธุรกิจสปามีพันธมิตรดานการสงเสริมการตลาดรวมกับธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัด

เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 
2.2.1  กลยุทธการ

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑทรีทเมนท

ที่ไดจากวัสดุทองถ่ิน 

(S8, S10, S11, 

S15, O1, O2, O4)     

1. สนับสนุนและสงเสริมผูมีสวนเกี่ยวของในผลิตภัณฑทรีทเมนท เขาอบรม

การผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2. มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทผลิตภันฑ ไดแก เฟสบุค (Facebook) 

และอินสตราแกรม (Instragram)  

3. พัฒนาการบรรจุหีบหอที่ทันสมัย และดูสะอาด มีบอกรายละเอียดของ

สินคา วันหมดอายุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ทางภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการตลาด เพื่อที่จะใหเปนที่รูจักของ

ชาวตางชาติ 
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ตารางที่ 34  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 2 (ตอ) 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

 5. สงเสรมิใหมกีารนําวัตถุดิบทองถ่ินเชน สัปปะรด เกลือ มะพราว ฯลฯ มา

พัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชในสถานประกอบการสปา 

2.2.2  กลยุทธสราง

พันธมิตรทางธุรกิจ

ดานธุรกิจทองเที่ยว

และธุรกิจสปา (S1, 

S2, S3, S4, S5, S9, 

S10, S12, S13, S14, 

T1, T2, T3,T7) 

1. จัดทําแพคเกจสปาผูกกับกิจกรรมทองเที่ยวที่หัวหิน 1-2 วันจะเปนการ

รวบรวมกิจกรรมที่ชาวตางชาติมีความช่ืนชอบ 

2. สงเสริมใหมีการบูรณาการ ประสานงาน และสรางเครือขายกับ

หนวยงานทางการทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

3. จัดทําเวปไซดสวนกลางข้ึน เพื่อเปนการแจงขอมูลในดานการทองเที่ยว 

แพคเกจตางๆ รวมถึงโปรโมช่ันของสถานประกอบการสปา เพื่อเปนการ

สงเสริมธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจสปา 
4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การหาความรวมมือ/การจัดกิจกรรม

สงเสริมการขาย/การประชาสัมพันธรวมกัน เชน สถานประกอบการสปาจัด

โปรโมช่ันสวนลดใหกับลูกคาสายการบิน สถานประกอบการสปารวมตัวกัน

ใหสวนลดแกนักทองเที่ยว เปนตน เพื่อการสงเสริมตลาดกลุมสุขภาพและ

ความงาม  

2. 2. 3  ก ล ยุ ท ธ 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม

ก า ร ต ล า ด ก า ร

ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

สุขภาพ  (S1, S10, 

 S14, T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T7) 

 

 

 

1. การจัดทําโปรโมช่ันจากสวนกลาง มีการจัดต้ังสมาคมหรือจุดศูนยกลางที่

รวบรวมรานเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และรีสอรทแอนดสปา ใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะเปนรวมตัวกันของสถานประกอบการสปา

รวมกันจัดโปรโมช่ัน อาจเปนการจัดงานแฟร งานออกบูธ โดยสามารถขอ

ประสานงานกับหนวยงานทางภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

หรือกระทรวงสาธารณสุข  

2. มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผานสื่อตางๆ มากข้ึน เชน ตามสถานที่ทองเที่ยว และ

สนามบิน 

3. กําหนดคุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพความงามในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธที่ชัดเจน นาสนใจ และสรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อใช

เปนแนวทางในการสื่อสาร และถายทอดผานประสบการณตางๆ ที่ 
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ตารางที่ 34  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 2 (ตอ) 

 

ตารางที่ 35  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 3 

 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

 นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสได 

4. จัดทําเอกสารเผยแพร แผนพับที่ดึงดูดใจ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริการ

สุขภาพความงามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยอาจมีการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ/บริการที่มีคุณลักษณะที่ไมเหมือนกันในแตละภาคเพื่อให

ประสบการณกับผูใชบริการที่หลากหลายและแตกตาง 

ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 3  นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม ในการพัฒนาธุรกิจสปา 

เปาประสงคท่ี 3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการสงเสริม

และพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นของผูใชบริการเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

3.1.1 กลยุทธการสราง

ความเ ช่ื อมั่ นด าน

ความปลอดภั ยใน

สถานประกอบการ

สปา  (W1, W3, W8, 

T1, T6 ,T7)    

1. รวมสรางความเช่ือมั่นและภาพลกัษณของประเทศไทยกบันักทองเที่ยว

ชาวตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานความปลอดภัยในการเดินทางมา

ทองเที่ยวในประเทศไทย  

2. มีการรับรองมาตรฐานและการใหสัญลักษณสําหรับสถานประกอบการ

และผูใหบริการที่มีความนาเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ และบริการที่ได

มาตรฐาน เพื่อแยกจากสถานประกอบการที่มีบริการแฝงประเภทอื่นๆ 

อยางชัดเจน 

3. มีการจัดตกแตงรานที่สะอาด ปลอดโปรง มีระบบความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของลูกคา 
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ตารางที่ 35  ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต 

 ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

 สุขภาพและความงาม ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายที่ 3 (ตอ) 

 

 ขั้นตอนท่ี 4 ผลการนําเสนอรางขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

 การนําเสนอราง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา (รางที่ 2) ตอผูมีสวนได

สวนเสีย (Steakeholders) 4 กลุม คือ กลุมตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากสถานประกอบการสปา

ประเภทเดยสปา และรีสอรทแอนดสปา ตัวแทนพนักงานเทอราปส จํานวน 10 คน โดยจัดการ

ประชุมกลุมยอย (Focus Group) ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หองประชุมบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อรวมประเมินความสอดคลองของกลยุทธและความเปนไป

ไดในการนําไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากการนํากลยุทธสูการปฏิบัติวามีทรัพยากรเพียงพอ ตลอดจน

ภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนและการมีระเบียบขอบังคับและหรือกฎหมายที่เอื้อใหปฏิบัติ และให

ขอเสนอแนะเพิม่เติมกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปน

ธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ดังน้ันเพื่อใหไดกลยุทธที่มีคุณภาพเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพที่สุด ผูวิจัยจึงไดนําเสนอความเปนมาและผลการดําเนินการวิจัยที่ผานมาโดยใช 

Power Point พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับเรื่องความเปนมาของการวิจัยข้ันตอน 

กระบวนการวิจัย และผลจากการพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา จากการประชุม

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

3.1.2 กลยุทธการ

สรางความรวมมือกับ

หนวยงาน ภาครั ฐ 

ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ

ป ร ะ ช า สั ง ค ม ใ น 

การส ง เ ส ริ มแล ะ

พัฒนา ธุ รกิ จสปา 

(W1, W2, W8, W9, 

T5, T7) 

 

1. รวมมือกับภาครัฐสงเสริมสนับสนุนอาชีพดานสุขภาพความงาม เพื่อเพิ่ม

จํานวนบุคลากรผูใหบริการรองรับกับความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของ

นักทองเที่ยวในอนาคต 

2. กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม

ตลาดกลุมนักทองเที่ยวสุขภาพและความงามใหชัดเจนโดยเนนบทบาทใน

การประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 
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ขอเสนอแนะอยางเต็มที่ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการประเมินรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

สปา จากการประชุม ตามลําดับดังน้ี 

    4.1 ผลการประเมินกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

  4.1.1 ผลการประเมินกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ที่ไดจากแบบ

ประเมินปรากฏดังตารางที่ 36 
 

ตารางที่ 36 ผลการประเมินความสอดคลองของกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

 ความงาม  
 

ขอ รายการ รอยละของความสอดคลอง 

สอดคลอง ไมสอดคลอง 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอย

ละ 

1 นโยบาย เปาประสงค และกลยุทธมีความสอดคลองกัน 7 70 3 30 

2 เปาประสงคมีความสอดคลองกับนโยบาย 8 80 2 20 

3 นโยบายกับกลยุทธมีความสอดคลองกัน 7 70 3 30 

4 กลยุทธมีความสอดคลองกับเปาประสงค 6 60 4 40 

5 แนวทางการดําเนินงานมีความสอดคลองกับนโยบาย 7 70 3 30 

 

 จากตารางที่ 36 ผลการประเมินความสอดคลองของกลยุทธการพัฒนา

ธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเขารวมการสนทนากลุมสวนใหญใหความเห็น

วา กลยุทธมีความสอดคลอง กับยุทธศาสตร เปาประสงค และแนวทางการดําเนินงาน ขอที่มี 

ความสอดคลองมากที่สุด ไดแก เปาประสงคมีความสอดคลองกับนโยบาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอย

ละ 80 รองลงมาไดแก นโยบาย เปาประสงค และกลยุทธมีความสอดคลองกัน / นโยบายกับกลยุทธมี

ความสอดคลองกัน / แนวทางการดําเนินงานมีความสอดคลองกับนโยบาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอย

ละ 70 และขอที่ผู เขารวมประชุมกลุมเห็นวามีความสอดคลองนอยกวาขออื่นไดแก กลยุทธมี 

ความสอดคลองกับเปาประสงค จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60 
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 1 เปาประสงค ที่ 1.1 กลยุทธ ที่ 

 1.1.1 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

นโ ยบายด า นที่ 1  ก า ร ยก ร ะดั บ ม า ต ร ฐ า นส ถ า น

ประกอบการสปาใหเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

7 70 3 30 

เปาประสงคที่ 1.1 ผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ รวมถงึ

ฝายปฏิบตัิงานในสถานระกอบการสปา ไดรับการพัฒนา

ทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง 

8 80 2 20 

กลยุทธที่ 1.1.1 กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของ

ผูบริหาร และผูปฎบิัตงิานในสถานประกอบการสปา 

8 80 2 20 

แนวทางการดําเนินงาน  

1. สงเสริมใหผูบริหารมีทักษะดานการตดิตอสื่อสาร และ

สามารถถายทอดนโยบาย วิสยัทัศน สูผูปฏบิตังิานให

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

8 80 2 20 

2. รวมมือกับภาคเอกชนในการอบรมและพัฒนามาตรฐาน

ของบคุลากรผูใหบริการในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ 

การใชภาษาตางประเทศ ความเชี่ยวชาญในการนวดและใช

ศาสตรท่ีเปนเอกลักษณของไทย 

4 40 6 60 

3. สงเสริมใหผูบริหารและผูปฏิบตังิานมีการวางแผน

ดําเนินงานของธุรกิจสปารวมกัน 

7 70 3 30 

4. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏบิัตงิานไดใน

ทุกหนาท่ี ในสถานประกอบการสปาเชน พนักงานตอนรับ

สามารถทําเล็บ ทําทรีทเมนทใหลูกคาได ในขณะเดียวกัน

พนักงานเทอราปสก็สามารถมาทําหนาท่ีเปนพนักงาน

ตอนรับลูกคาไดเหมือนกัน 

4 40 6 60 

5. จัดใหมีสวัสดิการแกผูปฏิบตัิงานเพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจ เชน โบนัส 

6 60 4 40 
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 จากตารางผลการประเมินความเปนไป ไดของนโยบายดานที่  1 

เปาประสงค ที่ 1.1 กลยุทธ ที่ 1.1.1 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

ความงามพบวา นโยบายดานที ่1 การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาใหเปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70 

และเปาประสงคที่ 1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระกอบการสปา 

ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ จํานวน 8 คน

คิดเปนรอยละ 80 และกลยุทธที่ 1.1.1 กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของผูบริหาร และผู

ปฎิบัติงานในสถานประกอบการสปา มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 

80 สวนแนวทางในการดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเมื่อ

พิจารณาเปนรายประเด็นพบวาแนวทางสงเสริมใหผูบริหารมีทักษะดานการติดตอสื่อสาร และ

สามารถถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน สูผูปฏิบัติงานใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงมีความเปนไปไดมาก

ที่สุดจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 80 รองลงมาลําดับที่ 2 คือสงเสริมใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีการ

วางแผนดําเนินงานของธุรกิจสปารวมกัน จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 70 และลําดับที่ 3 คือจัดใหมี

สวัสดิการแกผูปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เชน โบนัสจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 และ

ประเด็นที่ผูเขารวมการสนทนากลุมเห็นวาไมสามารถนําไปปฏิบัติมากที่สุดคือรวมมือกับภาคเอกชนใน

การอบรมและพัฒนามาตรฐานของบุคลากรผูใหบริการในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การใช

ภาษาตางประเทศ ความเช่ียวชาญในการนวดและใชศาสตรที่เปนเอกลักษณของไทยจัดใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานไดในทุกหนาที่ ในสถานประกอบการสปาเชน พนักงาน

ตอนรับสามารถทําเล็บ ทําทรีทเมนทใหลูกคาได ในขณะเดียวกันพนักงานเทอราปสก็สามารถมาทํา

หนาที่เปนพนักงานตอนรับลูกคาไดเหมือนกันจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 
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ตารางที่ 38  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 1 เปาประสงค ที่  1.2 กลยุทธ  

 ที่ 1.2.1- 1.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

 หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

 ความงาม  

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

เปาประสงค 1.2  ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐาน

และภาพลักษณที่ดีตอผูใชบริการ 

10 100 - - 

กลยุทธท่ี 1.2.1  กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของ

ธุรกิจสปา   

10 100 - - 

แนวทางการดําเนินงาน  

1. จัดสถานที่ใหมีความเปนสวนตัวแตไมใชที่รโหฐาน  8 80 2 20 

2. สรางความเช่ือถือใหกับลูกคา โดยเนนที่การแตง

กายของพนักงาน การวางตัว การพูดคุยกับลูกคา 

8 80 2 20 

3. สงเสริมใหธุรกิจสปามีสื่อออนไลนและแจงขอมูลใน

ดานรูปแบบการใหบริการผลิตภัณฑและสวนผสมที่ใช 

8 80 2 20 

4. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขาไปมีสวนรวมในการ

ออกบูธ งานแฟร รวมกับชุมชน อําเภอ และ

จังหวัด 

4 40 6 60 

5. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขารวมกิจกรรมบริการสังคม

ของสาธารณสุขจังหวัด 

2 20 8 80 

กลยุทธท่ี 1.2.2  พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน   8 80 2 20 

แนวทางการดําเนินงาน  

1. จัดทําเกณฑการรักษาระดับมาตรฐานของสถาน

ประกอบการสปา มีการรวมมือกับสมาคมสปาไทย 

กระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตัวแทนจากสถานประกอบการสปาในแตละประเภท 

 

4 40 4 40 
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ตารางที่ 38  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 1 เปาประสงค ที่  1.2 กลยุทธ  

 ที่ 1.2.1- 1.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

 หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

 ความงาม (ตอ) 

 

 

 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

2. ผลักดันใหสถานประกอบการสปาสรางมาตรฐาน

ใหเทาเทียมกันโดยมีการแบงแยกประเภทของสถาน

ประกอบการสปา  

4 40 4 40 

3. มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการ

สปา โดยมีการตรวจสอบทุกๆ 2 ป จากทางภาครัฐ 

8 80 2 20 

4. ให มีก ารทําบัตรประจํ า ตั วผู นวด (พนักงาน

เทอราปส) โดยมีอายุบัตร 5 ป จากน้ันจึงมีการสอบ

ทวน เพื่อจะเปนการทดสอบทักษะ ฝมือการนวดของ

พนักงานเทอราปสที่จะไดเพิ่มศักยภาพการนวดให

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได 

7 70 3 30 

5. มีการจัดต้ังสมาคมสปา ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2 20 8 80 

ยุทธศาสตรท่ี1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการ

แพทยแผนไทยและนวดแผนไทยเพื่อใหสามารถสราง

มูลคาเพิ่มใหกับบริการ 

6 60 4 40 

แนวทางการดําเนินงาน     

1. จัดฝกอบรมทักษะการนวด เทคนิคการนวด วิธีการ

นวดแผนไทยอยางถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานใหมากย่ิงข้ึน 

6 60 4 40 
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ตารางที่ 38  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 1 เปาประสงค ที่  1.2 กลยุทธ  

 ที่ 1.2.1- 1.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

 หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

 ความงาม (ตอ) 

 

 จากตารางผลการประเมินความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติของนโยบายที ่

1 เปาประสงคที่ 1.2  กลยุทธ ที่ 1.2.1 – 1.2.3 และแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  

พบวาเปาประสงคที่ 1.2 ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีตอผูใชบริการ มี 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 100 และกลยุทธที่ 1.2.1 กลยุทธ

การสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจสปา มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 10 คนคิดเปนรอย

ละ 100 สวนแนวทางในการดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเมื่อ

พิจารณาเปนรายประเด็นพบวาการสรางความเช่ือถือใหกับลูกคา โดยเนนที่การแตงกายของพนักงาน 

การวางตัว การพูดคุยกับลูกคา มีความเปนไปไดมากที่สุดจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 80 รองลงมา

ลําดับที่ 2 คือ จัดสถานที่ใหมีความเปนสวนตัวแตไมใชที่รโหฐาน สงเสริมใหธุรกิจสปามีสื่อออนไลน

และแจงขอมูลในดานรูปแบบการใหบริการผลิตภัณฑและสวนผสมที่ใช จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 

70 และลําดับที่ 3 คือสงเสริมใหธุรกิจสปาเขาไปมีสวนรวมในการออกบูธ งานแฟร รวมกับชุมชน 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

2. มีการจัดทําแพคเกจเรียนนวดไทย (นวดตัวเอง) ซึ่ง

เปนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่กําลังไดรับความ

นิยมในปจจุบัน  มีหลักสูตรหลายระดับ ซึ่งจะไดใบ

ประกาศเมื่อเรียบจบหลักสูตร ในแพคเกจจะประกอบ

ไปดวยการทํากิจกรรม เรียนรูชีวิตแบบวิถีไทย เชน 

เรียนการทําอาหารไทย จากน้ันจะนําอาหารใสปนโต 

และจะนํามาเสริฟใหกับตัวลูกคาเอง 

6 60 4 40 

3.พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนนประสบการณ

และการสัมผัสกับความเปนไทยอยางแทจริง 

7 70 3 30 
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อําเภอ และจังหวัดจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 40 และประเด็นที่ผูเขารวมการสนทนากลุมเห็นวาไม

สามารถนําไปปฏิบัติมากที่สุดคือสงเสริมใหธุรกิจสปาเขารวมกิจกรรมบริการสังคมของสาธารณสุข

จังหวัด จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 20 

 กลยุทธที่ 1.2.2 พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน มีความเปนไปไดใน 

การนําไปปฏิบัติจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 80 สวนแนวทางในการดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมี

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการตรวจสอบมาตรฐานของ

สถานประกอบการสปา โดยมีการตรวจสอบทุกๆ 2 ป จากทางภาครัฐ  มีการทําบัตรประจําตัวผูนวด 

(พนักงานเทอราปส) โดยมีอายุบัตร 5 ป จากน้ันจึงมีการสอบทวน เพื่อจะเปนการทดสอบทักษะ ฝมือ

การนวดของพนักงานเทอราปสที่จะไดเพิ่มศักยภาพการนวดใหเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาได มีความเปนไปไดมากที่สุด จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 80 รองลงมาลําดับ

ที่ 2 คือ จัดทําเกณฑการรักษาระดับมาตรฐานของสถานประกอบการสปา มีการรวมมือกับสมาคมส

ปาไทย กระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตัวแทนจากสถานประกอบการสปาในแต

ละประเภท ผลักดันใหสถานประกอบการสปาสรางมาตรฐานใหเทาเทียมกันโดยมีการแบงแยก

ประเภทของสถานประกอบการสปา จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 และประเด็นที่ผูเขารวมการ

สนทนากลุมเห็นวาไมสามารถนําไปปฏิบัติมากที่สุดคือมีการจัดต้ังสมาคมสปา ของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 20 

 กลยุทธที่ 1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทยและนวดแผน

ไทยเพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 สวนแนวทางใน 

การดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น

พบวาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนนประสบการณและการสัมผัสกับความเปนไทยอยางแทจริง 

จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 70 และอันดับที่ 2 คือ จัดฝกอบรมทักษะการนวด เทคนิคการนวด 

วิธีการนวดแผนไทยอยางถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากย่ิงข้ึน มีการจัดทําแพคเกจ

เรียนนวดไทย (นวดตัวเอง) ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน มี

หลักสูตรหลายระดับ ซึ่งจะไดใบประกาศเมื่อเรียบจบหลักสูตร ในแพคเกจจะประกอบไปดวยการทํา

กิจกรรม เรียนรูชีวิตแบบวิถีไทย เชน เรียนการทําอาหารไทย จากน้ันจะนําอาหารใสปนโต และจะ

นํามาเสริฟใหกับตัวลูกคาเอง จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60  
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ตารางที่ 39  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงคที่ 2.1 กลยุทธ ที่ 2.1.1 

 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

นโยบายดานที2่ การสงเสริมดานการตลาดและการ

สรางเครือขายทางธุรกิจสปา 

6 60 4 40 

เปาประสงคที่  2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปาเพิ่มข้ึน 

6 60 4 40 

กลยุทธที่  2 . 1 .1 กล ยุทธ การส ง เสริมจั งห วัด

ประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ นานาชาติ 

6 60 4 40 

แนวทางการดําเนินงาน  

1. จัดงานแสดงสินคาสปาและสุขภาพ โดยมีการ

รวมมือกับสถานประกอบการสปาที่มีช่ือเสียงใน

อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี  

7 70 3 30 

2. สรางอัตลักษณและสรางเรื่องราวที่มีเฉพาะใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เชนดานผลิตภัณฑ สัปปะรด  

เกลือ ลูกประคบ ที่เนนความเปนไทย และนํามา

สรางเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ

หัวหิน ซึ่งจะตองมีการสื่อสารและความเขาใจในเน้ือ

เรื่องเดียวกันของคนทั้งหัวหิน รวมถึงผูประกอบการ

อีกดวย ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึก ความรูสึกที่

สามารถสรางคุณคาทางจิตใจของผูมาเยือนได 

8 80 2 20 

3. สถานประกอบการสปาสรางความรวมมือกับทาง

ภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดทํา

โปรโมช่ันพิเศษ และมีการโปรโมทผานสื่อออนไลน โดย

มีศูนยกลางขอมูลคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

3 30 7 70 
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ตารางที่ 39  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงคที่ 2.1 กลยุทธ ที่ 2.1.1 

 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกจิช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

 จากตาราง  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่  2 

เปาประสงคที่ 2.1 กลยุทธ ที่ 2.1.1 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความ

งาม พบวานโยบายดานที่ 2  การสงเสริมดานการตลาดและการสรางเครือขายทางธุรกิจสปา มี 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 เปาประสงคที่ 2.1 นักทองเที่ยว

ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปาเพิ่มข้ึน มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ จํานวน 

6 คนคิดเปนรอยละ 60 กลยุทธที่ 2.1.1 กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลาง

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 

60 สวนแนวทางในการดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเมื่อ

พิจารณาเปนรายประเด็นพบวาการสรางอัตลักษณและสรางเรื่องราวที่มีเฉพาะในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เชน ดานผลิตภัณฑ สัปปะรด  เกลือ ลูกประคบ ที่เนนความเปนไทย และนํามาสราง

เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหัวหิน ซึ่งจะตองมีการสื่อสารและความเขาใจในเน้ือ

เรื่องเดียวกันของคนทั้งหัวหิน รวมถึงผูประกอบการอีกดวย ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึก ความรูสึกที่

สามารถสรางคุณคาทางจิตใจของผูมาเยือนได มีความเปนไปไดมากที่สุดจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 

80 และอันดับที่ 2 รองลงมาคือจัดงานแสดงสินคาสปาและสุขภาพ โดยมีการรวมมือกับสถาน

ประกอบการสปาที่มีช่ือเสียงในอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 70 

และประเด็นที่ผู เขารวมการสนทนากลุมเห็นวาไมสามารถนําไปปฏิบั ติมากที่สุดคือ สถาน

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

4. เชิญผูเช่ียวชาญ/ผูมีสวนสําคัญในวงการสุขภาพ

ความงาม เชน นักขาว นักเขียนคอลัมน สื่อมวลชน 

ผูนําความคิด บุคคลในแวดวงสังคม ในตางประเทศ 

ม า เ ย่ี ย ม ช ม แ ล ะ ใ ช บ ริ ก า ร ส ป า ใ น จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ 

3 30 7 70 
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ประกอบการสปาสรางความรวมมือกับทางภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดทํา

โปรโมช่ันพิเศษ และมีการโปรโมทผานสื่อออนไลน โดยมีศูนยกลางขอมูลคือ การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย  เชิญผูเช่ียวชาญ/ผูมีสวนสําคัญในวงการสุขภาพความงาม เชน นักขาว นักเขียนคอลัมน 

สื่อมวลชน ผูนําความคิด บุคคลในแวดวงสังคม ในตางประเทศ มาเย่ียมชมและใชบริการสปาใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 30  
 

ตารางที่ 40  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงคที่ 2.2 กลยุทธ ที่  

 2.2.1-2.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

เปาประสงค 2.2 ธุรกิจสปามีพันธมิตรดานการ

สงเสริมการตลาดรวมกับธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเพิม่

มากข้ึน รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑที่ใชทําทรีท

เมนทใหมีคุณภาพ 

7 70 3 30 

กลยุทธท่ี 2.2.1  กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถใน

การพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากวัสดุทองถ่ิน 

7 70 3 30 

แนวทางการดําเนินงาน  

1.ส นับ ส นุนแล ะส ง เ ส ริ ม ผู มี ส วน เ กี่ ย วข อ ง ใน

ผลิตภัณฑทรีทเมนท เขาอบรมการผลิต วัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

7 70 3 30 

2. มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทผลิตภันฑ ไดแก 

เฟสบุค (Facebook) และอินสตราแกรม (Instragram) 

10 100 - - 

3. พัฒนาการบรรจุหีบหอที่ทันสมัย และดูสะอาด มี

บอกรายละเอียดของสินคา วันหมดอายุทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

10 100 - - 

4. ทางภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการตลาด 

เพื่อที่จะใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติ 

3 30 7 70 
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ตารางที่ 40  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงคที่ 2.2 กลยุทธ ที่  

 2.2.1-2.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

5. สงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบทองถ่ินเชน สัปปะรด 

เกลือ มะพราว ฯลฯ มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชใน

สถานประกอบการสปา 

9 90 1 10 

กลยุทธท่ี 2.2.2  กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจดาน

ธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

6 60 4 40 

แนวทางการดําเนินงาน     

1. จัดทําแพคเกจสปาผูกกับกิจกรรมทองเที่ยวที่หัว

หิน 1-2 วันจะเปนการรวบรวมกิจกรรมที่ชาวตางชาติ

มีความช่ืนชอบ 

4 40 6 60 

2. สงเสริมใหมีการบูรณาการ ประสานงาน และสราง

เครือขายกับหนวยงานทางการทองเที่ยวและธุรกิจสปา 
4 40 6 60 

3. จัดทําเวปไซดสวนกลางข้ึน เพื่อเปนการแจงขอมูล

ในดานการทองเที่ยว แพคเกจตางๆ รวมถึงโปรโมช่ัน

ของสถานประกอบการสปา เพื่อเปนการสงเสริมธุรกจิ

ทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

2 20 8 80 

4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การหาความรวมมือ/

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย/การประชาสัมพันธ

รวมกัน เชน สถานประกอบการสปาจัดโปรโมช่ัน

สวนลดใหกับลูกคาสายการบิน สถานประกอบการส

ปารวมตัวกันใหสวนลดแกนักทองเที่ยว เปนตน เพื่อ

การสงเสริมตลาดกลุมสุขภาพและความงาม 

6 60 4 40 
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ตารางที่ 40  ผลการประเมินความเปนไปไดของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงคที่ 2.2 กลยุทธ ที่  

 2.2.1-2.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

กลยุทธที่  2.2.3  กลยุทธการสงเสริมการตลาดการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ   

7 70 3 30 

แนวทางการดําเนินงาน  

1. การจัดทําโปรโมชัน่จากสวนกลาง มีการจัดตั้งสมาคม

หรือจุดศูนยกลางท่ีรวบรวมรานเดยสปา หรือนวดเพ่ือ

สุขภาพ และรีสอรทแอนดสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ซ่ึงจะเปนรวมตัวกันของสถานประกอบการสปารวมกันจัด

โปรโมชั้น อาจเปนการจัดงานแฟร งานออกบูธ โดย

สามารถขอประสานงานกับหนวยงานทางภาครัฐไดแก 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หรือกระทรวงสาธารณสุข  

3 30 7 70 

2. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับบริการสุขภาพความงาม

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผานสื่อตางๆ มากขึ้น เชน 

ตามสถานท่ีทองเท่ียว และสนามบิน 

7 70 3 30 

3. กําหนดคุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพความงาม

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีชัดเจน นาสนใจ และสราง

ความแตกตางจากคูแขง เพ่ือใชเปนแนวทางในการสื่อสาร 

และถายทอดผานประสบการณตางๆ ท่ีนักทองเท่ียว

สามารถสัมผัสได 

6 60 4 40 

4. จัดทําเอกสารเผยแพร แผนพับท่ีดึงดูดใจ เพ่ือใหขอมูล

เก่ียวกับบริการสุขภาพความงามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย

อาจมีการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการท่ีมีคุณลักษณะท่ีไม

เหมือนกันในแตละภาคเพ่ือใหประสบการณกับผูใชบริการท่ี

หลากหลายและแตกตาง 

8 80 2 20 
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 จากตารางผลการประเมินความเปนไปของนโยบายดานที่ 2 เปาประสงค

ที่ 2.2 กลยุทธ ที่ 2.2.1 - 2.2.3 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

พบวาเปาประสงคที่ 2.2 ธุรกิจสปามีพันธมิตรดานการสงเสริมการตลาดรวมกับธุรกิจทองเที่ยวใน

จังหวัดเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพมีความเปนไปไดใน

การนําไปปฏิบัติจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 70 กลยุทธที่ 2.2.1 กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถใน

การพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากวัสดุทองถ่ิน มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 7 คน

คิดเปนรอยละ 70 สวนแนวทางในการดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไป

ปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทผลิตภันฑ ไดแก เฟสบุค 

(Facebook) และอินสตราแกรม (Instragram) พัฒนาการบรรจุหีบหอที่ทันสมัย และดูสะอาด มีบอก

รายละเอียดของสินคา วันหมดอายุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความเปนไปไดมากที่สุดจํานวน 

10คนคิดเปนรอยละ 100 รองลงมาอันดับที่ 2 คือสงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบทองถ่ินเชน สัปปะรด 

เกลือ มะพราว ฯลฯ มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชในสถานประกอบการสปา จํานวน  9 คนคิดเปนรอย

ละ 90  และอันดับที่ 3 คือสนับสนุนและสงเสริมผูมีสวนเกี่ยวของในผลิตภัณฑทรีทเมนท เขาอบรม

การผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70 และ

ประเด็นที่ผูเขารวมประชุมกลุมเห็นวาไมสามารถนําไปปฏิบัติมากที่สุดคือทางภาครัฐใหการสนับสนุน

ในเรื่องการตลาด เพื่อที่จะใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 30 

 กลยุทธที่ 2.2.2 กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกิจทองเที่ยวและ

ธุรกิจสปา มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 สวนแนวทางใน 

การดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น

พบวาสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การหาความรวมมือ/การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย/ 

การประชาสัมพันธรวมกัน เชน สถานประกอบการสปาจัดโปรโมช่ันสวนลดใหกับลูกคาสายการบิน 

สถานประกอบการสปารวมตัวกันใหสวนลดแกนักทองเที่ยว เปนตน เพื่อการสงเสริมตลาดกลุม

สุขภาพและความงามมีความเปนไปไดมากที่สุดจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 รองลงมาอันดับที่ 2 

คือ จัดทําแพคเกจสปาผูกกับกิจกรรมทองเที่ยวที่หัวหิน 1-2 วันจะเปนการรวบรวมกิจกรรมที่

ชาวตางชาติมีความช่ืนชอบ สงเสริมใหมีการบูรณาการ ประสานงาน และสรางเครือขายกับหนวยงาน

ทางการทองเที่ยวและธุรกิจสปาจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 40 และประเด็นที่ผูเขารวมประชุมกลุม

เห็นวาไมสามารถนําไปปฏิบัติมากที่สุดคือจัดทําเวปไซดสวนกลางข้ึน เพื่อเปนการแจงขอมูลในดาน

การทองเที่ยว แพคเกจตางๆ รวมถึงโปรโมช่ันของสถานประกอบการสปา เพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจ

ทองเที่ยวและธุรกิจสปาจํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 20 
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 กลยุทธที่ 2.2.3 กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มี

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 70 สวนแนวทางในการดําเนินงานของ

กลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา จัดทําเอกสาร

เผยแพร แผนพับที่ดึงดูดใจ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยอาจมีการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการที่มีคุณลักษณะที่ไมเหมือนกันในแตละภาคเพื่อให

ประสบการณกับผูใชบริการที่หลากหลายและแตกตางมีความเปนไปไดมากที่สุดจํานวน 8 คนคิดเปน

รอยละ 80 รองลงมาอันดับที่ 2 คือมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผานสื่อตางๆ มากข้ึน เชน ตามสถานที่ทองเที่ยว และสนามบินจํานวน 7 คนคิดเปน

รอยละ 70 และอันดับที่ 3 คือกําหนดคุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพความงามในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธที่ชัดเจน นาสนใจ และสรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อใชเปนแนวทางในการ

สื่อสาร และถายทอดผานประสบการณตางๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสไดจํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 60 40 และประเด็นที่ผูเขารวมประชุมกลุมเห็นวาไมสามารถนําไปปฏิบัติมากที่สุดคือการ

จัดทําโปรโมช่ันจากสวนกลาง มีการจัดต้ังสมาคมหรือจุดศูนยกลางที่รวบรวมรานเดยสปา หรือนวด

เพื่อสุขภาพ และรีสอรทแอนดสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะเปนรวมตัวกันของสถาน

ประกอบการสปารวมกันจัดโปรโมช้ัน อาจเปนการจัดงานแฟร งานออกบูธ โดยสามารถขอ

ประสานงานกับหนวยงานทางภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือกระทรวงสาธารณสุข

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30 
 

ตารางที่ 41 ผลการประเมินความเปนไปของนโยบายดานที่ 3 เปาประสงคที่ 3.1 กลยุทธ ที่ 3.1.1 – 

 3.1.2 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

 ความงาม 

 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

นโยบายดานท่ี 3  นโยบายสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการ

พัฒนาธุรกิจสปา 

6 60 4 40 
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินความเปนไปของนโยบายดานที่ 3 เปาประสงคที่ 3.1 กลยุทธ ที่ 3.1.1 – 

 3.1.2 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

 ความงาม (ตอ) 

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

เปาประสงค 3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการสงเสรมิและ

พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและ

เช่ือมั่นของผูใชบริการเพิ่มข้ึน 

6 60 4 40 

กลยุทธท่ี 3.1.1 กลยุทธการสรางความเช่ือมั่นดาน

ความปลอดภัยในสถานประกอบการสปา   

10 100 - - 

แนวทางการดําเนินงาน  

1. รวมสรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณของประเทศ

ไทยกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในดานความปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย  

10 100 - - 

2. มีการรับรองมาตรฐานและการใหสัญลักษณ

สําหรับสถานประกอบการและผูใหบริการที่มีความ

นา เ ช่ือ ถือ มีความเ ช่ียวชาญ และบริการที่ ได

มาตรฐาน เพื่อแยกจากสถานประกอบการที่มีบริการ

แฝงประเภทอื่นๆ อยางชัดเจน 

9 90 1 10 

3. มีการจัดตกแตงรานที่สะอาด ปลอดโปรง มีระบบ

ความปลอดภัยในทรัพยสินของลูกคา 

10 100 - - 

กลยุทธท่ี 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับ

หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมใน

การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา   

 

6 60 4 40 
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินความเปนไปของนโยบายดานที่ 3 เปาประสงคที่ 3.1 กลยุทธ ที่ 3.1.1 – 

 3.1.2 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

 ความงาม (ตอ) 

 

 จากตารางที่ 43 ผลการประเมินความเปนไปของนโยบายดานที่ 3 

เปาประสงคที่ 3.1 กลยุทธ ที่ 3.1.1 – 3.1.2 และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ใน

เขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ความงาม พบวานโยบายดานที่ 3 นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม ในการพัฒนาธุรกิจสปา มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 

60 เปาประสงคที่ 3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการสงเสริม

และพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นของผูใชบริการเพิ่มข้ึน มีความเปนไปได

ในการนําไปปฏิบัติจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 กลยุทธ ที่ 3.1.1 กลยุทธการสรางความเช่ือมั่น

ดานความปลอดภัยในสถานประกอบการสปา มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจํานวน 10 คนคิด

เปนรอยละ 10 สวนแนวทางในการดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไป

ปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา รวมสรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณของประเทศไทยกับ

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานความปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยวใน

รายการ ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน 

n=10 

รอยละ จํานวน 

n=10 

รอยละ 

แนวทางการดําเนินงาน     

1. รวมมือกับภาครัฐสงเสริมสนับสนุนอาชีพดาน

สุขภาพความงาม เพื่ อเพิ่ มจํ านวนบุคลากรผู

ใหบริการรองรับกับความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของ

นักทองเที่ยวในอนาคต 

6 60 4 40 

2. กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่

เกี่ยวของในการสงเสริมตลาดกลุมนักทองเที่ยว

สุขภาพและความงามใหชัดเจนโดยเนนบทบาทใน

การประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 

6 60 4 40 
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ประเทศไทย มีการจัดตกแตงรานที่สะอาด ปลอดโปรง มีระบบความปลอดภัยในทรัพยสินของลูกคา 

มีความเปนไปไดมากที่สุดจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 10 และอันดับที่ 2 คือมีการรับรองมาตรฐาน

และการใหสัญลักษณสําหรับสถานประกอบการและผูใหบริการที่มีความนาเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ 

และบริการที่ไดมาตรฐาน เพื่อแยกจากสถานประกอบการที่มีบริการแฝงประเภทอื่นๆ อยางชัดเจน 

จํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 90 

 กลยุทธที่ 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา  มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ

จํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 สวนแนวทางในการดําเนินงานของกลยุทธสวนใหญมีความเปนไปได

ในการนําไปปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา รวมมือกับภาครัฐสงเสริมสนับสนุนอาชีพดาน

สุขภาพความงาม เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรผูใหบริการรองรับกับความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของ

นักทองเที่ยวในอนาคต กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมตลาดกลุม

นักทองเที่ยวสุขภาพและความงามใหชัดเจนโดยเนนบทบาทในการประสานความรวมมือกันระหวาง

หนวยงาน มีความเปนไปไดมากที่สุดจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 60 

 4.2 ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขรางกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ใน

เขตทองเท่ียวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

และความงาม ไดขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. เปาประสงคที่ 1.2 ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีตอ

ผูใชบริการ และกลยุทธที่ 1.2.2 พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน ควรเพิ่มคําวา “มาตรฐานตามเกณฑ

การรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ที่ออกโดยสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการ

สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งเกณฑการรับรองคุณภาพสถาน

ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จะประกอบ ดวยมาตรฐาน จํานวน 5 ดานดังน้ี 1) มาตรฐานดาน

บริการ (Service Quality)  2) มาตรฐานดานบุคลากร (Skill Staff) 3) มาตรฐานดานผลิตภัณฑ

เครื่องมือและอุปกรณ (Tool & Equipment) 4) มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการองคกร 

(Organization and Management Quality) 5) มาตรฐานดานสถานที่และสิ่งแวดลอม (Ambient) 

โดยจะมีเกณฑการประเมินและการใหคะแนนในแตละดาน ซึ่งระดับคุณภาพของสถานประกอบการ 

สปาเพื่อสุขภาพแบงออกเปน 3 ระดับ 1) ระดับ Platinum จะตองผานเกณฑ 90%  2) ระดับ Gold 

จะตองผานเกณฑ  80%  3) ระดับ Silver  จะตองผานเกณฑ  70 %  และมาตรฐานทั้ง  5  ดานจะต

องผานเกณฑ  50 % 

 2.  เปาประสงคที่ 2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใช

บริการสปาเพิ่มข้ึน ควรปรับคําวาเพิ่มข้ึนใหเปนปริมาณของจํานวนนักทองเที่ยวที่มาใชบริการสปา 

โดยมีการระบุเปาหมายมาใหชัดเจน เชน 5%  
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 3.  เปาประสงคที่ 3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเขามามี

สวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นของผูใชบริการ

เพิ่มข้ึน ควรปรับคําวาเพิ่มข้ึน ใหเปนปริมาณของผูใชบริการ โดยมีการระบุเปาหมายมาใหชัดเจน เชน 

5%  

 4.นโยบาย เป าประสงค  และกลยุทธ  อาจทําให ธุรกิจสปาในจั งห วัด

ประจวบคีรีขันธดําเนินงานไปได แตไมอาจที่จะเปนผูนํา เน่ืองจากปจจัยสําคัญทางหนวยงานภาครัฐ

ขาดการสนับสนุนและเลือกปฏิบัติ จึงสงผลใหการบริหารจัดการธุรกิจสปาภายในอําเภอหัวหิน และ

อําเภอปราณบุรี ขาดการติดตอประสานงานกัน ขาดสื่อกลางในการสรางเครือขาย ซึ่งถือวาเปนตัว

แปรสําคัญที่จะทําใหชาวตางชาติรูรักและรับรูวาสถานประกอบการสปาที่มีศักยภาพอีกมากมาย มีอยู

ที่จังหวักประจวบคีรีขันธ 

 5.  กลยุทธที่ 2.1.1 กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลาง

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ  สามารถที่จะดําเนินการได แตเน่ืองดวยหนวยงานทางภาครัฐ 

ไดแก กระทรวงสาธารณสุข การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จะมุงแตเจาะตลาดในสวนของรีสอร

แอนดสปา และเลือกสปาที่มีช่ือเสียง โดยจะเนนกลุมลูกคาระดับบน (High end) จึงทําใหสถาน

ประกอบการสปาประเภท เดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ ขาดการเหลียวแล สนับสนุนจากภาครัฐ 

โดยจะตองทําการตลาดและหาลูกคาเอง รวมไปถึงรีสอรทแอนดสปาในโรงแรม 5 ดาว หนวยงานทาง

ภาครัฐยังเขาไมถึง จึงไมสามารถที่จะชวยโปรโมทใหชาวตางชาติไดรูจัก สถานประกอบการสปา ราน

นวดไทย ที่ยังมีมาตรฐานอีกมากมาย  

 6.  กลยุทธที่ 2.1.1 กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลาง

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ แนวทางการดําเนินงานที่ 1. จัดแสดงสินคาสปาและสุขภาพ โดยมี

การรวมมือกับสถานประกอบการสปาที่มีช่ือเสียงในอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี  ผูเขารวม

ประชุมไดเสนอเพิ่มเติมวา ในความเปนจริงแลว สามารถนําไปปฏิบัติได แตเน่ืองจากที่ผานมา 5 ปที่

แลวจนถึงปจจุบัน ไดมีโอกาสออกงานที่รวมมือทางภาครัฐและสถานประกอบการอื่นๆ เพียง 1 ครั้ง

เทาน้ัน 

 7.  นโยบายดานที่ 3 กลยุทธที่ 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา ในความคิดเห็นของ

ผูเขารวมประชุมที่เปนตัวแทนจากสถานประกอบการเดยสปา ไมเคยไดรับการชวยเหลือ ติดตอ 

ประสานงานใดๆ จากทางภาครัฐทุกสวนเลย ในเรื่องทําการตลาดตองติดตอ หาเครือขายดวยตนเอง 

เมื่อทางภาครัฐจัดงานออกบูธตางๆ เมื่อเขาไปติดตอสอบถาม กลับพบวาจะตองเสียคาใชจายหลัก

แสน และไมไดรับการเหลียวแลและชวยเหลือ  ถาหากเปนไปได อยากใหทางภาครัฐเขามาชวยเหลือ 

มาดูแลใหมีความเทาเทียม 
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 4.3  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืน 

 1.  การจัดประชุมกลุมยอยของผูมีสวนไดสวนเสีย ถือวาไดประโยชนอยางมาก 

ไดรับรูขอมูล ขอเท็จจริงจากหลายๆ ฝาย และไดระดมความคิดชวยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น

นโยบาย เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อเปนการพัฒนาธุรกิจสปาในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธสูการเปนธุรกิจช้ันนําได 

 2.  เปาประสงค และกลยุทธในบางขอ ยังมีความไมชัดเจน ดังน้ันควรจะมี 

การปรับใหมีเปาหมายที่ชัดเจน จึงจะสามารถเปนผูนําธุรกิจสปาได 

 3.  จังหวัดประจวบคีรีขันธยังขาดสวนกลาง ที่ เปนตัวเช่ือมจากทางภาครัฐ 

เอกชนและธุรกิจสปา จึงไมสามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อสรางศักยภาพใหชาวตางชาติไดรับรูขอมูล 

 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมมีสมาคมสปา ไมมีหนวยงานที่จะชวยประสานงาน

ระหวาง ผูจัดการสปาในแตละธุรกิจสปา ขาดการติดตอ ขาดเครือขาย สถานการณของธุรกิจสปา ณ 

ปจจุบันน้ี เปนเหมือนการแขงขันกันเองระหวางธุรกิจสปาที่มีช่ือเสียง มีการรวมตัวกันเองของรีสอรท 

สปา ที่มีช่ือเสียงและทางภาครัฐที่เขามาชวยกํากับดูแล ทําการตลาด และจะเนนกลุมลูกคาระดับบน 

หรือ High end  

 5. จากผลการบังคับใช พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  ที่ผาน

มามีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจํานวนมาก ที่ไมไดมาตรฐานมีการอวดอางสรรพคุณเกินจริง

มากมาย หนําซ้ําเบื้องหลังมีการบริการอื่นๆ แอบแฝงอีก โดยเฉพาะการนวด จึงเปนเหตุใหรานนวด

เพื่อสุขภาพหลายรานถูกปดไป 
 

ตารางที่ 42  สรุปกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สู 

 การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 

รายการ แนวทางการดําเนินงาน 

นโยบาย 1. ดานการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาใหเปนที่ยอมรับทั้ ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

2. ดานการสงเสริมดานการตลาดและการสรางเครือขายทางธุรกิจสปา 

3. ดานนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคม ในการพัฒนาธุรกิจสปา 
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ตารางที่ 42  สรุปกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สู 

 การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

รายการ แนวทางการดําเนินงาน 

เปาประสงค 

 

1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระกอบการสปา 

ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง 

1.2 ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานตามเกณฑการรับรองคุณภาพสถาน

ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ที่ออกโดยสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและภาพลักษณที่ ดีตอ

ผูใชบริการ 

2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปาเพิ่มข้ึน  

5 - 10% 

2.2  ธุรกิจสปามีพันธมิตรดานการสงเสริมการตลาดรวมกับธุรกิจทองเที่ยวใน

จังหวัดเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ 

3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการ

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่นของ

ผูใชบริการเพิ่มข้ึน 5 - 10% 

กลยุทธ 1.1.1 กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของผูบริหาร และผูปฎิบัติงานใน

สถานประกอบการสปา 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหผูบริหารมีทักษะดานการติดตอสื่อสาร และสามารถถายทอด

นโยบาย วิสัยทัศน สูผูปฏิบัติงานใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2. รวมมือกับภาคเอกชนในการอบรมและพัฒนามาตรฐานของบุคลากรผู

ใหบริการในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชภาษาตางประเทศ ความ

เช่ียวชาญในการนวดและใชศาสตรที่เปนเอกลักษณของไทย 

3. สงเสริมใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีการวางแผนดําเนินงานของธุรกิจสปา

รวมกัน 

4. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานไดในทุกหนาที่ ในสถาน

ประกอบการสปาเชน พนักงานตอนรับสามารถทําเล็บ ทําทรีทเมนทใหลูกคาได 

ในขณะเดียวกันพนักงานเทอราปสก็สามารถมาทําหนาที่เปนพนักงานตอนรับ

ลูกคาไดเหมือนกัน 

5. จัดใหมีสวัสดิการแกผูปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เชน โบนัส 
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 การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 
 

กลยุทธ 1.2.1  กลยุทธการสรางภาพลักษณท่ีดีของธุรกิจสปา   

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. จัดสถานที่ใหมีความเปนสวนตัวแตไมใชที่รโหฐาน  

2. สรางความเช่ือถือใหกับลูกคา โดยเนนที่การแตงกายของพนักงาน การวางตัว 

การพูดคุยกับลูกคา 

3. สงเสริมใหธุรกิจสปามีสื่อออนไลนและแจงขอมูลในดานรูปแบบการใหบริการ

ผลิตภัณฑและสวนผสมที่ใช 

4. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขาไปมีสวนรวมในการออกบูธ งานแฟร รวมกับชุมชน 

อําเภอ และจังหวัด 

5. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขารวมกิจกรรมบริการสังคมของสาธารณสุขจังหวัด 

กลยุทธ 1.2.2  พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานตามเกณฑการรับรองคุณภาพสถาน

ประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ ท่ีออกโดยสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. จัดทําเกณฑการรักษาระดับมาตรฐานของสถานประกอบการสปา มีการรวมมือ

กับสมาคมสปาไทย กระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตัวแทนจาก

สถานประกอบการสปาในแตละประเภท 

2. ผลักดันใหสถานประกอบการสปาสรางมาตรฐานใหเทาเทียมกันโดยมีการ

แบงแยกประเภทของสถานประกอบการสปา  

3. มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการสปา โดยมีการตรวจสอบทุกๆ 2 

ป จากทางภาครัฐ 

4. ใหมีการทําบัตรประจําตัวผูนวด (พนักงานเทอราปส) โดยมีอายุบัตร 5 ป จากน้ัน

จึงมีการสอบทวน เพื่อจะเปนการทดสอบทักษะ ฝมือการนวดของพนักงาน

เทอราปสที่จะไดเพิ่มศักยภาพการนวดใหเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาได 

5. มีการจัดต้ังสมาคมสปา ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กลยุทธ 1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทยและนวดแผนไทยเพ่ือให

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริการ 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. จัดฝกอบรมทักษะการนวด เทคนิคการนวด วิธีการนวดแผนไทยอยางถูกวิธี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากย่ิงข้ึน 
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 การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

กลยุทธ 1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทยและนวดแผนไทยเพ่ือให

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริการ 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

 

2. มีการจัดทําแพคเกจเรียนนวดไทย (นวดตัวเอง) ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน  มีหลักสูตรหลายระดับ ซึ่งจะไดใบ

ประกาศเมื่อเรียบจบหลักสูตร ในแพคเกจจะประกอบไปดวยการทํากิจกรรม เรียนรู

ชีวิตแบบวิถีไทย เชน เรียนการทําอาหารไทย จากน้ันจะนําอาหารใสปนโต และจะ

นํามาเสริฟใหกับตัวลูกคาเอง 

3. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนนประสบการณและการสัมผัสกับความเปนไทย

อยางแทจริง 

กลยุทธ 2.1.1  กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพ นานาชาติ 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. จัดงานแสดงสินคาสปาและสุขภาพ โดยมีการรวมมือกับสถานประกอบการสปาที่

มีช่ือเสียงในอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี  

2. สรางอัตลักษณและสรางเรื่องราวที่มีเฉพาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เชน ดาน

ผลิตภัณฑ สัปปะรด เกลือ ลูกประคบ ที่เนนความเปนไทย และนํามาสรางเปน

เรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหัวหิน ซึ่งจะตองมีการสื่อสารและความ

เขาใจในเน้ือเรื่องเดียวกันของคนทั้งหัวหิน รวมถึงผูประกอบการอีกดวย ซึ่งจะเปน

การสรางจิตสํานึก ความรูสึกที่สามารถสรางคุณคาทางจิตใจของผูมาเยือนได 

3. สถานประกอบการสปาสรางความรวมมือกับทางภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย จัดทําโปรโมช่ันพิเศษ และมีการโปรโมทผานสื่อออนไลน โดยมี

ศูนยกลางขอมูลคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

4. เชิญผูเช่ียวชาญ/ผูมีสวนสําคัญในวงการสุขภาพความงาม เชน นักขาว นักเขียน

คอลัมน สื่อมวลชน ผูนําความคิด บุคคลในแวดวงสังคม ในตางประเทศ มาเย่ียมชม

และใชบริการสปาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กลยุทธ 2.2.1  กลยุทธการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทท่ีได

จากวัสดุทองถ่ิน 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. สนับสนุนและสงเสริมผูมีสวนเกี่ยวของในผลิตภัณฑทรีทเมนท เขาอบรมการผลิต 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
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 การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

กลยุทธ 2.2.1  กลยุทธการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทท่ีได

จากวัสดุทองถ่ิน 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

2. มีการนําสื่อออนไลนมาใชโปรโมทผลิตภันฑ ไดแก เฟสบุค (Facebook) และอิน

สตราแกรม (Instragram) 

3. พัฒนาการบรรจุหีบหอที่ทันสมัย และดูสะอาด มีบอกรายละเอียดของสินคา วัน

หมดอายุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ทางภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการตลาด เพื่อที่จะใหเปนที่รูจักของ

ชาวตางชาติ 

5. สงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบทองถ่ินเชน สัปปะรด เกลือ มะพราว ฯลฯ มาพัฒนา

เปนผลิตภัณฑที่ใชในสถานประกอบการสปา 

กลยุทธ 2.2.2  กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจสปา 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. จัดทําแพคเกจสปาผูกกับกิจกรรมทองเที่ยวที่หัวหิน  

1-2 วันจะเปนการรวบรวมกิจกรรมที่ชาวตางชาติมีความช่ืนชอบ 

2. สงเสริมใหมีการบูรณาการ ประสานงาน และสรางเครือขายกับหนวยงานทางการ

ทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

3. จัดทําเวปไซดสวนกลางข้ึน เพื่อเปนการแจงขอมูลในดานการทองเที่ยว แพคเกจ

ตางๆ รวมถึงโปรโมช่ันของสถานประกอบการสปา เพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจ

ทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การหาความรวมมือ/การจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ขาย/การประชาสัมพันธรวมกัน เชน สถานประกอบการสปาจัดโปรโมช่ันสวนลด

ใหกับลูกคาสายการบิน สถานประกอบการสปารวมตัวกันใหสวนลดแกนักทองเที่ยว 

เปนตน เพื่อการสงเสริมตลาดกลุมสุขภาพและความงาม 

กลยุทธ 2.2.3  กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ   

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. การจัดทําโปรโมช่ันจากสวนกลาง มีการจัดต้ังสมาคมหรือจุดศูนยกลางที่รวบรวม

รานเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และรีสอรทแอนดสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ซึ่งจะเปนรวมตัวกันของสถานประกอบการสปารวมกันจัดโปรโมช้ัน อาจเปนการจัด

งานแฟร งานออกบูธ โดยสามารถขอประสานงานกับหนวยงานทางภาครัฐไดแก 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือกระทรวงสาธารณสุข  
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 การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (ตอ) 

 

กลยุทธ 2.2.3  กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ   

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

2. มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผานสื่อตางๆ มากข้ึน เชน ตามสถานที่ทองเที่ยว และสนามบิน 

3. กําหนดคุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพความงามในจังหวัดประจวบคีรีขันธที่

ชัดเจน นาสนใจ และสรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อใชเปนแนวทางในการสื่อสาร 

และถายทอดผานประสบการณตางๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสได 

4. จัดทําเอกสารเผยแพร แผนพับที่ดึงดูดใจ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพ

ความงามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยอาจมีการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการที่มี

คุณลักษณะที่ไมเหมือนกันในแตละภาคเพื่อใหประสบการณกับผูใชบริการที่

หลากหลายและแตกตาง 

กลยุทธ 3.1.1 กลยุทธการสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในสถานประกอบการ

สปา   

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. รวมสรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณของประเทศไทยกับนักทองเที่ยวชาว

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานความปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย  

2. มีการรับรองมาตรฐานและการใหสัญลักษณสําหรับสถานประกอบการและผูให

บริการที่มีความนาเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ และบริการที่ไดมาตรฐาน เพื่อแยกจาก

สถานประกอบการที่มีบริการแฝงประเภทอื่นๆ อยางชัดเจน 

3. มีการจัดตกแตงรานที่สะอาด ปลอดโปรง มีระบบความปลอดภัยในทรัพยสินของ

ลูกคา 

กลยุทธ 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาสังคมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา   

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

1. รวมมือกับภาครัฐสงเสริมสนับสนุนอาชีพดานสุขภาพความงาม เพื่อเพิ่มจํานวน

บุคลากรผูใหบริการรองรับกับความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของนักทองเที่ยวในอนาคต 

2. กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมตลาดกลุม

นักทองเที่ยวสุขภาพและความงามใหชัดเจนโดยเนนบทบาทในการประสานความ

รวมมือกันระหวางหนวยงาน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม” มี

วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  

(7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดย

สปา และนวดเพื่อสุขภาพ  ในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจ

สปา และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

ของสถานประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา 3) เพื่อนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา

ธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม ดําเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  

(7P’s) การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของสถานประกอบการสปาประเภทเดย

สปา และนวดเพื่อสุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใชเครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูล คือแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดบริการ คุณคาบริการ การรับรูคุณคา 

และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ  

โดยใชการแจกแบบสอบถาม กับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาใชบริการเดยสปา หรือนวดเพือ่

สุขภาพ ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 400 ชุด การวิเคราะหขอมูล โดย

คํานวณเปนคาสถิติพรรณนาดวยการการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาอัตราสวนรอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา และความสามารถใน

การตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม เปนการเก็บขอมูลโดย 

การสัมภาษณ ใชการสัมภาษณอยางเปนทางการกึ่งมีโครงสรางกับผูประกอบการสปาที่ประสบ

ความสําเร็จและมีลักษณะเปนสปาที่ดําเนินการภายในโรงแรม หรือรีสอรทแอนดสปา ในระดับ 4-5 ดาว ใน



209 

ตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) จํานวน 7 แหง มีการสุมผูใหขอมูลการสุมอยางเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) และมีการรางกรอบคําถามเพื่อเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูล โดยมี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) มี 

การวิเคราะหขอมูลแบบบรรยาย (Descriptive) ที่ไดจากการสังเกตสัมภาษณแลวจดบันทึก  

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม แบงการ

ดําเนินงานวิจัยออกเปน 2 ข้ันตอนยอย คือ 

 3.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก และ 

การยกรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ผูวิจัยดําเนินการโดยการประชุมกลุมยอย 

(Focus Group) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

 3.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง จุดออน) สภาพแวดลอม

ภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ในการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สู

การเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม โดยผูเขารวมประชุมกลุมยอย

ประกอบดวยตัวแทนจากบริษัททัวร และมัคคุเทศก  นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ และตัวแทน

ผูประกอบการสปา หนวยงานจากภาครัฐ นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 10 ทาน โดยใชเทคนิค

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

 3.1.2  การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ใน

เขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ความงาม เพื่อกําหนดตําแหนง ยกรางวิสัยทัศน ประเด็นขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธ 

และแนวทางการดําเนินงาน โดยผูเขารวมประชุมกลุมยอยประกอบดวยตัวแทนจากบริษัททัวร และ

มัคคุเทศก นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ และตัวแทนผูประกอบการสปา หนวยงานจากภาครัฐ 

นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 10 ทาน โดยใชเทคนิค TOWS MATRIX และผลการวิจัยใน

ข้ันตอนที่ 2 และ 3.1 มาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย 

 3.2  การตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขต

ทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

ความงาม โดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) ประกอบดวยผูเช่ียวชาญที่มีความรูและ

ประสบการณดานกลยุทธ ดานการการทองเที่ยว และดานการตลาด จํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบราง

ขอเสนอเชิงนโยบายพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ัน

นําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ความเหมาะสมของ

องคประกอบของกลยุทธที่พัฒนาข้ึน 2) ความเหมาะสมและความสอดคลองของวิสัยทัศน ประเด็น
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ขอเสนอเชิงนโยบาย  เปาประสงค และกลยุทธ 3) ความเหมาะสมของกลยุทธและแนวดําเนินการ 

แยกตามประเด็นกลยุทธ และ 4) ขอเสนอแนะอื่นๆ จากน้ันนําขอวิพากษและขอเสนอแนะนํามา

ปรับปรุงเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม กอนนําไปเสนอ

ตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

  ขั้นตอนท่ี 4 การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม โดย

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับผูมีสวนไดสวนเสียในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 4 กลุม คือ กลุมตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากสถานประกอบการสปาประเภทเดย

สปา และรีสอรทแอนดสปา ตัวแทนพนักงานเทอราปส จํานวน 10 คน เพื่อรวมประเมิน 

ความสอดคลอง และความเปนไปไดในการนําขอเสนอเชิยนโยบายไปปฏิบัติโดยใชแบบประเมินและ

วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคาความถ่ี รอยละ และ แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพ้ืนฐานของนักทองเท่ียวเชิง

สุขภาพและความงามท่ีมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการสปา ของสถานประกอบการสปา

ประเภทเดยสปา และนวดเพ่ือสุขภาพ ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถสรุป

ไดดังตอไปน้ี 

 1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักทองเที่ยว เพศหญิง มีชวงอายุเฉลี่ยที่ 25 – 

35 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เดินทางมาจากทวีปยุโรป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

35,001 – 50,000 บาท ประกอบอาชีพ รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน มีการเดินทางมาเที่ยวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธเปนครั้งแรก ซึ่งมีการมาใชบริการสปาอยูในแผนการเดินทางมาเที่ยวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ชอบใชบริการนวดแผนไทย มีคาใชจายตอครั้งในการใชบริการสปา ราคา 300 – 

500 บาท และมีวิธีการจองหรือเลือกใชบริการสปาโดย จองผานอินเทอรเน็ต   

 1.2  ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปาและความคาดหวังในการใช

บริการสปาพบวา มีระดับความคาดหวังในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายเฉพาะดาน

พบวา ดานการรับรูคุณคาการบริการ มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก รองลงมา ดานกลยุทธ

ทางการตลาด มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมากและดานการสรางคุณภาพการบริการและ
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จิตวิทยาบริการ มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมากและปจจัยของระดับความคาดหวังในการใช

บริการสปา มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 1.3 ระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา ดานกลยุทธทางการตลาดพบวา มี

ระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ราคาของการบริการมีความเหมาะสม อยู

ในระดับสูงที่สุด รองลงมา ธุรกิจสปามีความสะอาด สวยงาม นาใชบริการ ธุรกิจสปามีกระบวนการ

การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบ ธุรกิจสปา มีความตองการพนักงานที่มีคุณภาพคอย

ใหบริการ ธุรกิจสปา ต้ังอยูบนทําเลที่เหมาะสมการสงเสริมการขาย สามารถสื่อใหลูกคาไดรับรูอยาง

เขาใจและผลิตภัณฑของธุรกิจสปาสรางความตองการในการใชบริการ ตามลําดับ 

 1.4 ระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา ดานการสรางคุณภาพการบริการและ

จิตวิทยาบริการ พบวามีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 8 ดาน ไดแก บุคลากรที่

ใหบริการ ปรนนิบัติทานดวยความเอาใจใสในงานบริการอยางเต็มที่ อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา

คุณภาพการใหบริการ มีความนาเช่ือถือในทุกข้ันตอน บุคลากรที่ใหบริการ เขาใจถึงความตองการของ

ทาน บุคลากรที่ใหบริกาผานการอบรมหลักสูตรการนวดและทําสปา บุคลากรที่ใหบริการ ใหบริการ 

ทรีตเมนตที่ทําใหรับรูไดถึงคุณภาพที่ดี บุคลากรที่ใหบริการ ใหความมั่นใจในการบริการทานไดตรง

ตามความตองการ บุคลากรที่ใหบริการ สามารถรับรูถึงสิ่งที่ทานตองการและตอบสนองได และ

บุคลากรที่ใหบริการ สามารถนําเสนอการบริการที่นาสนใจและแปลกใหม ตามลําดับ 

 1.5  ระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา ดานการรับรูคุณคาการบริการ ซึ่ง

ประกอบไปดวย 7 ดาน พบวามีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ทานมี

ความรูสึกผอนคลายเมื่อนึกถึงการใหบริการสปาในธุรกิจสปาที่ทานใชบริการ อยูในระดับสูงที่สุด 

รองลงมาทานจะมีความรูสึกสดช่ืน เมื่อไดเขาใชบริการสปา ทานไมรูสึกสูญเสียเวลาในการใชบริการ 

สปาในแตละครั้ง ทานรับรูถึงความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน ความประทับใจ) วามคีวามคุมคากับ

การใชบริการสปา และทานรับรูถึงภาพลักษณของธุรกิจสปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา ตามลําดับ 

และมีระดับความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด  2 ดาน ไดแก ทานรับรูถึงการบริการหลัง

การขายของการใชบริการในธุรกิจสปา อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาทานรับรูราคาในการใชบริการส

ปาแตละรายการหรือแพจเกจเปนอยาง  

 1.6 ระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา ปจจัยของระดับความคาดหวังในการใช

บริการสปาซึ่งประกอบไปดวย 5 ดาน พบวามีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 3 ดาน 

ไดแก ทานมีความคาดหวังดานราคาในการใชบริการสปาในแตละประเภท รวมถึงแพคเกจ อยางมี

ความยุติธรรม อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาทานมีประสบการณในการใชบริการสปาเพื่อเปน 

การตัดสินใจในการใชบริการสปาในครั้งตอไป และทานมีความตองการในการเขาใชบริการสปาบอย

แคไหน ตามลําดับ และมีระดับความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ทานมีความคาดหวัง
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ในการรับขอมูลขาวสาร ของธุรกิจสปาที่สงถึงทาน อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาทานตองการไดรับ

การบอกเลาหรือการแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจสปาที่มีช่ือเสียง  

 1.7 ขอเสนอแนะความคาดหวังของธุรกิจสปาในอนาคตของคุณ บริเวณอําเภอและ

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาดานพนักงาน  มีความคาดหวังใหพนักงานเทอราปสมี

ความรู ทักษะในการใหบริการที่มากกวาน้ี รวมถึงในดานบุคลิกภาพและการวางตัวระหวางที่ใหบริการ 

ไมควรแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับลูกคาและไมควรชักชวนลูกคาใหใชบริการอื่นๆ ในราน  

รวมทั้งทักษะในติดตอสื่อสารในภาษาอังกฤษ  ดานสถานที ่มีความคาดหวัง ในเรื่องของความสะอาด 

ของรานรวมถึงความสะอาดของอุปกรณ ตางๆ ที่ใชภายในราน ไดแก ความสะอาดของหองนอน  

ฟูก เตียง หมอน ผาหม ดานรูปแบบ ลักษณะการบริการมีความคาดหวัง ลักษณะการบริการของ

ธุรกิจสปาในประเทศไทยที่ตองมีความชัดเจน และมีจุดมุงหมายของการใหบริการมีเปาหมายของ 

การดําเนินงาน พนักงานที่มีทักษะ ผานการอบรมลักสูตรการใหบริการของสปาจาก โรงเรียนที่มี

มาตรฐานรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มีความเปนมืออาชีพและแยกเด็ดขาดจาก การใหบริการ

อื่นแอบแฝง เพื่อไมใหช่ือเสียงของสปาในประเทศไทยสวนใหญเสียภาพลักษณ 

 2.  ศึกษาศักยภาพธุรกิจสปา และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของ

นักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี  

   2.1  โดยผูใหสัมภาษณเปนผูบริหารระดับสูง หรือผูจัดการธุรกิจสปา ในโรงแรมหรือ 

รีสอรท บริเวณอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 7 คน จากสถานประกอบการสปา

ทั้งหมด 7 แหง ดังตอไปน้ี 

 2.1.1 บรีซสปา สาขาหัวหิน (โรงแรมอมารี หัวหิน) โดยมีการสัมภาษณกับ

ผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี (1) กลยุทธของ

องคกรที่ใชในการดําเนินธุรกิจ คือ เนนที่การสรางแบรนดข้ึนมาใหเปนของดีที่มีราคาถูก (2) ดาน

โครงสรางองคกร เน่ืองจากไมใชองคกรขนาดใหญ แตมีโครงสรางแมหลักอยูแลว มีการแบงฝายอยาง

ชัดเจน (3) บุคลากร และ (4) ทักษะที่ใชในการทํางาน ความรู และความสามารถ มีเกณฑในการรับ

พนักงานคือ ตองไดรับการฝกอบรมจากสถาบันหรือโรงเรียนที่ไดรับการนาเช่ือถือ และจะตองผาน 

การฝกมา 300 ช่ัวโมงในข้ันตํ่า และยังรวมถึงตองมีประสบการณในการทํางาน อยางนอย 1 ป ใน

ดานภาษาอังกฤษ สามารถพูดคุยติดตอสื่อสารพอได  อีกทั้งยังรับพนักงานทั้งเพศหญิง และเพศชาย  

(5) ดานคานิยมรวม การใหบริการทุกอยางจะไมหลอกลวงลูกคา ไมวาจะในกรณีใดๆ ตองเปดเผยให

ลูกคาทราบขอมูลใหครบถวน 

 2.1.2  เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา (โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน (1) มี 

กลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจ จะเนนในดานสถานที่ และผลิตภัณฑ ที่เนนถึงความแตกตางอยาง

ชัดเจน (2) โดยมีการกําหนดโครงสรางในองคกรที่คอนขางชัดเจน มีพนักงานรวมทุกแผนกทั้ง 50 คน 
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แบงออกไดดังน้ี Director of Spa, Assistant director of Spa, Admin Spa director, Spa 

manager, Assistant manager, Supervisor และ พนักงานในแตละแผนก (3) ในสวนของระบบ

การปฏิบัติงานไดมีการนําระบบ ERP Software เปนระบบคอมพิวเตอรที่เขาไปควบคุมกระบวน 

การทํางานในทุกๆ หนวยงานขององคกรและเช่ือมโยงขอมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวของเขามาสู

ฐานขอมูลศูนยกลาง ERP สงผลใหขอมูลดําเนินงานมีความสอดคลองกันทั้งบริษัท (4) ดานบุคลากร 

พนักงานเทอราปสจะตองผานการอบรมและไดประกาศนียบัตร อีกทั้ งยังตองมีประสบการณใน 

การทํางานมาในระดับหน่ึง (5) ดานทักษะ เมื่อพนักงานเขามาจะไดรับการฝกอบรมภาษา เน่ืองจาก

พนักงานเทอราปสไมควรที่จะพูดคุยเลนกับลูกคาระหวางปฏิบัติงาน เพราะเปนเวลาพักผอนของลกูคา 

ขอน้ีถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก (6) รูปแบบการบริหารจัดการ มีการใชเกณฑการประเมินผล 

การดําเนินงานในดานตางๆ (KPI) ซึ่งจะทําใหพนักงานแตละคนสามารถที่ทราบขอมูลในแตละสวนที่

จะทํางานใหไดตามเกณฑการประเมิน ซึ่งจะสงผลตามลักษณะการทํางานในแตละหนาที่ (7) ดาน

คานิยมรวมที่เปนบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกัน โดยเราจะใชคําๆ น้ี “แคร (CARE)”  ทุกคนในองคกรจะ

ใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติรวมกัน 

 2.1.3 เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลาหัวหิน: สปา เซ็นวารี โดยมี 

การสัมภาษณกับผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี  

(1) กลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจ คือ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (2) ในดาน

โครงสรางองคการมีบุคลากรทั้งหมด 12 คน แบงแยกเปน ผูจัดการสปา พนักงานตอนรับ หัวหนางาน 

(Supervisor) และพนักงานเทอราปส อีกทั้งสปา เซนวารี ยังมีมาตรฐานเดียวกันในโรงแรมเซนทารา 

ทุกสาขา (3) ดานบุคลากร พนักงานเทอราปสจะตองผานการอบรมและไดประกาศนียบัตร ซึ่งถือวา

เปนข้ันพื้นฐาน สามารถติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษได ในดานทักษะ ความรู ความสามารถ  (4) ทักษะ 

พนักงานเทอราปสที่เปนพนักงานใหม จะไดรับการสอนงานโดยพี่เลี้ยง (Trainer) ประจําตัวคอยสอน

งาน (5) คานิยมรวม สิ่งสําคัญสําหรับพนักงานคือ สามารถจดจําช่ือลูกคาประจําได และความสามารถ

ในการตอบสนองความตองการของลูกคาได 

 2.1.4  เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา โดยมีการสัมภาษณกับ

ผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี การดําเนินธุรกิจ

เปนลักษณะ ธุรกิจขนาดใหญมีความเปนมาตรฐาน ในการวางโครงสราง องคกร (1) มีกลยุทธที่ชัดเจน

ในดานผลิตภัณฑที่เปนตัวผูนวด และผลิตภัณฑที่เปนอโรมา ทรีทเมนทตางๆ มุงสรางความแตกตางใน

เรื่องของสปา ในดานสุขภาพองครวม (2) โครงสรางองคกร มีบุคลากร 14 คน ผูบําบัด ที่ปรึกษา 

พนักงานสวนออฟฟต และพนักงานเทอราปส โดยจะมีทั้งเทอราปสผูชาย และเทอราปสผูหญิง  

(3) บุคลากร เน่ืองจากพนักงานเทอราปส ผูบําบัด จะตองไดรับการอบรมจากโรงเรียนหรือสถาบัน

ตามเกณฑมาตรฐาน และยังตองมีประสบการณ ในการรับพนักงานจะตองมีการทดสอบฝมือการนวด
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กอน ถึงจะสามารถตัดสินใจรับเขาทํางานได  (4) คานิยมรวม ลูกคาจะเนนเช่ือถือในเรื่องการบริการ 

ที่สามารถบําบัดลูกคา จนลูกคาเกาติดใจ เกิดความมั่นใจ เช่ือถือ มาตรฐานของพนักงาน 

 2.1.5  นูรา สปา (มาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา) โดยมีการสัมภาษณกับ

ผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี (1) กลยุทธที่ใชใน

การดําเนินธุรกิจคือ สถานที่ถือวาเปนจุดเดนทางดานสถาปตยกรรม (2) ดานโครงสรางมีการแบง

หนาที่กันอยางชัดเจน เน่ืองจากเปนธุรกิจสปาที่อยูในโรงแรมเจาของคนเดียว มีบุคลากรทั้งหมด  

6 คน ประกอบไปดวย ผูจัดการสปา หัวหนางาน (Supervisor) และพนักงานเทอราปส (3) บุคลากร 

พนักงานเทอราปสจะตองไดรับการอบรมการนวดจากโรงเรียนหรือสถานประกอบการที่ไดรับการ

อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเทาน้ัน  

  2.1.6 สปา อินเตอรคอนติเนนตัล (อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรีสอรท) โดยมี

การสัมภาษณกับผูชวยผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey 

ดังน้ี (1) โดยมกีลยุทธทางการตลาด ซึ่งใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑของธุรกิจสปา (2) มีโครงสราง

การทํางานที่เปนระบบ เน่ืองจากโรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล เปนกลุมโรงแรมขนาดใหญที่คลอบ

คลุมทั่วโลก (3) บุคลากร จะตองไดรับการอบรมและมีใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือสถานที่ที่

ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มีการทดสอบภาษาอังกฤษจากฝายบุคคลของทางโรงแรม 

จากน้ันมีการทดสอบการนวดดวยมือ และมีการสัมภาษณถึงทัศนคติการทํางาน  (4) คานิยมรวม ไดมี

บัญญัติ 10 ประการ สําหรับพนักงานเทอราปส เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานมีการพัฒนาตัวเองข้ึน

เรื่อยๆ (5) ทักษะ พนักงานของสปาในทุกๆ แผนกสามารถทํางานแทนกันได เน่ืองจากมีการสอนงาน

ในทุกๆ สวน จึงเปนการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานไดเปนอยางดี  

 2.1.7 ชายน สปา ฟอร เชอราตัน (เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา) โดยมี 

การสัมภาษณกับผูจัดการแผนกสปา พบประเด็นที่สอดคลองตามทฤษฎี 7-S ของ McKinsey ดังน้ี  

(1) กลยุทธทางการตลาด เนนในเรื่อง ของผลิตภัณฑ เปนนวดเพื่อบําบัด เนนที่รูป รส กลิ่น เสียง  

(2) มีโครงสรางองคกรที่มีการจัดการเปนระบบที่ดีมาก เน่ืองจากเปนโรงแรมเครือขายขนาดใหญ จึง

การบริหารจัดการเปนระบบที่ดีมาก (3) บุคคลากรในแตละสวนจะมีกระบวนการในการคัดเลือกใหได

เกณฑมาตรฐานตามที่โรงแรมกําหนด ตองผานการอบรมและไดรับใบประกาศนียบัตรที่ทางกระทรวง

สาธารณสุขเปนผูกําหนด ออกใหอยางถูกตอง และตองผานการอบรมมาอยางนอย 150 ช่ัวโมง และ

จะตองผานการสัมภาษณ และการทดสอบการนวด 

 3. ผลการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

  จากการศึกษาพบวาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม มีตําแหนง
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กลยุทธเชิงรุก/ลุย SO strategies (Prospective – interactive) มีองคประกอบของของกลยุทธ

ประกอบดวย ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 ขอเสนอเชิงนโยบายดานที่ 1 การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาใหเปนที่

ยอมรับทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปาประสงค 1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝาย

ปฏิบัติงานในสถานระกอบการสปา ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 1 

กลยุทธ ไดแก กลยุทธ 1.1.1 กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของผูบริหารและผูปฎิบัติงานใน

สถานประกอบการสปา เปาประสงคที่ 1.2 ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีตอ

ผูใชบริการ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 1.2.1 กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจ

สปา กลยุทธที่ 1.2.2 พัฒนาธุรกิจสปาใหได  และกลยุทธที่ 1.2.3  การพัฒนามาตรฐานบริการแพทย

แผนไทยและนวดแผนไทยเพือ่ใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ 

 ขอเสนอเชิงนโยบายดานที่ 2 การสงเสริมดานการตลาดและการสรางเครือขายทาง

ธุรกิจสปา เปาประสงค 2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปาเพิ่มข้ึน 

ประกอบดวย1  กลยุทธ  ไดแก กลยุทธ 2.1.1 กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ เปาประสงคที่ 2.2 ธุรกิจสปามีพันธมิตรดาน 

การสงเสริมการตลาดรวมกับธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑที่ใช

ทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแกกลยุทธที่ 2.2.1 กลยุทธการเพิ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากวัสดุทองถ่ิน กลยุทธที่ 2.2.2 กลยุทธสราง

พันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจสปา และกลยุทธที่ 2.2.3 กลยุทธการสงเสริม

การตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ   

 ขอเสนอเชิงนโยบายดานที่ 3 นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาธุรกิจสปา เปาประสงคที่ 3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและ

เช่ือมั่นของผูใชบริการเพิ่มข้ึน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 3.1.1 กลยุทธการสรางความเช่ือมั่นดาน

ความปลอดภัยในสถานประกอบการสปา 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา 

 4.  ผลการนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียว

หลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

  จากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูมีสวนไดสวนเสียที่ในการพัฒนา

ธุรกิจสปา เพื่อประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจ

สปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม  และประเมินความสอดคลอง ขอเสนอเชิงนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและ
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แนวทางการดําเนินงาน การประเมินความเปนไปไดในการนํากลยุทธและแนวทางการดําเนินงานไปสู

การปฏิบัติ พบวาผูเขารวมประชุมกลุมยอยมีความเห็นวาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

สปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม ในดานความสอดคลองของ นโยบาย กลยุทธ มีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร 

และเปาประสงค สวนการประเมินความเปนไปไดในการนํากลยุทธไปปฏิบัติมีความเปนไปไดทั้ง  

3 นโยบาย 10 กลยุทธ  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

   ในการวิจัยครั้งน้ีหลังจากไดผลการวิจัยตามบทที่ 4 แลวน้ันผูวิจัยสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวดังตอไปน้ี 

     1. ศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดในดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s)  

การสรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพ้ืนฐานของนักทองเท่ียวเชิง

สุขภาพและความงามท่ีมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของธุรกิจสปาประเภทเดยสปา 

หรือนวดเพ่ือสุขภาพ ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ     

  จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ใชบริการสถาน

ประกอบการสปาประเภทเดยสปา ในหัวขอรูปแบบการใหบริการสปาที่ทานชอบใชมากที่สุด  

ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 รายแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบ รอยละ 

68.3 ชอบใชบริการนวดแผนไทย ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาพร มหาชัย (2544: 

บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหมตอการเลือกใชบริการ 

สปาเพื่อสุขภาพผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวสวนใหญมีประสบการณการใชบริการสปามาแลว  

6-10 ครั้งสาเหตุของการใชบริการสปาคือเพื่อผอนคลายความเครียดบริการสปาที่เปนที่สนใจของ

นักทองเที่ยวคือการนวดไทย อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตโสภิน มีระเกตุ (2559: 

บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาถึงคุณสมบัติอันพึงประสงคของนักบําบัดสปาตามความคิดเห็นของผู

บริหารธุรกิจสปาและผูใชบริการชาวตางชาติในจังหวัดชลบุรี พบวา จากบริการสปาทั้งหมดที่มีพบวา

บริการนวดไทยเปนบริการที่ผูใชบริการชาวตางชาตินิยมใชมากที่สุด คือ รอยละ 59.6 รองลงมาคือ

นวดนํ้ามันในรูปแบบตางๆ ในขณะเดียวกันผลยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณิกานต คงนันทะ 

(2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการนวดแผนไทยของนักทองเที่ยว

ตางชาติบนถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวตางชาติ 400 คน 

พบวานักทองเที่ยวตางชาติเพศชาย อยูในชวงอายุ 20-35 ในระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัท เลือกใชบริการนวดแผนไทย เพื่อผอนคลาย 
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 อีกทั้งผลการศึกษายังพบวาวิธีการจองหรือเลือกใชบริการสปา นักทองเที่ยวสวนใหญมี

วิธีการจองหรือเลือกใชบริการสปาโดย จองผานอินเทอรเน็ต เน่ืองจากมีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

พบวาการติดตอสื่อสารออนไลนในยุคปจจุบันมีความสําคัญมาก อีกทั้งสถานประกอบการหลายที่จะ

ใหราคาพิเศษ พรอมสวนลดกับลูกคาที่ ติดตอผานอินเตอรเ น็ต ซึ่ งผลการศึกษาดังกลาวมี 

ความสอดคลองกบัผลงานวิจัยของ สุจิตราภรณ จุสปาโล (2556: 94) พบวาปจจัยที่มีผลมากที่สุดตอ

ในการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดสงขลาของนักทองเที่ยวคืออินเทอรเน็ต ในขณะที่ขอมูลจากคูมือ

การทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการสงเสริมการทองเที่ยวกลับมี

ผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวตํ่าที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิรภา ศักด์ิมาลัย (2550: 

85) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย  

ที่พบวาสื่ออินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายมากที่สุด อีกทั้ง 

ผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ ชลามรินทร สมพงษ (2553: 96) คือการวิจัย

มีความมุงหมายเพื่อศึกษามุมมองของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอการทองเที่ยวที่อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธผลการวิจัยดานขอมูลทั่วไป และมูลเหตุจูงใจในการมาเที่ยวหัวหิน พบวา 

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวที่หัวหินเปนครั้งแรก เพื่อมาพักผอนกับ

ครอบครัว โดยศึกษาขอมูลการทองเที่ยวหัวหินทางอินเทอรเน็ต     

 เมื่อศึกษาเพิ่มเติมในสถานประกอบการสปาประเภทเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ 

พบวาดานกลยุทธทางการตลาด (Marketing Mix 7P) เมื่อทําการแจกแจงเปนรายดานจากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 รายพบวา ดานกลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย 7 ดาน มีระดับ

ความคาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งหมด 7 ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดใหความสําคัญในกลยุทธ

ทางการตลาดดานราคาของการบริการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.87) เน่ืองจากกลุม

ลูกคาสวนใหญในสาขาที่หัวหินจะเปนคนไทย 80% ลูกคาจะมองวาราคามีสวนสําคัญในการตัดสินใจ

จะใชบริการ อีกทั้งสวนลด โปรโมช่ัน ยังมาสวนสําคัญในการตัดสินใจมาเลือกใชบริการสปา รวมทั้งยัง

สอดคลองกับผลการศึกษาของวรรณิฎา เช้ืออินทร (2554: บทคัดยอ) พบวากลุมตัวอยางทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการตลาดของบริการสปา กลุมตัวอยางสนใจ

โปรโมช่ัน การลดราคาและสะสมแตม อีกทั้งผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ 

วัชราภรณ อักษรแหลม (2547: 89) พบวากลยุทธที่สําคัญที่สุดของคนไทยในการตัดสินใจเลือกใช

บริการสปาคือ ราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการ รวมถึงกลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจ  

จะเนนในดานสถานที่และผลิตภัณฑที่เนนถึงความแตกตางอยางชัดเจน และยังมีความสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ ละอองทราย โกมลมาลย (2556: 87) พบวาอัตราคาบริการ สวนลดตางๆ มีผลตอ

การเลือกใชบริการสปาของลูกคา อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราคาบริการในการใช

บริการสปาเปนสิ่งที่สําคัญที่ทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชบริการสปา โดยสอดคลองกับ Lu and Shiu 
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(2009) กลาววา การรับรูดานราคาของสินคา (Perceived Relative Price) คือ การที่ลูกคา สามารถ

ยอมรับราคาของสินคาและบริการได เมื่อสินคาและบริการน้ันๆ มีคุณภาพสามารถตอบสนอง 

ความตองการของลูกคาได โดยอาจจะมีเทคนิคมีการดึงดูดความสนใจลูกคาโดยการจัดโปรโมช่ันหรือ

ลดราคาสินคาหรือบริการ และยังมีความสอดคลองในประเด็นของ ผกาพันธ อรพินท (2555: 97) 

ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการนวดแผนไทยของนักทองเที่ยวตางชาติ พบวา

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการนวดแผนไทย คือดานราคา และคาเฉลี่ยรวมสูงสุดในดานน้ีคือให

ความชัดเจนในเรื่องราคากอนเขารับบริการ      

 เมื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นระดับความคาดหวังในการใชบริการสปาประเภท

เดยสปา ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการ ปรนนิบัติทานดวยความเอาใจใสในงานบริการอยางเต็ม 

(คาเฉลี่ย 3.79) อยูในระดับสูงที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ราณี อิสิชัยกุล (2559: 

บทคัดยอ) พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของสถาน 

ประกอบการสปาในปจจัยดานบุคลากร อยูในระดับมากสุด เชนกัน อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับ 

(Kotler,  2003) ที่พบวาบุคลากรภายในองคกรที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา

โดยบุคลากรที่ใหบริการตองมีบุคลิกภาพดีมีความรูมีความสะอาดเรียบรอยสุภาพและมีมารยาทไดรับ

การอบรมการใหบริการรวมถึงการติดตอสื่อสารที่ดี แตหากเมื่อพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็น 

การใชบริการสปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังดานการบริการ

ในเรื่องบุคลิกภาพและความสุภาพเรียบรอยของพนักงาน เน่ืองจากพนักงานในรานมีการน่ังทาน

อาหารภายในราน อีกทั้งการจัดแบงพื้นที่ภายในรานไมไดมีการแบงพื้นที่อยางชัดเจน จึงสงผลใหมี

กลิ่นรบกวน  นอกจากน้ียังมีประเด็นในหัวขอ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังวา พนักงานนวด

ควรจะมีความเปนมืออาชีพมากกวาน้ี ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนภา ทิวประยูร (2551: 

บทคัดยอ) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใหเพิ่มคุณภาพของการบริการในเรื่องบุคลิกภาพ

และความสุภาพเรียบรอยของพนักงานในโรงแรม ดานความนาเช่ือถือมีความคาดหวังใหเพิ่มคุณภาพ

ของการบริการในเรื่องของการบริการไดอยางตรงตอเวลาของพนักงานในโรงแรม ดานความเช่ือมั่นมี

ความคาดหวังใหเพิ่มคุณภาพของการบริการในเรื่องความสามารถตอบคําถามหรือขอสงสัยของ

พนักงานในโรงแรม ทั้งน้ียังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร แซลิ้ม (2558: 88) ที่พบวา 

ผูใชบริการมีความคาดหวังเฉพาะในสวนของพนักงานใหบริการ โดยเห็นวาพนักงานตองใหบริการ

ใหแกผูใชบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมแบงแยกเช้ือชาติ สัญชาติ หรือวัฒนธรรมของลูกคา 

พนักงานใหบริการดวยความจริงใจ เต็มใจและซื่อสัตย ใหขอมูลรายละเอียดแกลูกคาไดอยางชัดเจน

และตามความเปนจรงิ พนักงานคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของลูกคาพนักงานควรมี

ความสามารถในการสื่อสารไดมากกวา 1 ภาษา ในขณะเดียวกันยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ

วัชรี พืชผล (2553: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพการใหบริการของบุคลกรในธุรกิจ
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บริการสปา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปญหาของพนักงานใหบริการสปาคือ ขาด

ความรูดานผลิตภัณฑ โดยไมสามารถแนะนําผลิตภัณฑใหผูใชบริการได ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

ความรูพื้นฐานดานกายวิภาคศาสตร การควบคุมอารมณของพนักงาน จํานวนพนักงานไมเพียงพอ อีก

ทั้งยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตโสภิน มีระเกตุ (2559: 100) ที่ทําการศึกษาถึงคุณสมบัติ

อันพึงประสงคของนักบําบัดสปาตามความคิดเห็นของผูบริหารธุรกิจสปาและผูใชบริการชาวตางชาติ

ในจังหวัดชลบุรี พบวาคุณสมบัติอันพึงประสงคของนักบําบัดสปาที่ผูใชบริการสปาชาวตางชาติ

ตองการ โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของและตามมาตรฐานแรงงานทั้งดานความรู ความสามารถ 

ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ พบวาบุคลิกภาพและทัศนคติของนักบําบัดสปาเปนคุณสมบัติสําคัญที่

ผูใชบริการสปาชาวตางชาติ ตองการในระดับมากที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 4.91 ทักษะดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ เปนปจจัยที่ผู ใชบริการชาวตางชาติใหความคาดหวังในระดับที่แตกตางจาก

ผูประกอบการ โดยผูใชบริการชาวตางชาติใหคาเฉลี่ย 2.66 สวนผูประกอบการคาเฉลี่ยทักษะดาน 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.25 ดวยผูใชบริการสปาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย ซึ่งมี 

ความสารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดไมดีนัก การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไมเปนปจจัยที่

ผูใชบริการชาวตางชาติคาดหวังมากที่สุด ชาวรัสเซียใหความสําคัญกับภาษาของตนเองมากกวา 

ในขณะที่ผูจัดการสปาระบุเกี่ยวกับการใหบริการสปาถึงจะไมสามารถสื่อสารกันไดโดยใชภาษาองักฤษ 

หรือภาษาอื่นๆ แตระหวางนักบําบัดกับผูใชบริการชาวตางชาติจะสามารถสื่อกันไดดวยภาษากาย 

(อวัจนภาษา) ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการใหบริการ   

 ขอเสนอแนะความคาดหวังของธุรกิจสปาในอนาคต บริเวณอําเภอและอําเภอปราณ

บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวานักทองเที่ยวมีความคาดหวัง ลักษณะการบริการของธุรกิจสปาใน

ประเทศไทยที่ตองมีความชัดเจน และมีจุดมุงหมายของการใหบริการมีเปาหมายของการดําเนินงาน 

พนักงานที่มีทักษะ ผานการอบรมลักสูตรการใหบริการของสปาจาก โรงเรียนที่มีมาตรฐานรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุข มีความเปนมืออาชีพและแยกเด็ดขาดจาก การใหบริการอื่นแอบแฝง เพื่อไมให

ช่ือเสียงของสปาในประเทศไทยสวนใหญเสียภาพลักษณ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของกนกอร  

แซลิ้ม (2558: 99) ผูใชบริการมีความคาดหวังใหสปาแสดงความรับผิดชอบทางสังคมไดแก  

การควบคุมไมใหมีการบริการแอบแฝง หรือการคาบริการทางเพศ พนักงานไมแอบอางช่ือเสียงของ 

สปาเพื่อการหารายไดเสริมใหแกตนเอง 
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 2. ศึกษาศักยภาพธุรกิจสปาประเภทรีสอรทแอนดสปา และความสามารถในการ

ตอบสนองความคาดหวังของนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

 2.1  ศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจสปา (McKinney 7-S Framework)

  สําหรับกลยุทธในดานผลิตภัณฑ เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา มองวา

ผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมมากสําหรับชาวตางชาติ จะเปนสมุนไพรสด ซึ่งทางเดอะบาราย ไดมีการปลูก

สวนสมุนไพร เชน ใบมะขามเทศ และสวนผสมอื่นๆ พวกขมิ้น ขา ซึ่งสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด

ซึ่งมีประเด็นที่สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร แซลิ้ม (2558: 98) น่ันคือ สปาของโรงแรมอนันตรา 

รีสอรทแอนดสปา มีการปรับปรุงผลิตภัณฑทุกๆ 3 ป โดยจะเนนการปรับเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ 

บรรจุภัณฑ และเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา เปนเทรนดสินคาใหมๆ ซึ่งผลิตภัณฑที่นํามาใช

มีทั้งผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ และผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ ไดแก สมุนไพรไทย เชน ขิง 

ตะไคร ขมิ้น เปนตน   

 เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา มีคานิยมรวม “แคร” (CARE) ทุกคนในองคกรจะ

เนนคําน้ีมาก ถาเราเปนพนักงาน เราแครลูกคา ถาเราเปนหัวหนาเรา เราแครลูกนอง ถาเราเปน

ลูกนองเรา แครลูกนองลงไปอีกแคไหน คําวา  “แคร ” ทําใหการบริการสามารถสัมผัสได ดวยคําวา 

“แคร” (CARE) ทําใหลูกคาสมารถรับรูไดถึงการบริการที่เปนมาตรฐานและใสใจในการบริการ ใน

ขณะเดียวกัน ทางสปา อินเตอรคอนติเนนตัล ไดมีบัญญัติ 10 ประการ สําหรับพนักงานเทอราปส 

เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานมีการพัฒนาตัวเองข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งมีประเด็นที่สอดคลองกับงานวิจัยของ 

กนกอร แซลิ้ม (2558: 97) น่ันคือ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรทแอนดสปา มีการรับรูเกี่ยวกับ 

ความรับผิดชอบตอสังคมที่เช่ือมโยงกับมาตรฐานสปาดานคุณภาพการบริการ ในลักษณะที่เช่ือมโยง

ไปยังการดูแลผูใชบริการเปนสําคัญ โดยกลาววา โรงแรมและสปามีจริยธรรมตอการใหบริการ คือ  

มีการจัดทํามาตรฐานหรือที่เรียกวา Standard Operating Procedure(SOP) เพื่อเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน เชน การตอนรับ การนวดตามข้ันตอนของการนวดแตละแบบ เปนตน 

เพื่อผูรับบริการไดรับบริการภายใตมาตรฐานเดียวกัน     

 ทางสปา เซ็นวารี ไดมีการนําเสนอลักษณะทางกายภาพในความเปนไทย ในดาน

บุคลากร ซึ่งเปนปจจัยดานดานการสรางคุณภาพการบริการ ที่ทางรานใหความสําคัญมากที่สุด 

บุคลากรที่ใหบริการ เขาใจถึงความตองการของลูกคา ซึ่งบุคลากรที่ใหบริการ ผานการอบรมหลักสูต

การนวดและทําสปา และที่สําคัญบุคลากรที่ใหบริการ สามารถรับรูถึงสิ่งที่ลูกคาตองการและ

ตอบสนองได เน่ืองดวยพนักงานมีสวัสดิการที่ ดี ซึ่งพนักงานสวนใหญจะเปนคนในพื้นที่ อีกทั้ง

พนักงานยังมีความสุขในการทํางานจึงสงผลตอการใหบริการลูกคาจึงสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางแทจริง ซึ่งมีประเด็นที่สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร แซลิ้ม (2558: 97) น่ันคือ 

แผนกสปาจะมีนโยบายสงเสริมบุคลากรแผนกสปาในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยการสง
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พนักงาน สปาเขาฝกอบรมทักษะการนวดโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานใหไปทํางานตางสาขา เพื่อเปน

การแลกเปลี่ยนความรู และเพื่อพบประสบการณใหมๆ ในสวนการจูงใจในการทํางาน โรงแรมใชการ

จูงใจดวยคาตอบแทนเปนหลัก และเพิ่มสวัสดิการตางๆดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน รวมไปถึงการยก

ยองชมเชยเพื่อใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน อันจะสงผลใหพนักงานทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สุดทาย โรงแรมมีนโยบายการเลื่อนตําแหนงของพนักงานที่เปนธรรม โดยพิจารณาจาก

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และจากการตอบสนองของผูใชบริการ เชน คําช่ืนชม        

 สปา อินเตอรคอนติเนนตัล ในดานบุคลากรซึ่งพนักงานทั้งหมดที่อยูในสวนของ 

สปาจะสามารถทํางานไดทุกสวนไมวาจะเปนการตอนรับ การนวด การทําทรีทเมนท จะมีการสอนงาน

ในสวนตางๆ ของสปา เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทอราปส และสามารถทํางานแทน

กันไดในทุกกรณี ดวยเหตุผลน้ีจึงทําใหอัตราการลาออกและสอนงานพนักงานใหมลดลง พนักงานมี

ความรักในองคกร ซึ่งมีประเด็นที่สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร แซลิ้ม (2558: 99) ในสวน

มาตรฐานบุคลากรซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลจากสถานประกอบการ ที่มองวาการพัฒนาพนักงาน

โดยการฝกอบรมมีความสําคัญ และเปนความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของสถานประกอบการ 

การฝกอบรม มีทั้งการฝกอบรมกอนและระหวางการทํางานการฝกอบรม กอนเริ่มงานในฐานะ

พนักงานใหม เปนการอบรมเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกร สําหรับการฝกอบรมระหวางการทํางานเปน

หัวขอที่เกี่ยวของกับทักษะการใชภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการนวดสปาแบบตางๆ 

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสปารวมทั้งการดูแลและใสใจทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลุม

ตัวอยางพนักงานใหขอมูลเพิ่มเติมวา บรรยากาศการทํางานในแผนกสปาซึ่งมีการปฏิบัติรวมกันดวย

ความเคารพจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงานความมีนํ้าใจ และการทํางานเปนทีม เปนแรงจูงใจใน

การทํางานที่ดี 

 เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา มีการกําหนดโครงสรางในองคกรที่คอนขาง

ชัดเจน ดานบุคลากร มีการใชเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ (KPI) ซึ่งจะทําให

พนักงานแตละคนสามารถที่ทราบขอมูลในแตละสวนที่จะทํางานใหไดตามเกณฑการประเมิน ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ กนกอร แซลิ้ม (2558: 99) ที่พบวาในสวนของการทํางาน พนักงาน 

ทุกคน ใหความเห็นวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพวกเขาน้ันไมเปนปญหาหรือเปนอุปสรรคใน

การทํางาน แตกลับรูสึกวา การประเมินผลการปฏิบัติจากผูจัดการหรือผูบริหารเปนเรื่องที่ดี เพราะจะ

สามารถทําใหพนักงานไดแกไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองตอไป และพนักงานจํานวน 4 คนจากผูให

สัมภาษณจํานวน 5 คนคิดวาโอกาสในการเลื่อนข้ันน้ันมีความเปนธรรม การเลื่อนข้ันจะทําไดตองผาน

การประเมินการทํางานจากผูจัดการแผนกสปากอน อีกทั้งการเลื่อนข้ันข้ึนอยูกับประสบการณและ

ความสามารถของตัวพนักงานเอง    



222 

 ในดานบุคลากร สปา เซนวารี ยังมีมาตรฐานเดียวกันในโรงแรมเซนทารา ทุกสาขา 

ดานบุคลากร พนักงานเทอราปสจะตองผานการอบรมและไดประกาศนียบัตร ซึ่งถือวาเปนข้ันพื้นฐาน 

สามารถติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษได ในดาน เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา 

เน่ืองจากพนักงานเทอราปส ผูบําบัด จะตองไดรับการอบรมจากโรงเรียนหรือสถาบันตามเกณฑ

มาตรฐาน และยังตองมีประสบการณ ในการรับพนักงานจะตองมีการทดสอบฝมือการนวดกอน ถึงจะ

สามารถตัดสินใจรับเขาทํางานได เพราะพนักงานเทอราปส ผูบําบัด ผูใหคําปรึกษา ดานนูรา สปา 

พนักงานเทอราปสจะไดรับการอบรมการนวดจากโรงเรียนหรือสถานประกอบการที่ไดรับการอนุญาต

จากกระทรวงสาธารณสุขเทาน้ัน ในดานภาษาอังกฤษสามารถติดตอสื่อสารเบื้องตนได แตเน่ืองจาก

ลูกคาสวนใหญเปนคนไทยจึงไมมีความจําเปน แตยังเนนเรื่องของการบริการ ในดานของสปา อินเตอร

คอนติเนนตัล พนักงานเทอราปส จะตองไดรับการอบรมและมีใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือ

สถานที่ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มีการทดสอบภาษาอังกฤษจากฝายบุคคลของทาง

โรงแรม จากน้ันมีการทดสอบการนวดดวยมือ และมีการสัมภาษณถึงทัศนคติการทํางาน ทางดาน 

ชายน สปา ฟอร เชอราตัน พนักงานในแตละสวนจะมีกระบวนการในการคัดเลือกใหไดเกณฑ

มาตรฐานตามที่โรงแรมกําหนด ตองผานการอบรมและไดรับใบประกาศนียบัตรที่ทางกระทรวง

สาธารณสุขเปนผูกําหนด ออกใหอยางถูกตอง และตองผานการอบรมมาอยางนอย 150 ช่ัวโมง และ

จะตองผานการสัมภาษณ และการทดสอบการนวด ซึ่งมีความสอดคลองกับ Kucukusta and Guillet 

(2014) พบวา คุณสมบัติของพนักงานบําบัดในสปาควรจะไดรับการรับรองจากผูเช่ียวชาญ หรือมีใบ

ประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมเรื่องการใหบริการสปา อีกทั้งยังตองมีประสบการณในการทํางาน

ทางดานการนวดหรือบําบัด เน่ืองจากพนักงานเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูเขาใชบริการไดรับรู ไดรับ

การสัมผัสและรูสึกผอนคลายภายหลังการนวดและบําบัดจนเกิดความรูสึกพึงพอใจตอการมาใชบรกิาร

ของลูกคา   

 2.2  ขอมูลของปจจัยท่ีธุรกิจสามารถตอบสนองความคาดหวัง 

 ในดานการรับรูคุณคาการบริการ เดอะ บาราย สวีท แอนด ไดใหความสําคัญใน

การสรางการรับรูคุณคาบริการกับลูกคาในหัวขอ ความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน ความประทับใจ) 

วามคีวามคุมคากับการใชบริการสปา และภาพลักษณของธุรกิจสปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา โดย

ลูกคาสวนใหญจะมีความชอบและหลงใหลกับบรรยากาศโดยรอบ  รวมถึง ทางสปา เซ็นวารี กลยุทธที่

ใชในการดําเนินธุรกิจ คือ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีการนําแนวคิดเสาหลัก

ของชีวิต 3 เสา มาบริการลูกคา ไดแก รางกาย พลังงาน จิตวิญญาณ และยังเนนบรรยากาศที่สงบที่มี

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ Loureiro, Almeida and Rita (2013) ไดกลาววา บรรยากาศที่เปน

สิ่งกระตุนสงผลทางออมตอความพึงพอใจของลูกคาสปาในโรงแรม ซึ่งจะพิจารณาจากการออกแบบ

ตกแตงรานใหนาดึงดูดใจ ความสะอาด แสงสวาง เสียงเพลง อุณหภูมิโดยรอบ เปนตน โดยจะเห็นได
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วาบรรยากาศจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของลูกคาเปนอยางมาก นอกจากน้ี ศิริวรรณ   

เสรีรัตน (2541: 102) กลาววา บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ ดีของสถานที่จะทําใหเกิด 

ความสะดวกในการเขาใชบริการ ดังน้ันธุรกิจสปาและนวดแผนไทยควรจะมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลง

ชุมชน ทั้งที่พักอาศัยแสถานที่ทํางานเพื่อสรางความสะดวกสบายในการเดินทางเขามาใชบริการของ

ลูกคา 

 ดานการสรางคุณภาพการบริการ สปา อินเตอรคอนติเนนตัล และ สปา เซ็นวารี  

พบวาสิ่งสําคัญสําหรับพนักงานเทอราปส คือ สามารถจดจําช่ือลูกคาประจําได และความสามารถใน

การตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก การดูแลเอาใจใส การเขาถึงจิตใจของลูกคาซึ่งจะมี

กระบวนการในการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งจะไดรับคําช่ืนชมจากลูกคาและมีการบอก

ตอในดานของการมีใจรักในการบริการ มีการใหคําปรึกษาถึงทรีทเมนทที่เหมาะสมกับลูกคา ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พรปวีณ  ศิริรักษ (2551: 93) ที่รายงานวาลูกคาที่มาใชบริการสปามี

ความพึงพอใจพนักงานอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากพนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวทุก

ครั้งหลังการนวด อีกทั้งยังอธิบายและใหความรูและตอบขอซักถามเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดไดอยาง

ชัดเจน ทั้งน้ีพนักงานทุกคนมีความรูเกี่ยวกับการนวดไทยและนวดสปา สามารถอธิบายขอซักถามของ

ลูกคาไดเปนอยางดี อีกทั้งผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ Ratthasak 

Boonyarit (2008) ที่รายงานวา ปจจัยที่สําคัญที่ที่ลูกคาใหความสนใจ น่ันคือ พนักงานมีความเขาใจ

ตอความตองการของลูกคาและสามารถตอบสนองได อีกทั้งยังมีเกณฑในการรับพนักงานคือ ตองไดรบั

การฝกอบรมจากหนวยงานที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันหรือโรงเรียนที่

ไดรับการนาเช่ือถือ และจะตองผานการฝกมา 300 ช่ัวโมง ในข้ันตํ่าและทางรานควรที่จะมี 

การฝกอบรมทักษะการนวดของพนักงานตลอดเวลา เพื่อที่พนักงานจะไดสามารถตอบสนอง 

ความตองการของลูกคาได ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรณิฎา เช้ืออินทร (2554: 83) 

ที่รายงานวา กลุมตัวอยางชาวตางชาติใหความสําคัญเรื่องผูใหบริการตองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และใชทักษะการนวดที่ถูกตองอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20)   

 ในดานคุณภาพการบริการมีอิทธิพลโดยตรงตอความคาดหวังในการใชบริการ 

สปาของนักทองเที่ยวตางชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธเชนน้ีเน่ืองจากคุณภาพการบริการเปนสิ่ง

สําคัญชวยสนับสนุนใหเกิดแรงบวกในความคาดหวังการใบริการสอดคลองกับแนวคิด Parasuraman, 

et al. (1985) เสนอวาลูกคารูสึกมั่นคงมากข้ึนเมื่อผูใหบริการแสดงความจริงใจโดยการตอบสนอง

ความตองการรักษาสัญญามีความรูและปฏิบัติโดยสุภาพซึ่งถือวามีคุณภาพการบริการที่ดี 

   ทาง ชายน สปา ฟอร เชอราตัน จะมีเฉพาะพนักงานเทอราปสที่เปนผูหญิง

เน่ืองจากทางลูกคามีความตองการที่และสะดวกใจที่จะใชบริการกับพนักงานเทอราปสที่เปนผูหญิง

เทาน้ัน อีกทั้งยังมีความคลายคลึงกับผลการศึกษาของ รัชฎาพร วงษโสพนากุล (2551: 99) รายงานผล
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วาคุณสมบัติที่พึงประสงคของนักบําบัด สปาคือ เปนเพศหญิง ที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคุณสมบัติดานความซื่อสัตย ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญมากในเรื่องของการเช่ือใจระหวางลูกคา

และพนักงาน อีกทั้งผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ อัครพงศ อั้นทอง (2557: 

98) พบวาธุรกิจสปาที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดสามารถกระตุนใหนักบําบัดมีการบริการที่ดีที่สุดและ

ควรสงเสริมการพัฒนาทักษะการใหบริการของนักบําบัด รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการจัดการความรู

ในอุตสาหกรรมสปาไทย เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งจะนํามาสูการยกระดับความสามารถในการ

แขงขันของอุตสหกรรมสปาไทยในอนาคต    

 ในปจจัยดานกลยุทธทางการตลาด 7P’s ดานราคา บรีซสปา สาขาหัวหิน ยังเนน

กลยุทธในดานราคา ซึ่งจะมีลูกคาสวนใหญซึ่งเปนคนไทย จึงมีการกําหนดราคาที่ไมสูงมาก จะเนนที่

การสรางแบรนดข้ึนมาใหเปนของดีที่มีราคาถูก เน่ืองจากธุรกิจสปา มีความหลากหลาย โดยมี 

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรติยา รอดสม (2558: 96) จากการศึกษาสวนประสมการตลาด

บริการที่มีผลตอนักทองเที่ยวชาวจีนในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหม

ในครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจยสวน

ประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก โดยปจจัยดานราคามีความสําคัญตอการเลือกสถาน

บริการสปาเพื่อสุขภาพเปนลําดับแรก 

 ทั้งน้ี ผลการศึกษายังพบวา กลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจที่ เดอะ บาราย สวีท 

แอนด สปา จะเนนในดานสถานที่และผลิตภัณฑ ที่เนนถึงความแตกตางอยางชัดเจน และยังมี 

ความพรอมเทียบไดกับโรงแรม ไมวาจะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หองอาหาร หองนอนที่

สามารถพักคางคืนได ไดใหความสําคัญในการสรางการรับรู คุณคาบริการกับลูกคาในหัวขอ  

ความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน ความประทับใจ) วามีความคุมคากับการใชบริการสปา และ

ภาพลักษณของธุรกิจสปาเมื่อไดเขามาใชบริการสปา โดยลูกคาสวนใหญจะมีความชอบและหลงใหล

กับบรรยากาศโดยรอบ โดยผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วีระ วองมงคลเดช 

(2548: 96) ที่รายงานวาตลาดของธุรกิจโรงแรมในอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เนนลูกคา

ชาวตางชาติจะเปนสินคาที่มีความแตกตางกันไมมากนักแตจะแตกตางกันที่การใหบริการและรูปแบบ

ที่เปนเอกลักษณของโรงแรมที่มีการสงเสริมการขายหรือโฆษณาผานสื่อตางๆ  สูการรับรูของ

นักทองเที่ยว รวมทั้งการใชชองทางการจัดจําหนายโดยผานเครือขายตัวแทนจําหนายในตางประเทศ

เปนสวนใหญหากพิจารณาในดานราคาไมปรากฏวามีการแขงขันอยางรุนแรงมากนักมีการเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงของราคาจะไมสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยว ที่มาใชบริการมากนัก ดังน้ันการแขงขันจะอยูใน

รูปแบบของการแขงขันที่ไมใชราคา เชน การแขงขันในเรื่องของการบริการและกิจกรรมสงเสริม 

การทองเที่ยวเพื่อเกิดความประทับใจซึ่งการบริการเหลาน้ีเปนสิ่งที่มีสวนสําคัญอยางย่ิงในการตัดสนิใจ

เลือกใชบริการของกลุมผูบริโภคอยางชัดเจน และเมื่อพูดถึงประเด็นในดานการสรางการรับรูคุณคา
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บริการกับลูกคาในภาพลักษณของธุรกิจสปา ก็ยังเปนอีก 1 กลยุทธที่นํามาใชน่ันคือ ดานสถานที่ เมื่อ

ไดเขามาใชบริการสปา โดยลูกคาสวนใหญจะมีความชอบและหลงใหลกับบรรยากาศโดยรอบ อีกทั้ง

ยังมีความโดดเดนที่สถาปตยกรรมการตกแตงที่มีความหรู โอโถง ลูกคาสามารถสัมผัสไดต้ังแตกาวแรก

ที่เดินเขาไปในสปา จะมีพนักงานมาตอนรับที่ทางเขาและพาเดินเขาไป ผลการศึกษาไปในแนวทาง

เดียวกันกับผลการศึกษาของธีรภัทร โพธิรัชต (2550: 89) ที่รายงานวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสปาในโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระดับความสําคัญมาก 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบรรยากาศมากที่สุด อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับ 

ซึ่งสอดคลองกับ Kotler (2003) พบวาภาพลักษณและการนําเสนอเปนสวนประกอบขององคกรที่

ลูกคาสามารถสัมผัสไดดวยการนําเสนอและภาพลักษณที่ดีของสถานบริการเชนอาคารสถานที่ตกแตง

สวยงามการใหแสงสีเสียงที่เหมาะสมความสะอาดของสถานบริการและที่ไมสามารถสัมผัสไดเชน

บรรยากาศที่จูงใจ   

 ชายน สปา ฟอร เชอราตัน ใหความสําคัญดานกลยุทธทางการตลาดในหัวขอ 

ผลิตภัณฑของธุรกิจสปาสรางความตองการในการใชบริการธุรกิจสปา มีความตองการพนักงานที่มี

คุณภาพคอยใหบริการธุรกิจสปามีกระบวนการการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบ 

รวมถึงการสงเสริมการขาย สามารถสือ่ใหลูกคาไดรับรูอยางเขาใจ โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วรติยา รอดสม (2558: บทคัดยอ) พบวากลยุทธดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัย

ยอยเรื่องมีการบอกประโยชนของการบริการสปาแตละประเภทมากที่สุด ผูประกอบการจึงควรมี 

การบอกประโยชนของการบริการสปาเพื่อสุขภาพที่ทางสถานประกอบการมีไวใหบริการโดยการมี

เอกสาร/คูมือที่ระบุถึงประโยชนของการบริการสปาแตละประเภทไวอยางชัดเจน หรือมีพนักงานที่มี

สามารถอธิบายแนะนําถึงประเภทของการบริการสปาเพื่อสุขภาพใหแกผูมารับบริการไดอยางตรงตาม

ความตองการ 

 เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา ใหความสําคัญดานกลยุทธทางการตลาดในหัวขอ 

ผลิตภัณฑที่เนนธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ และยังมีสปาเมนูที่เนนธาตุทั้ง 4 และประสาทสัมผัสทั้ง 

5 ที่รวบรวมผลิตภัณฑที่แตกตางทั้ง 4 ธาตุและสัมผัสทั้ง 5 ใหลูกคาไดเลือกตามความเหมาะสม โดยมี

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรติยา รอดสม (2558: 88) พบวามีการใชนํ้ามันหอมระเหยใหเลือก

หลากหลายกลิ่นหรือการใชนํ้ามันหอมระเหยและวิธีการนวดแนะนําตามธาตุเจาเรือนของผูมาใช

บริการเพื่อบําบัดผอนคลายหรือชวยบรรเทาปญหาสุขภาพที่แตกตางกันในแตละบุคคล เชน นํ้ามัน

หอมระเหยที่เหมาะกับผูที่มีธาตุเจาเรือน อาทิ หากเปนธาตุนํ้าควรใชกลิ่นลาเวนเดอรและเจอราเนียม 

ซึ่งมีคุณสมบัติชวยลดความดันโลหิตสูงบรรเทาอาการนอนไมหลับและผอนคลายกลามเน้ือและวิธีการ

นวดที่เหมาะกับธาตุนํ้าคือการใชนํ้าหนักการนวดปานกลางและนวดเอื่อยๆ เหมือนนํ้าไหลเปนตนเพื่อ

เพิ่มความนาสนใจสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ 
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 กลยุทธดานภาพลักษณและการนําเสนอ ภายใน เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา  

ยังมีความพรอมเทียบไดกับโรงแรม ไมวาจะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หองอาหาร หองนอนที่

สามารถพักคางคืนได ซึ่งภายในประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนท 18 หองแบงเปน 12 หองเด่ียว และ 

6 หองคู ในสวนของ เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา ไมเนนความหรูหรา แตเนนที่

ความเปนธรรมชาติ ภายในประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนท 12 หอง (หองทําทรีทเมนทกลางแจง 

และศาลาริมนํ้า 4 หอง) รวมถึงนูรา สปา ประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนทจํานวน 7 หอง แบง

ออกเปนหองคู 4 หอง หองเด่ียว 2 หอง และหองสตรีม 2 หอง และ ชายน สปา ฟอร เชอราตัน 

ประกอบไปดวยหองทําทรีทเมนทจํานวน 12 หอง แบงออกเปน หองเด่ียว 5 หอง โดยมี 

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรติยา  รอดสม (2558: 85) พบวาสถานประกอบการตองมีการแบง

พื้นที่ในการบริการเปนสัดสวน หองที่ใหบริการสปาควรเปนสวนตัว มีใหเลือก ทั้งแบบหองเด่ียว หองคู 

หองสําหรับครอบครัว บรรยากาศใหหองบริการสปาตองมีความโปรงโลง รวมทั้งผูประกอบการ ตอง

ใหความสําคัญในเรื่องความสะอาดของสถานที่ที่ใหบริการ มีการจัดตารางการทําความสะอาดสถานที่

ใหบริการอยาง เหมาะสม 

 ดานกลยุทธดานกระบวนการ เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา  

เนนที่สุขภาพของลูกคาที่มาใชบริการกอนที่ลูกคาจะเลือกใชบริการสปา หรือทรีทเมนท ทางรานจะมี

ใบตรวจสุขภาพ เพื่อใหจะไดทราบวาลูกคามีปญหาในดานใด หรือเปนโรคอะไร จากน้ันจะมีที่ปรึกษา 

หรือเรียกวาผูบําบัดมาแนะนําการนวด ทรีทเมนทที่เหมาะสมกับลูกคามากที่สุด รวมถึง ชายน สปา 

ฟอร เชอราตัน ที่ยังใหความสําคัญกับสุขภาพของลูกคา ที่มาใชบริการ กอนลูกคาที่จะเขาใชบริการ

การทําทรีทเมนทในแตละครั้งจะมีเอกสารที่ใหลูกคากรอกขอมูลสวนตัวหรือโรคประจําตัวของลูกคา 

(Consult station) เพี่อเปนการทราบขอมูลดานสุขภาพของลูกคากอนใหบริการ เน่ืองจากหากลูกคา

เปนโรครายแรง ทางเราจะไดเขาใจในวิธีการทําทรีทเมนท หรือหากลูกคาเปนโรคมะเร็ง ทางเราก็จะ

ขอยกเวนการใหบริการ โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรติยา รอดสม (2558: 83) ทางสถาน

ประกอบการควรมีกระบวนการในการใหบริการที่ผูมารับบริการ เมื่อลูกคาเขามาใชบริการสปาครั้ง

แรก จะมีการตรวจสุขภาพ เบื้องตนเพื่อใหมั่นใจวาผูรับบริการสามารถใชบริการสปาไดและเพื่อเช็ควา

ผูรับบริการไมมีขอหามในการนวดได จากน้ันนัก บําบัด (Therapist) จะแนะนํารูปแบบการนวดที่

เหมาะกับตัวผูมาใชบริการอธิบายถึงข้ันตอนหรือรายละเอียดของการนวด ใหคําแนะนําแกผูใชบริการ

ในการปฏิบัติตนกอน/ระหวาง/หลังการเขารับบริการ แนะนํานํ้ามันหอมระเหยใหตรงกับ  

ความตองการหรือชวยบรรเทาปญหาสุขภาพที่แตกตางกันในแตละบุคคล 

 ในดานขอมูลระดับความคาดหวัง  ทางลูกค ามีความคาดหวัง เกี่ยวกับ 

ประสบการณในการใชบริการสปาเพื่อเปนการตัดสินใจในการใชบริการสปาในครั้งตอไป และทางสปา 

อินเตอรคอนติเนนตัล สามารถนําสิ่งน้ีมาสรางกลยุทธไดโดยการสรางความแตกตางในดานของผล
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กําไรที่ลูกคาจะไดรับจากการมาใชบริการสปา เน่ืองจาก ทางรานมีการต้ังโชวรางวัล ที่ไดรับจาก

หนวยงานตางๆ จึงเปนการรับประกันไดวา เมื่อลูกคาไดมาใชบริการสปาที่สปา อินเตอรคอนติเนนตัล 

จะเปนประสบการณในการใชบริการสปาเพื่อเปนการตัดสินใจในการใชบริการสปาในครั้งตอไป ซึ่งผล

การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วัชราภรณ อักษรแหลม (2547:89) ที่รายงานวา

ควรมีการสรางกลยุทธ ดานการตลาดที่ใหเกิดความแตกตางในเชิงธุรกิจและสรางความไดเปรียบ

ทางการตลาดตอไป แตในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาของพูลศิริ หนาสกุล (2549: 99) พบวาธุรกิจ

โรงแรมและรีสอรทสปาไมเนนการตอบโตดวย กลยุทธดานราคา แตจะสรางความไดเปรียบจากการ

แขงขันดวยการสรางความแตกตางดานบริการและผลิตภัณฑและใหความสําคัญกับระบบดําเนินงาน

ทุกข้ันตอนเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเขาใชบริการ 

 3.  การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

  จากผลการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม พบวามี

องคประกอบที่สําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการ

ดําเนินงาน ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล โดยพบประเด็นที่มีความสอดคลองดังน้ี 

  ขอเสนอเชิงนโยบายดานที่ 1 ดานการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาให

เปนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปาประสงคที่ 1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ 

รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถานระกอบการสปา ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง  

กลยุทธที่  1.1.1 กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของผูบริหารและผูปฎิบัติงานในสถาน

ประกอบการสปา มีแนวทางการดําเนินงาน 2 แผนงาน ดังน้ี 1. รวมมือกับภาคเอกชนในการอบรม

และพัฒนามาตรฐานของบุคลากรผู ใหบริการในดานตางๆ โดยเฉพาะอยาง ย่ิง  การใช

ภาษาตางประเทศ ความเช่ียวชาญในการนวดและใชศาสตรที่เปนเอกลักษณของไทย 2. จัดใหมี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานไดในทุกหนาที่ ในสถานประกอบการสปา เชน พนักงาน

ตอนรับสามารถทําเล็บ ทําทรีทเมนทใหลูกคาได ในขณะเดียวกันพนักงานเทอราปสก็สามารถมาทํา

หนาที่เปนพนักงานตอนรับลูกคาไดเหมือนกัน ซึ่งมียุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงาน ที่มีความ

สอดคลองกับ สํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข (2555) พบวาการวางแผนยุทธศาสตรการสงเสริมธุรกิจบริการ ในยุทธศาสตรที่  

1 ยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 

กลยุทธ 1.1 กระตุนและสงเสริมใหสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเขาสูระบบการรองรับมาตรฐานตาม

กฎหมาย โดยมีแผนงาน/โครงการดังน้ี 1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ
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ภาคเอกชนเพื่อสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 1.1.3 โครงการสัมมนาวิชาการดานบริการสงเสริม

สุขภาพแบบองครวมระดับประเทศ 

  เปาประสงคที่ 1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการสปา ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง กลยุทธที่ 1.1.1 กลยุทธทาง 

การบริหารจัดการทักษะของผูบริหาร และผูปฎิบัติงานในสถานประกอบการสปา ทีมาจาก

สภาพแวดลอมดานการขาดทักษะความเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศของบุคลากรในธุรกิจสปา 

เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ อาจรวมไปถึงปญหาการขาดแคลนบุคลากรตลอดจนตองเรงสราง 

บุคลากรใหมีทักษะการใหบริการตามมาตรฐานของกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีความสอดคลองกับ ราณี

อิสิชัยกลุ และคณะ (2556) พบวาย ุทธศาสตรที่ 1 ย ุทธศาสตรการสรางศักยภาพสถานประกอบการ 

สปาไทยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีจุดออนในดาน ปญหาแรงงานสปาที่ไดมาตรฐาน ยัง

ขาดแคลนเน่ืองจากแรงงานที่ไดมาตรฐานดีสวนใหญจะถูกดึงไปทํางานที่ตางประเทศ ดวยคาแรงที่มี

มูลคาสูงกวาในประเทศไทย รวมถึงปญหาพนักงานเทอราปส พนักงานนวด ขาดทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ รวมถึงผูดําเนินธุรกิจสปายังขาดทักษะ ขาดความรูดานการตลาดยังไมดีพอ  

ตองปรับปรุงและยังสอดคลองกับยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ 

สปาไทยใหสอดคลองกับอุปสงคของ ผูประกอบการสปาไทยและสปาในภูมิภาคอาเซียน ในกลยุทธที่ 

2 กลยุทธการพัฒนาศักยภาพดานบุคลากรของสถานประกอบการสปาไทย ซึ่งมีแนวทาง 

การดําเนินงานที่สอดคลองดังน้ี 1. สถานประกอบการสปาตองเรงพัฒนาผูใหบริการสปาใหมีความรู

และคุณสมบัติเฉพาะที่ แตกตางไปจากผูใหบริการสปาทั่วไปที่มีในตลาดสปาของไทยและในประเทศ

คูแขง การนวดหิน โดยใชหินรอน หินเย็น ทรีทเมนทที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย การทําวารีบําบัด เตียง

นวดสมัยใหมพัฒนาทักษะดานการนวดของผูใหบริการสปาใหดีข้ึน ทั้งการปรนนิบัติผิวกาย (Body 

Treatment) การปรนนิบัติผิวหนาFacial (Treatment) อยางตอเน่ือง เน่ืองจากสถานประกอบการ

สปา ของประเทศคูแขงมีการใหบริการในดานดังกลาวครบมากกวาของไทย สถานประกอบการสปา

ไทยจึงยังตองใหความสําคัญกับการฝกและพัฒนาฝมือผูใหบริการสปาอยางตอเน่ืองมากกวาเดิม 

รวมทั้งภาครัฐเองก็ตองใหความชวยเหลือในการฝกอบรมอยางตอเน่ืองเพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขัน

และอยูรอดได 2. สถานประกอบการสปาไทยเรงจัดฝกอบรมผูใหบริการสปาใหมีความรูดานกายวิภาค 

ศาสตรและผลิตภัณฑในสปาอยางจริงจังและตอเน่ือง เน่ืองจากผูใหบริการสปาของไทยยังขาดความรู 

ดังกลาวเปนจํานวนมาก อีกทั้งสถานประกอบการสปาในสิงคโปรยังตองการผูใหบริการสปาทีม่ทีัง้ฝมอื

และมีความรูเรื่องกายวิภาคศาสตรมีความรูดานผลิตภัณฑในสปาเปนอยางดี เพื่อที่จะสามารถทํางาน

และแนะนําลูกคาที่มาใชบริการไดอยางถูกตอง เหมาะสม และตรงกับความตองการของลูกคาอยาง

แทจริง 3. สถานประกอบการสปาไทยเรงพัฒนาผูใหบริการสปามีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

กับลูกคาใหไดและผูดําเนินการสปาใหสามารถสื่อสารภาษาอื่นไดนอกจากภาษาอังกฤษดวย ซึ่ง
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นอกจาก ภาษาของประเทศในอาเซียนที่กําลังจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แลว ก็ยังมี

ภาษาจีน เกาหลีรัสเซีย และญี่ปุน เน่ืองจากเปน กลุมลูกคาที่มีอํานาจซื้อสูงและนิยมมาใชบริการสปา

ในสิงคโปรบาหลีและไทย เปนจํานวนมาก 4. ตองมีการกําหนดใหมีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมซ้ํา 

(Retraining Course) ทั้งผูดําเนินการสปาและผูใหบริการสปาหลังจากเรียนจบไปแลวระยะหน่ึง 

เพื่อใหบุคลากรสปาของไทยมีคุณภาพและรักษาระดับฝมือไมลดลง และเมื่อรักษามาตรฐานเอาไวไดก็

จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถแขงขันกบับุคลากรสปาในอาเซียนได 

  เปาประสงคที่ 1.2 ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีตอผูใชบริการ 

กลยุทธที่ 1.2.1 กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจสปา พบปญหาในหลายพื้นที่ในอําเภอ 

หัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีปญหาสําคัญเรื่องภาพลักษณในทางลบของ 

การใหบริการนวด เน่ืองจากผูใหบริการบางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปา อีกทั้ง

สถานประกอบการสปาประเภทนวดเพื่อสุขภาพและเดยสปา ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่ไม

ทั่วถึงเน่ืองมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่หลากหลาย มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองดังน้ี 

1. จัดสถานที่ใหมีความเปนสวนตัวแตไมใชที่รโหฐาน 2. สรางความเช่ือถือใหกับลูกคา โดยเนนที่การ

แตงกายของพนักงาน การวางตัว การพูดคุยกับลูกคา 3. สงเสริมใหธุรกิจสปามีสื่อออนไลนและแจง

ขอมูลในดานรูปแบบการใหบริการผลิตภัณฑและสวนผสมที่ใช 4. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขาไปมีสวน

รวมในการออกบูธ งานแฟร รวมกับชุมชน อําเภอ และจังหวัด 5. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขารวม

กิจกรรมบริการสังคมของสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีความสอดคลองกับกลยุทธในงานวิจัยของราณี   

อิสิชัยกลุ และคณะ (2556) กลยุทธที่ 3 กลยุทธการประชาสัมพันธอาชีพสปาเพื่อสรางภาพลักษณ

ใหม ประชาชนสวนใหญมองภาพลักษณของธุรกิจสปาที่สับสนกับสถานบริการอาบ อบ นวด หรือ 

การมีบริการแฝงที่ยังไมเปนที่กระจางชัดในความเขาใจของประชาชน ทําใหมีผูสนใจเขามาทํางานใน

ธุรกิจสปา จํานวนนอย หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการควรประชาสัมพันธและ

กระตุนใหแรงงาน ที่ยังวางงานเขามาทางานเพิ่มในธุรกิจสปา ดวยการชักจูงโนมนาวใหประชาชน

เขาใจใหถูกตองวาอาชีพผู ใหบริการสปามีเกียรติและเปนอาชีพที่มีรายไดดี เชน ผลตอบแทนเฉลี่ยตอ

เดือน ประกอบดวยเงินเดือน คามือ คาทิป และสวัสดิการตางๆ เปนตน ตลอดจนสงเสริมคานิยมให

เห็นวาการใหบริการสปาเปนงาน ที่มีทักษะและเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทย รวมทั้งยังเปนงานที่

เปดโอกาสใหมีความกาวหนาของอาชีพ เพราะมีความตองการทั้งในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกใน

อนาคต ในดานการประชาสัมพันธเพื่อลบภาพลักษณเกาและสรางภาพลักษณใหมที่ถูกตอง หนวยงาน

ที่เกี่ยวของควรรวมมือรวมใจกนัประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ หลายชองทาง  

   อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับผลของงานวิจัยของ ศุภางค นันตา (2555: 103) พบวา 

หัวขอขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 1.4 ผูประกอบการธุรกิจสปา ควรใหความสําคัญกับ 
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การสรางภาพลักษณขององคกร โดย การสรางความเช่ือมั่นความประทับใจในการบริการใหแกลูกคา

และใหความสําคัญกับการตอบสนอง ความตองการของกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิด

โอกาสทางการตลาดที่สามารถสงผล กระทบตอการดําเนินงานธุรกิจ 

  และยังมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่ 4 ในงานวิจัยของ มโน เมตตานันโท 

เลาหวณิช และคณะ (2557: 123) พบวา แผนยุทธศาสตรที่ 4 สรางภาพลักษณที่ดีตอธุรกิจใหบริการ

ดานสุขภาพแบบองครวม โดยยกระดับมาตรฐานการบริการใหเปนสากลและสงเสริมจรรยาบรรณ 

อันดีของผูใหบริการดานสุขภาพแบบองครวม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 1. การออกใบรับรองสถาน

ประกอบการที่ไดมาตรฐาน 2. มีการจัดอันดับสถานประกอบธุรกิจสุขภาพองครวมโดยการใชเกณฑที่

จัดทําข้ึนเฉพาะสําหรับธุรกิจสุขภาพองครวมของไทย 3. มีการเพิ่ม หรือ ลดอันดับ เพื่อการจูงใจให

สถานประกอบการ รักษาระดับมาตรฐานที่ดีอยางตอเน่ือง 4. มีการตรวจสอบสถานประกอบการ

อยางเขมงวดและตอเน่ือง และมีการยึดใบรับรองหากมีการรองเรียนหรือตรวจสอบพบการกระทําที่

สรางความเสื่อมเสียตอภาพลักษณ เชน มีการแอบแฝงทางเพศ การคาประเวณี 5. ยกระดับมาตรฐาน 

“ธุรกิจสุขภาพองครวมของไทย” โดยหนวยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการจัดกิจกรรม

ประกวดธุรกิจสุขภาพองครวม โดยครอบคลุมองคประกอบสัปปายะทั้ง 7 

 กลยุทธที่ 1.2.2 พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยที่เปนอุปสรรคใน

ดานการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปาภายในชวงเวลาไมกี่ป อาจสงผลตอการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานในการใหบริการในระยะยาว อีกทั้งจํานวนสถานประกอบการสปา ประเภทนวดเพื่อ

สุขภาพมากเกินไป และยังไมไดมาตรฐาน ย่ิงไปกวาน้ันยังมีการแขงขันสูงเน่ืองจากคูแขงขันตางใช 

กลยุทธทางการตลาดตางๆ โดยเฉพาะกลยุทธ ดานราคาเพื่อทําการสรางและจูงใจลูกคาและการหา

บริการตางๆ มาเสริมเพื่อใหบริการลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว แตเมื่อเกิดเหตุการณที่สงผล

กระทบตอธุรกิจโดยตรงหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา สงผลทําใหคนมาใชบริการลดลง มี 

ความสอดคลองกับกลยุทธในงานวิจัยของราณี  อิสิชัยกลุ และคณะ (2556) กลยุทธที่ 5 กลยุทธ 

การจัดทํามาตรฐานอาชีพและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของกลุมอาชีพสปาในประเทศไทย ในป พ.ศ.

2554 รัฐบาลไดจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ใหเปนหนวยงานหลักเพื่อดําเนินการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพในการจัดทามาตรฐาน

อาชีพ และใหการรับรององคกรที่มีหนาที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใน 

ความเปนจริงแลวประเทศไทยมีการจัดทํามาตรฐานผูดําเนินการสปาและผูใหบริการสปา แตยังขาด

มาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพของกลุมอาชีพสปา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงควรเรงจัดทํา

มาตรฐานอาชีพ เพื่อนําไปสูการจัดระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรกลุมอาชีพสปา และให

ไดรับใบประกาศนียบัตร เพื่อยกระดับบุคลากรตามตําแหนงงานในสายงานที่มีความเช่ียวชาญในสาขา

อาชีพสปาของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดังน้ัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรเปน
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หนวยงานหลักในการเรงบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางเจาของอาชีพ หนวยงานภาครัฐ และ

สถาบันการศึกษาเพื่อใหการจัดทํามาตรฐาน อาชีพ และจัดระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพใหแลวเสร็จ

โดยดวน รวมทั้งเปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวของกับ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใชในอนาคตตอไป 

 ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 2  การสงเสริมดานการตลาดและการสรางเครือขายทาง

ธุรกิจสปาเปาประสงค 2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใชบริการสปาเพิ่มข้ึน  

กลยุทธ 2.1.1 กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

นานาชาติ แนวทางการดําเนินงาน 1. จัดงานแสดงสินคาสปาและสุขภาพ โดยมีการรวมมือกับสถาน

ประกอบการสปาที่มีช่ือเสียงในอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี 2. สรางอัตลักษณและสราง

เรื่องราวที่มีเฉพาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เชน ดานผลิตภัณฑ สัปปะรด  เกลือ ลูกประคบ ที่เนน

ความเปนไทย และนํามาสรางเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหัวหิน ซึ่งจะตองมี 

การสื่อสารและความเขาใจในเน้ือเรื่องเดียวกันของคนทั้งหัวหิน รวมถึงผูประกอบการอีกดวย ซึ่งจะ

เปนการสรางจิตสํานึก ความรูสึกที่สามารถสรางคุณคาทางจิตใจของผูมาเยือนได โดยมีความสอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศป 2558-2560 ของกรมการทองเที่ยว 

กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2558) พบวา แผนปฏิบัติการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพของ

ประเทศ ป 2558-2560 อยูภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรและกลยุทธพัฒนาการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว 

พ.ศ.2557 – 2560 โดยพบประเด็นที่สอดคลองในแผนปฏิบัติการพัฒนาดานที่ 4: การสงเสริม

กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทยการทองเที่ยวสีเขียว กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา

ทองถ่ิน แนวทางการดําเนินงานที่ 4.1 การจัดกิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีพื้นที่ดําเนินการหลักในเขต 

การทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง) 

 กลยุทธท่ี 2.2.1 กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่

ไดจากวัสดุทองถ่ิน มีแนวทางการดําเนินงานที่มีความสอดคลองดังน้ี 1. สนับสนุนและสงเสริมผูมีสวน

เกี่ยวของในผลิตภัณฑทรีทเมนท เขาอบรมการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 2. พัฒนาการบรรจุหีบหอที่ทันสมัยและดูสะอาด มีบอกรายละเอียดของสินคา  

วันหมดอายุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  3. ทางภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการตลาด 

เพื่อที่จะใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติ 4. สงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบทองถ่ิน เชน สัปปะรด เกลือ 

มะพราว ฯลฯ มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชในสถานประกอบการสปา โดยมีความสอดคลองกับกลยุทธ

ในงานวิจัยของราณี อิสิชัยกลุ และคณะ (2556) กลยุทธที่ 7 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑสปาและ

ตราผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสปาสวนใหญทําจากสมุนไพรสด และเพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและ

มาตรฐานจึงควรสงโรงงานผานกระบวนการผลิตที่ถูกตอง ผลิตภัณฑควรมีตราสินคา (Brand) ที่แสดง

ถึงความมีมาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมควรชวยพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพรไทยใหเปน
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ผลิตภัณฑอินทรียที่ไดรับการรับรองในประเทศไทย และใหเปนที่ยอมรับของชาวตางชาติและมี 

การพัฒนาตราสินคา ในแงของอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 

ควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางเครื่องมือ เครื่องใชใหสอดรับกับความตองการ เชน หอง

ซาวนา หองอบไอนํ้า ที่ผลิตเองในประเทศไทย 

  กลยุทธท่ี 2.2.2  กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกจิทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

แผนการดําเนินงาน 1. จัดทําแพคเกจสปาผูกกับกิจกรรมทองเที่ยวที่หัวหิน 1-2 วันจะเปน 

การรวบรวมกิจกรรมที่ชาวตางชาติมีความช่ืนชอบ 2. สงเสริมใหมีการบูรณาการ ประสานงาน และ

สรางเครือขายกับหนวยงานทางการทองเที่ยวและธุรกิจสปา โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

กลยุทธในกรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2558) พบวาแผนปฎิบัติการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พ.ศ.2558 – 2560 แผนยุทธศาสตรและกลยุทธพัฒนา 

การทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว พ.ศ.2557 – 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางเครือขายและ

พันธมิตรกับประเทศอาเซียนและนานาชาติเพื่อเช่ือมโยงใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

กลยุทธที่ 1 การริเริ่มและผลักดันภารกิจ และกิจกรรมดานการทองเที่ยวที่สงเสริมการเช่ือมโยงแหลง

ทองเที่ยวระหวางประเทศ (Connectivity) โดยเฉพาะในอาเวียน (Association of South East Asia 

Nations : ASEAN)   

 กลยุทธที่ 2.2.3 กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แผนการ

ดําเนินงาน มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผานสื่อ

ตางๆ มากข้ึน เชน ตามสถานที่ทองเที่ยว และสนามบิน มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศป 2558-2560 ของกรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยว

และกีฬา (2558) พบวา แผนปฏิบัติการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ป 2558-

2560 อยูภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรและกลยุทธพัฒนาการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว  

พ.ศ.2557 – 2560 โดยพบประเด็นที่สอดคลองในแผนปฏิบัติการพัฒนาดานที่ 3 การพัฒนาดาน 

การสื่อความหมาย ศูนยขอมูล ศูนยเรียนรูในแหลงทองเที่ยวเพื่อสรางประสบการณการทองเที่ยว

อยาง สรางสรรค โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ 3.2 การจัดทําสื่อการนําเสนอขอมูลรูปแบบใหมที่มี

ความแตกตาง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับผลของงานวิจัยของ วิกรม  

สวาทพงษ (2552: 126) พบวาขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 1) ควรมีการวิเคราะหกลยุทธ

การตลาดของผู ใชบริการในการดําเนินงานธุรกิจสปา เพื่อสุขภาพในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

มหาสารคามกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเมืองเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ควรมีการศึกษาและ

เปรียบเทียบเกี่ยวกับกลยุทธ การตลาดในการดําเนินงานธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตภาคอื่นๆ 
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 ขอเสนอเชิงนโยบายดานท่ี 3 นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาธุรกิจสปา เปาประสงคที่ 3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและ

เช่ือมั่นของผูใชบริการเพิ่มข้ึนกลยุทธที่ 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปา มีแนวทางการดําเนินงาน 1. รวมมือ

กับภาครัฐสงเสริมสนับสนุนอาชีพดานสุขภาพความงาม เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรผูใหบริการรองรบักบั

ความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของนักทองเที่ยวในอนาคต 2. กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่

เกี่ยวของในการสงเสริมตลาดกลุมนักทองเที่ยวสุขภาพและความงามใหชัดเจนโดยเนนบทบาทใน 

การประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับกลยุทธในงานวิจัยของราณี  

อิสิชัยกลุ และคณะ (2556) ในกลยุทธการบูรณาการประสานภารกิจการพัฒนาและสงเสริมสปาไทย  

จากการที่ประเทศไทยมีหนวยงานภาครัฐจากหลายกระทรวงที่มีบทบาทดูแลเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจสปา 

ทําใหเกิดปญหาในการประสานงาน มีความซ้ําซอนในบทบาทหนาที่ของกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ 

อีกทั้งยังขาดการบูรณาการทํางานอยางตอเน่ือง จึงทําใหยังไมเกิดผลในภาพรวม กลยุทธน้ีจัดทําข้ึน

เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน และเพื่อใหการบูรณาการภารกิจดาน

การพัฒนาและสงเสริมสปาออกมาเปนทิศทางเดียวกัน ไดแก 1. กระทรวงสาธารณสุขควรมีหนาที่ใน

การสรางและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการสปา 2. กระทรวงศึกษาธิการควรมีหนาที่ใน 

การสรางหรือพัฒนาบุคลากรสปาโดยการออกแบบและ จัดทําหลักสูตร อนุมัติหลักสูตร ออก

ใบอนุญาตและควบคุม กํากับ ดูแลการเปดโรงเรียนหรือสถาบัน ฝกอบรมสปา 3. กระทรวงแรงงาน  

กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรมีหนาที่ในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  4. กระทรวงพาณิชยกรม

ทะเบียนการคาควรมีหนาที่ในการจดทะเบียนการคา โดยผานกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข  

5. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยควรรับผิดชอบในเรื่องของ 

การทาประชาสัมพันธดานธุรกิจสปาแกนักทองเที่ยว รวมทั้งอาจมีการสงเสริมแรงงานดานน้ีเพื่อสราง 

ความเขาใจที่ ถูกตองและเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพสปา 6. กระทรวงอุตสาหกรรมและ

กระทรวงสาธารณสุขควรรับผิดชอบในการจัดการกระบวนการ และควบคุม กํากับ ดูแลการผลิต

สินคา หรือผลิตภัณฑสปาที่ถูกตอง ตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล รวมทั้งการออกแบบ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหเหมาะสม 7. กระทรวงพาณิชยกรมสงเสริมการสงออก และกระทรวง

แรงงาน ควรมีบทบาทในการสงเสริม ควบคุม กํากับ ดูแลการสงแรงงานสปาไปทํางานในตางประเทศ 

และจัดการเจรจาการคาใหแก ผูประกอบการสปาไทยในตางประเทศ อยางไรก็ตาม ควรมี 

การคํานึงถึงปญหาการขาดแคลนแรงงานไทย ภายในประเทศดวย 

 อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับผลในงานวิจัยของ ศุภางค นันตา (2555: 125) พบวา ใน

หัวขอขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 1.6 หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เชนกรมสงเสริม
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การสงออกกระทรวงพาณิชย การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสมาพันธสปาไทยสมาคมสปาไทย ควร

สงเสริมสนับสนุนกลยุทธ นวัตกรรมบริการในธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งระดับ

ผูประกอบการและระดับ อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทย 

 4. การนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม   

 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ที่พัฒนาข้ึน

ประกอบไปดวย ขอเสนอ เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงาน มีผลการประเมินดาน

ความสอดคลองและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ พบวา มีความสอดคลองและมีความเปนไปได 

ในทุกกลยุทธ โดยอาจมีการปรับแก เพิ่มเติม ในบางประโยค ใหงายตอการตีความหมาย และตรงกับ

เปาหมายที่ ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยจากการประเมินความสอดคลองและความเปนไปได ดังน้ี ผล 

การประเมินความสอดคลองของกลยุทธการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวาผูเขารวมการสนทนากลุมสวนใหญใหความเห็นวา กลยุทธมีความสอดคลอง กับ

ยุทธศาสตร เปาประสงค และแนวทางการดําเนินงาน ขอที่มีความสอดคลองมากที่สุด ไดแก 

เปาประสงคมีความสอดคลองกับนโยบาย รองลงมาไดแก นโยบาย เปาประสงค และกลยุทธมีความ

สอดคลองกัน / นโยบายกับกลยุทธมีความสอดคลองกัน / แนวทางการดําเนินงานมีความสอดคลอง

กับนโยบาย และขอที่ผูเขารวมประชุมกลุมเห็นวามีความสอดคลองนอยกวาขออื่นไดแก กลยุทธมี

ความสอดคลองกับเปาประสงค  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะดังน้ี  

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 จากผลการวิจัยพบวา ภาครัฐในทุกๆสวนควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาธุรกิจสปา โดยมีการบูรณราการขอมูลของทางภาครัฐ ภาคเอกชน เดยสปา รีสอรแอนดสปา 

นวดเพื่อสุขภาพ เพื่อสรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจ สปาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม และ

เหมาะสมกับธุรกิจสปาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  1.2 จากผลการ วิจัยพบวา  หนวยงานภาครัฐ  ไดแก  กระทรวงสาธารณสุข  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ องคกรบริหารสวนตําบล องคกรบริหารสวน
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จังหวัด ควรมีสวนรวมในการกระตุนใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เห็นความสําคัญของ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  

 1.3  จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ องคกรบริหารสวนตําบล องคกรบริหารสวน

จังหวัด สถานประกอบการสปา ไดแก เดยสปา รีสอรทแอนดสปา และนวดเพื่อสุขภาพ ควรมี 

การรวมมือกันจัดทําฐานขอมูลเพื่อประชาสัมพันธธุรกิจสปา โดยมีการทําโปรโมช่ัน แพคเกจที่มี 

ความเหมาะสมกับลูกคาในทุกระดับ โดยมีการเปดใหสถานประกอบการสปาทุกประเภทมา

ลงทะเบียนเปนสมาชิก และรวมมือกันจัดทําการตลาดที่มีความเหมาะสม โดยมีการจัดทําฐานขอมูล

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาจีน 

  1.4  จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย ประจวบคีรีขันธ สามารถนําผลการวิจัยไปไปประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม

การตลาดทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมทางการตลาดสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และ

ประชาสัมพันธใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติผานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานสาขาใน

ตางประเทศ 

  1.5  จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ องคกรบริหารสวนตําบล องคกรบริหารสวน

จังหวัด สถานประกอบการสปา ไดแก เดยสปา รีสอรทแอนดสปา และนวดเพื่อสุขภาพ ควรมี 

การรวมมือกันในการประชาสัมพันธฐานขอมูลดานธุรกิจสปา เปนการรวบรวมรายช่ือทุกสถาน

ประกอบการสปา ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับนักทองเที่ยว โดยผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อ

สิ่งพิมพ สื่อออนไลน และแอพพลิเคช่ันตางๆ  

  1.6 จากผลการวิจัยพบวา ทุกภาคสวนควรมีการรวมมือกันอยางจริงจังในการเขามา

สนับสนุน สงเสริมธุรกิจ แจงขอมูล ขาวสาร ทําการตลาด สรางเครือขาย กับธุรกิจสปาในทุกประเภท 

ใหมีความทั่วถึงและเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ เพื่อเปนการสงเสริมใหเปนผูนําธุรกิจสปาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  

  1.7  จากผลการวิจัยพบวา ควรใหความสําคัญกับการทําวิจัยอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับ

คุณภาพการบริการ ความคาดหวังและความตองการของลูกคา โดยมีการเปรียบเทียบจากกลุม

นักทองเที่ยวแยกตามสัญชาติ เพื่อที่จะไดสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ

ลูกคาไดอยางชัดเจนและตรงเปาหมาย 
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 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยตอไป 

  2.1  เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา 

ดังน้ันควรมีการศึกษาในแตละขอเสนอและกลยุทธอยางละเอียดเพื่อใหเปนที่ยอมรับขอเสนอและ 

กลยุทธน้ันๆ จะสงผลตอธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จริงๆ แลวนําขอมูล

ที่ไดมาปรับปรุงขอเสนอ และกลยุทธใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

  2.2 ควรมีการวิจัยตอยอด เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะประเภท

ของสถานประกอบการสปา ซึ่งตองอาศัยการศึกษาภาพรวมของธุรกิจสปาในทุกประเภทที่มีบริการใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

  2.3 เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเปนการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา

ธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงาม ดังน้ันควรมีการศึกษาในแตละยุทธศาสตรอยางละเอียด เพื่อใหเกิดการยอมรับ

จากผูมีสวนไดสวนเสีย และควรมีการพัฒนาโครงรางหรือโมเดลการพัฒนาธุรกิจสปา สูการเปนธุรกิจ

ช้ันนําในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม เพื่อความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

  2.4 ควรมีการศึกษาความสัมพันธของธุรกิจที่เปนธุรกิจที่สามารถเช่ือมโยงกันได เชน 

ธุรกิจการทองเที่ยวธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหาร รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่มีการบริการที่ใกลเคียงกัน 
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รายนามผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเชิงลึก การประชมุกลุมยอย  

การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  การตรวจสอบรางกลยุทธ 
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รายชื่อผูใหขอมลูหลักในการสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรสีอรทแอนดสปาท่ีประสบ

ความสาํเรจ็และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) จํานวน 7 สถานประกอบการ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สถานท่ีทํางาน 

1 คุณชรินทร แสงสุวรรณ ผูจัดการสปา 

บรีซสปา สาขาหัวหิน  โรงแรมอมารี หัวหิน   

2 คุณชลาพรรณ มวงจํากัด Assistant director of Spa 

เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา  โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน 

3 คุณสุชาดา  กิติยามาศ ผูจัดการสปา 

สปา อินเตอรคอนติเนนตัล (อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรี

สอรท)   

4 คุณระพ ี คําเพิ่มพูล ผูจัดการสปา 

ชายน สปา ฟอร เชอราตัน (เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา)  

5 คุณสารญา  เทพนรินทร ผูจัดการสปา 

เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกเซนสสปา 

6 คุณเพลินพิศ  ดงศาสตร ผูจัดการสปา 

มาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา 

7 คุณเอมมี ่ ผูจัดการสปา 

สปา เซ็นวารี  เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลาหัวหิน  
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รายชื่อผูใหขอมูลในการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี1 

เพ่ือจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา (ฉบับราง1) 

 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สถานท่ีทํางาน 

1 คุณอภิวัฒน เสาวสุวรรณ มัคคุเทศกอาชีพ 

2 คุณอัญชนา วาทิน ตัวแทนจากบริษัททัวร 

3 อาจารยหัสพร ทองแดง นักวิชาการดานสื่อ ประชาสัมพันธ 

4 อาจารยอภิศักด์ิ คูกระสังข นักวิชาการดานทองเที่ยว 

5 ดร.ธีรศานต สหัสสพาศน คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา 

6 คุณชาญพจน ต้ังตรงจิตร ผูจัดการศูนยสุขภาพเชตะวัน   และ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พรบ.สถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ ของ สนช. สภานิติ

บัญญัติแหงชาติ 

7 คุณชรินทร แสงสุวรรณ ผูจัดการสปา บรีซสปา สาขาหัวหิน   

โรงแรมอมารี หัวหิน   

8 คุณเพลินพิศ  ดงศาสตร ผูจัดการสปา มาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา 

9 ดร.สมจินต ชาญกระบี่  รักษาการผูจัดการสํานักงานพื้นที่พเิศษเมือง

โบราณอูทอง (อพท.7) 

10 คุณสารญา  เทพนรินทร ผูจัดการสปา เอวาซอน หัวหิน รีสอรท แอนด  

ซิกเซนสสปา 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ   

ในการตรวจสอบรางขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเท่ียวหลัก  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุมนักทองเท่ียว 

เชิงสุขภาพและความงาม (ฉบับราง2)  

ณ  หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สถานท่ีทํางาน 

1 ดร.พัฒนพงษ  จันทรควง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2 ดร.นิออน  ศรีสมยง อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  

คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3 ดร.สมจินต ชาญกระบี่  รักษาการผูจัดการสํานักงานพื้นที่พเิศษเมืองโบราณอูทอง 

(อพท.7) 

4 ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ รองคณบดี ฝายกิจการนักศึกษา (สาขาการจัดการทั่วไป)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

5 ดร.กุลธิดา ภูฆัง อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

6 ดร.นิพล  เช้ือเมืองพาล คณบดีคณะมนุษยศาตรและสงัคมศาสตร  

(สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุมกลุมยอย   

เพ่ือประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของกลยุทธ (ตรวจสอบรางกลยุทธ) 

 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สถานท่ีทํางาน 

1 คุณชาญพจน ต้ังตรงจิตร ผูจัดการศูนยสุขภาพเชตะวัน   และ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พรบ.สถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพ ของ สนช. สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

2 ดร.สมจินต ชาญกระบี่  รักษาการผูจัดการสํานักงานพื้นที่พเิศษเมืองโบราณอูทอง 

(อพท.7) 

3 ดร.ธีรศานต สหัสสพาศน คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

4 คุณสารญา  เทพนรินทร ผูจัดการสปา 

เอวาซอน หัวหิน รสีอรท แอนด ซิกเซนสสปา 

5 คุณสุชาดา กิติยามาศ ผูจัดการสปา 

สปา อินเตอรคอนติเนนตัล (อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรี

สอรท)   

6 คุณระพ ี คําเพิ่มพูล ผูจัดการสปา 

ชายน สปา ฟอร เชอราตัน (เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา)  

7 คุณชลาพรรณ มวงกําจัด Assistant director of Spa 

เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา  โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน 

8 คุณชรินทร แสงสุวรรณ ผูจัดการสปา 

บรีซสปา สาขาหัวหิน  โรงแรมอมารี หัวหิน   

7 คุณเพลินพิศ  ดงศาสตร มาราเกช หัวหิน รีสอรท แอนด สปา 

9 คุณเอมี ่ ผูจัดการสปา 

สปา เซ็นวารี   เซ็นทาราแกรนดบีชรสีอรทและวิลลาหัวหิน 

10 คุณทิพย Natural Health Spa Hua Hin 
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หนังสืออความอนุเคราะหขอมูล 
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เครืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเท่ียวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

*************************************************************************** 

คําชี้แจง  

 1.  จุดมุงหมายของแบบสอบถามน้ีเพื่อศึกษาระดับกลยุทธทางการตลาดบริการ  การ

สรางคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาการบริการ และปจจัยพื้นฐานของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

และความงามที่มีผลตอความคาดหวังในการใชบริการ ของธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก บริเวณ

อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 2.  แบบสอบถามน้ีแบงเปน 3 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว กลุมสุขภาพและความงาม 

  สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังการใชบรกิารสปา ประกอบดวย 

1. กลยุทธทางการตลาด 

2. การสรางคุณภาพการบรกิาร  

3. การรบัรูคุณคา 

และปจจัยความคาดหวังในการใชบรกิารสปา   

  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง 

เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก บรเิวณอําเภอหัวหิน และอําเภอปราณ

บุรี จงัหวัดประจวบคีรีขันธตอไป และขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

                 นางสาววรลักษณ  เขียวมีสวน  

                                                   นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาศิลปากร 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว กลุมสุขภาพและความงาม 
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1. เพศ  

 1. ชาย       2. หญงิ  

 

2. อายุ  

 1. นอยกวา 25 ป      2. 25-35 ป   

 3. 36 - 45 ป      4. 46 – 55 ป  

 5. 55 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 1. ตํ่ากวาปริญญาตร ี     2.  ปริญญาตร ี

 3. ปรญิญาโท      4. สูงกวาปริญญาโท 

 

4. คุณมาจากประเทศ…………………………………………. 

 

5. รายไดตอเดือน  

 1. นอยกวา 35,000 บาท    2. 35,001 - 50,000 บาท 

 3. 50,001 – 65,000 บาท    4. 65,001 – 80,000 บาท 

 5. 80,001 บาทข้ึนไป 

 

6. อาชีพ  

 1.ทํางานในหนวยงานของรัฐ    2. แมบาน  

 3.นักธุรกิจ/เจาของกจิการ    4.  รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน  

 5. เกษียณอายุฯ     6. อื่นๆ…………………………… 

 

7. คุณมาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนครัง้ทีเ่ทาไหร 

1. ครั้งแรก      2. 2-3 ครั้ง 

 3. 4 -5 ครั้ง      4. มากกวา 5 ครั้ง  
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8. การมาใชบรกิารสปาอยูในแผนการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ของทานหรือไม 

1. ใช       2. ไมใช 

 

9. รูปแบบการใหบริการสปาที่ทานชอบใชมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. นวดแผนไทย      

 2. นวดกดจุด  และคอ บา ไหล 

 3. การนวดผสมผสานอโรมา     

 4. นวดประคบดวยสมุนไพรไทย 

 5. นวดฝาเทา       

 6. นวดอโรมา / นํ้ามันหอม   

 7. การนวดแบบสวีดิช (Swedish) 

 8. อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………….  

   

10. จํานวนเงินตอครั้งที่ทานมาใชบริการสปาในแตละครั้ง…………………………………………. 

 

11. ทานมีวิธีการจองหรอืเลือกใชบริการสปาไดอยางไร 

 1. แถมมากับการซือ้บริการอืน่ๆ เชน การเขาพกัโรงแรม การเปนสมาชิกฟตเนส 

 2. จองผานโทรศัพท  

 3. ไมไดจอง ใชบริการเมื่อเจอสปา (Walk in) 

 4. จองผานอินเทอรเน็ต  

 5. จองผานเอเยนซีท่ัวร 
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สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปาและความคาดหวังในการใชบริการสปา 

 

 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปา มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

 ดานกลยุทธทางการตลาดบริการ (Marketing 

Mix 7P’s) 

     

1 ผลิตภัณฑของธุรกิจสปาสรางความตองการในการ

ใชบริการ 

     

2 ราคาของการบรกิารมีความเหมาะสม      

3 ธุรกิจสปา ต้ังอยูบนทําเลทีเ่หมาะสม      

4 การสงเสรมิการขาย สามารถสื่อใหลูกคาไดรับรู

อยางเขาใจ 

     

5 ธุรกิจสปา มีความตองการพนักงานทีม่ีคุณภาพคอย

ใหบรกิาร  

     

6 ธุรกิจสปามีความสะอาด สวยงาม นาใชบริการ      

7 ธุรกิจสปามกีระบวนการการใหบรกิารที่มี

ประสิทธิภาพและสมบูรณแบบ 

     

 ดานการสรางคุณภาพการบริการ (Service 

Quality ) 

     

1 คุณภาพการใหบริการ มีความนาเช่ือถือในทุก

ข้ันตอน 

     

2 บุคลากรที่ใหบรกิาร ปรนนิบัติทานดวยความเอาใจ

ใสในงานบริการอยางเต็มที ่

     

3 บุคลากรที่ใหบรกิาร ใหความมั่นใจในการบรกิาร

ทานไดตรงตามความตองการ 

     

4 บุคลากรที่ใหบรกิาร เขาใจถึงความตองการของ

ทาน 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการใชบริการสปา มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
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นอ
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สุด
 

5 4 3 2 1 

5 บุคลากรที่ใหบรกิาร ใหบริการทรีทเมนทที่ทําให

รับรูไดถึงคุณภาพที่ดี 

     

6 บุคลากรที่ใหบรกิาร สามารถนําเสนอการบริการที่

นาสนใจและแปลกใหม 

     

7 บุคลากรที่ใหบรกิาร ผานการอบรมหลักสูตรการ

นวดและทําสปา 

     

8 บุคลากรที่ใหบรกิาร สามารถรบัรูถึงสิง่ที่ทาน

ตองการและตอบสนองได 

     

 ดานการรับรูคุณคาการบริการ Perceive Value        

1 ทานรับรูราคาในการใชบริการสปาแตละรายการ

หรือแพจเกจเปนอยางดี 

     

2 ทานมีความรูสึกผอนคลายเมื่อนึกถึงการใหบริการ 

สปาในธุรกจิสปาทีท่านใชบริการ 

     

3 ทานไมรูสกึสญูเสียเวลาในการใชบริการสปาในแต

ละครัง้ 

     

4 ทานจะมีความรูสกึสดช่ืน เมื่อไดเขาใชบริการสปา      

5 ทานรับรูถึงความนาเช่ือถือทางดานจิตใจ (เชน 

ความประทบัใจ) วามีความคุมคากับการใชบริการ

สปา 

     

6 ทานรับรูถึงภาพลกัษณของธุรกจิสปาเมื่อไดเขามา

ใชบริการสปา 

     

7 ทานรับรูถึงการบริการหลังการขายของการใช

บริการในธุรกจิสปา 
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      ปจจัยของระดับความคาดหวังในการใชบริการสปา 

 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 ทานตองการไดรับการบอกเลาหรือการแนะนํา

เกี่ยวกับธุรกิจสปาที่มีช่ือเสียง 

     

2 ทานมีความตองการในการเขาใชบริการสปาบอยแค

ไหน 

     

3 ทานมีประสบการณในการใชบริการสปาเพื่อเปน

การตัดสินใจในการใชบริการสปาในครั้งตอไป 

     

4 ทานมีความคาดหวังในการรับขอมูลขาวสาร ของ

ธุรกิจ 

สปาทีส่งถึงทาน 

     

5 ทานมีความคาดหวังดานราคาในการใชบริการสปา

ในแตละประเภท รวมถึงแพคเกจ อยางมีความ

ยุติธรรม 

     

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะความคาดหวังของธุรกจิสปาในอนาคตของคุณ บริเวณอําเภอและอําเภอปราณบรุี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
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Silpakorn University 
 

Questionnaire 

Policy recommendations for the development of the spa industry 

in the main attraction at Prachuap Khiri Khan province 

to become a leading business in the health and beauty tourist. 

 

Explanation 

This questionnaire is divided into two parts. 

 Part 1: Overview of tourists in the health and beauty. 

 Part 2 :  Factors effecting customers’ expectation of spa services and factor of  

spa service  expectation. 
  

 Researchers would like to you courtesy of the respondents all based on 

fact. To be useful in the development of spa tourism in the area  Hua Hin  and 

Pranburi district at Prachuap Khiri Khan province. And thank you for take your time. 

 

  

 

                 Ms.Voralak Kiawmeesuan  

                                                                    Ph.D. students in Silpakorn University 
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Part 1: Overview of tourists in the health and beauty. 

1. Gender 

� 1. Male     � 2. Female 
 

2. Age 

� 1. Less than 25 years    � 2. 25 – 35 years   

  

� 3. 36 - 45 years.    � 4. 46 - 55 years   

  

� 5. More than 55 years. 
 

3. What is highest educational level you have earned? 

� 1.  Less than Bachelor’s Degree   � 2. Bachelor’s Degree     

� 4.  Master’s Degree    � 5.  More than 

Master’s Degree 
 

4. Which country are you from …………………………………………. 
 

5. Monthly Income 

� 1. less than 1,000 USD.    � 2. 1,000 – 1,500 USD.           

� 3. 1,501 – 2,000  USD.    � 4. 2,501 – 3,000 USD.                 

� 5. Up to 3,001 USD.  

6. Occupation 

� 1. Work in state agencies   � 2. Housewife                

� 3. Businessmen / Entrepreneurs.  � 4. Employee                                

� 5. Retirement                  � 6.  Other……………………. 

 

7. How many time you come to the Prachuap Khiri Khan province.  

� 1. First time     � 2.  2-3     times   

� 3.  4-5 times       � 4. More than 5 times  
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8. The spa is in travel plans to visit the Prachuap Khiri Khan  province or not? 

� 1. Yes      � 2. No. 
 

9.  What’s type of spa service that you used the most? (Respondents could choose 

more than 1 choice) 

� 1. Traditional Thai massage    � 2. Spot Massage     

� 3. Combination Massage    � 4. Thai Herbal compress Massage           

� 5. Foot Massage        � 6. Aroma or Oil 

Massage 

� 7. Swedish Massage                                � 8. Others .............................................. 
 

10.   How much money you spent for Spa service each time…………………………….. 
 

11. How did you get the information about Spa service? 

� 1. Magazine / Newspaper / TV    

� 2. Agency tour.        

� 3. Internet       

� 4. Word of mouth from friends / acquaintances.   

� 5. The center provides tourist information. 
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Part 2 Factors effecting customers’ expectation of spa services and factor of  

spa service expectation.  

 This section is designed to understand difference factors effecting 

customers’ expectation of spa services. Please answer each of the following 

questions based on your experience on the Spa service. 

**The rating scale may be a 5 point scale 

   1 = Much less than expectation   2 = Less than expectation      

   3 = Matched expectations              4 = Exceeded expectations    

   5 = Greatly exceed expectations 

 
 

 
 

Factors effecting customers’ expectation  

of spa services. 
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Marketing Mix 7P 

1 Spa products create customers’ need of spa services.      

2 Service price is appropriate.       

3 Spa is located in the suitable area and convenient to 

transportation. 
     

4 Spa promotion can be easily received and understood.      

5 Spa requires qualified spa therapists/staff for spa 

services. 
     

6 Spa venue is clean, beautiful, and attractive.         

7 Spa provides the effective, perfect procedures and 

services for customers. 

     

Service Quality  

1 Spa service quality is qualified and reliable.        

2 Spa therapists/staff give the best care and service for 

customers. 
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Factors effecting customers’ expectation  

of spa services. 
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3 Spa therapists/staff boost customers’ confidence, and 

meet customers’ satisfaction. 

     

4 Spa therapists/staff understand your needs.      

5 Spa therapists/staff provide the qualified treatments for 

customers. 
     

6 Spa therapists/staff can provide interesting and exotic 

services for customers. 
     

7 Spa therapists/staff are well-trained in message and spa 

training courses. 

     

8 Spa therapists/staff understand and satisfy customers’ 

needs.   

     

Perceive Value   

1 You are well-informed about the quality of spa service 

packages.  
     

2 You feel relaxed when thinking about using spa services.        

3 You feel it is worth your time in using spa services.      

4 You feel refreshed when using spa services.       

5 You feel that the spa services are reliable and worth.      

6 You recognize the image of spa when using spa services.      

7 You are well-informed about after-sales service of the 

spa. 
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Factor of  spa service expectation 
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1 I would like to receive information about other 

renowned spas? 

     

2 How often would you like to use spa services?      

3 Your spa experiences help you make decision on using 

spa services. 
     

4 You expect to receive information of the spa.        

5 You expect the fair price of spa service and package.        

 

What ‘s your opinions about expectation of spa business in the area  Hua Hin  and 

Pranburi district at Prachuap Khiri Khan province ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

 

 

**************************************** 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเท่ียวหลัก  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนํา 

ในกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

 

 

คําชี้แจง  

 1.  จุดมุงหมายของการใชแบบสัมภาษณ น้ี  เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจสปา และ

ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ในเขต

ทองเที่ยวหลัก บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 2.  แบบสมัภาษณน้ีแบงเปน 4 สวน ไดแก 

  สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปา 

  สวนท่ี 2 ศักยภาพดานการบรหิารจัดการธุรกจิสปา  

  สวนท่ี 3 ขอมูลของปจจัยที่ธุรกจิสามารถตอบสนองความคาดหวัง 

  สวนท่ี 4 ขอมูลระดับความคาดหวัง  

    

 ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสัมภาษณทุกขอตามความเปนจริง 

เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจสปาในเขตทองเที่ยวหลัก 

บริเวณอําเภอหัวหินและ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามตอไป และขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสน้ี 

 

  

                นางสาววรลักษณ  เขียวมีสวน  

                                               นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจสปา 

1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

ช่ือผูใหสมัภาษณ...............................................................................(ตามความสะดวก) 

เพศ..................อายุ...............ตําแหนง

งาน……………………………………………………………………………… 

ประสบการณการทํางานในธุรกิจสปา....................ป (ลักษณะการเริ่มตนธุรกิจ) 

 

1.2 สภาพท่ัวไปของธุรกิจสปา 

ช่ือกิจการ........................................................................................................................................ 

สถานที่ต้ังของกิจการ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ลักษณะการดําเนินงานของกิจการ…………………………………………………………………………………………….. 

ระยะเวลาที่เปดดําเนินการมาแลว…………………………………………………………………………………………….. 

กิจการรวมคา ภายในสถานประกอบการสปา…………………………………………………………………………….. 

จากทําเลที่ต้ังของกจิการ สงผลตอการดําเนินธุรกจิหรือไม……………………………………………………………. 

เคยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใดบาง……………………………………………………………………………….. 

ความเปนมาของธุรกิจสปา……………………………………………………………………………………………………… 

 

สวนท่ี 2 ศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจสปา (McKinney 7-S Framework)  

1. กลยุทธขององคกร (Strategy) 

ในปจจบุันธุรกจิของทานดําเนินกลยุทธอยางไรบางในการประกอบธุรกจิสปา (กลยุทธระดับองคการ 

ระดับธุรกิจ ระดับหนาที่) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. โครงสรางองคการ (Structure) 

การกําหนดโครงสรางในองคกรของทานมีการแบงการทํางานบางหรือไม (ถามมีีการแบงการทํางาน

อยางไร แบงหนาที่อยางไร) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

นอกเหนือจากการแบงโครงสรางแลว ในระบบการจัดการแตละแผนกทานทําอยางไร มีระบบอะไรมา

สนับสนุนชวยเหลือในการบรหิารงานบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. บุคลากร (Staff) 

บุคลากรในองคกรของทานมีลกัษณะอยางไรบาง (บุคลากรในแตละสวน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 

- ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) ทานไดสนับสนุนอยางไรบาง (เปนทกัษะทีจ่ะทําให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่ และลกัษณะงานทีร่ับผิดชอบเชน ดาน

การเงิน ดานบุคคล ซึ่งคงตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- สวนทักษะความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) ทานได

สนับสนุนอยางไรบาง (เปนความสามารถทีท่ําใหพนักงานน้ันๆโดดเดนกวาคนอื่น สงผลใหมผีลงานที่

ดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาทีก่ารงานไดรวดเร็ว) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. รูปแบบการบรหิารจัดการ (Style) 

ในความเปนผูนําขององคกร ทานมีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกรอยางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. คานิยมรวม (Shared values) 

องคกรของทาน มีคานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันเปนอยางไร (คือสิง่ทีส่รางวัฒนธรรมใน

องคกร) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนท่ี 3 ขอมูลของปจจัยท่ีธุรกิจสามารถตอบสนองความคาดหวัง 

1.ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดบริการ 7P’s 

- ทานใหความสําคัญดานกลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย 

Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, Process อยางไรบาง และกล

ยุทธอะไรทีส่ําคัญทีสุ่ดในสวนของธุรกิจของทาน 

- หากขณะน้ีลูกคาใหความสําคัญกลยุทธดาน...................................... ทานสามารถมีวิธีการตอบสนอง

ไดอยางไร 

2.ดานการสรางคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

- ทานใหความสําคัญดานคุณภาพการบรกิารซึ่งประกอบดวย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

อยางไรบาง และประเด็นใดที่ทานอะไรทีส่ําคัญทีสุ่ดในสวนของธุรกิจของทาน 

- หากขณะน้ีลูกคาใหความสําคัญกบัคุณภาพการบริการดาน...................................... ทานสามารถมี

วิธีการตอบสนองไดอยางไร 

3.ปจจัยดานการรับรูคุณคาการบริการ (Perceive Value) 

- ทานใหความสําคัญดานการสรางรบัรูคุณคาการบริการใหกบัลูกคาในสวนของธุรกจิ ซึ่งประกอบดวย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

อยางไรบาง และประเด็นใดที่ทานอะไรทีส่ําคัญทีสุ่ดในสวนของธุรกิจของทาน 

- หากขณะน้ีลูกคาใหความสําคัญกับการตองการการรบัรูคุณคาดาน...................................... ทาน

สามารถมีวิธีการตอบสนองไดอยางไร 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลระดับความคาดหวัง (Expectation) 

- หากขณะน้ีลูกคาของธุรกจิสปามีความความหวังเกี่ยวกับ 

.................................................................... มากทีสุ่ด ทานมวิีธีการตอบสนองความคาดหวังอยางไร 

- ทานสามารถนําสิง่ทีลู่กคาคาดหวังทีม่ากทีสุ่ดมาสรางกลยุทธทางการตลาด มาสรางคุณภาพการ

บริการ และมาสรางใหลูกคาเกิดการรับรูคุณคาไดอยางไร 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสัมภาษณ 
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แบบประเมิน 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปาในเขตทองเท่ียวหลัก  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจชั้นนําในกลุมนักทองเท่ียว 

เชิงสุขภาพและความงาม 

*************************************************************************** 

คําชี้แจง  

 

 จุดมุงหมายของการใชแบบประเมินน้ีเพื่อประเมินคุณภาพของขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ

พัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนธุรกิจช้ันนําในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก 

 ตอนที่ 1 การประเมินความสอดคลองของนโยบาย 

 ตอนที่ 2 การประเมินความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ ของนโยบาย เปาประสงค กล

ยุทธ และแผนการดําเนินงาน 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อพฒันานโยบาย 

การประเมินกลยุทธน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธเรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ

พัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนําธุรกิจในกลุม

นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบประเมิน

ทุกขอตามความเปนจริง เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนานโยบายตอไป และขอขอบพระคุณทานมา 

ณ โอกาสน้ี 

 

 

                 นางสาววรลักษณ  เขียวมีสวน  

                                               นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 การประเมินความสอดคลองของนโยบาย 

 

คําชี้แจง  

โปรดพิจารณาความสอดคลองของกลยุทธในเอกสารประกอบการประเมินนโยบายที่แนบมา

และทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของระดับความสอดคลองของขอเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปนผูนํา

ธุรกิจในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  ตามความคิดเห็นของทาน  

 

ขอ รายการ 

ความสอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 
สอดคลอง 

ไม

สอดคลอง 

1 นโยบาย เปาประสงค และกลยุทธมีความ

สอดคลองกัน 

   

2 เปาประสงคมีความสอดคลองกับนโยบาย    

3 นโยบายกับกลยุทธมีความสอดคลองกัน    

4 กลยุทธมีความสอดคลองกับเปาประสงค    

5 แนวทางการดําเนินงานมีความสอดคลอง

กับนโยบาย 
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ตอนท่ี 2 การประเมินความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ ของนโยบาย เปาประสงค กลยุทธ และ

แผนการดําเนินงาน  

 

คําชี้แจง  

โปรดพิจารณาความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติของนโยบาย เปาประสงค กลยุทธ และ

แผนการดําเนินงานที่ระบุ    ในชองรายการและทําเครื่องหมาย ลงในชองความเปนไปไดของ

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจสปา ในเขตทองเที่ยวหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูการเปน

ผูนําธุรกิจในกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม   

 

รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

นโยบายดานที่1 การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 

สปาใหเปนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

        

เปาประสงค         

1.1 ผูบริหารทุกระดับที่เก่ียวของ รวมถึงฝายปฏิบัติงานใน

สถานระกอบการสปา ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางาน

อยางตอเน่ือง 

        

กลยุทธที่ 1.1.1 กลยุทธทางการบริหารจัดการทักษะของ

ผูบริหาร และผูปฎิบัติงานในสถานประกอบการสปา 

        

แนวทางการดําเนินงาน         

1. สงเสริมใหผูบริหารมีทักษะดานการติดตอส่ือสาร และ

สามารถถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน สูผูปฏิบัติงานใหสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง 

        

2. รวมมือกับภาคเอกชนในการอบรมและพัฒนามาตรฐานของ

บุคลากรผูใหบริการในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช

ภาษาตางประเทศ ความเชี่ยวชาญในการนวดและใชศาสตรที่

เปนเอกลักษณของไทย 
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รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

3. สง เสริมให ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีการวางแผน

ดําเนินงานของธุรกิจสปารวมกัน 

        

4. จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานไดในทุก

หนาที่  ในสถานประกอบการสปาเชน พนักงานตอนรับ

สามารถทําเล็บ ทําทรีทเมนทใหลูกคาได ในขณะเดียวกัน

พนักงานเทอราปสก็สามารถมาทําหนาที่เปนพนักงานตอนรับ

ลูกคาไดเหมือนกัน 

        

5. จัดใหมีสวัสดิการแกผูปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 

เชน โบนัส 

 

    

เปาประสงค         

1.2  ธุรกิจสปามีบริการที่ไดมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีตอ

ผูใชบริการ 

        

กลยุทธที่1.2.1  กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจสปา           

แนวทางการดําเนินงาน         

1. จัดสถานที่ใหมีความเปนสวนตัวแตไมใชที่รโหฐาน          

2. สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา โดยเนนที่การแตงกายของ

พนักงาน การวางตัว การพูดคุยกับลูกคา 

        

3. สงเสริมใหธุรกิจสปามีส่ือออนไลนและแจงขอมูลในดาน

รูปแบบการใหบริการผลิตภัณฑและสวนผสมที่ใช 

        

4. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขาไปมีสวนรวมในการออกบูธ 

งานแฟร รวมกับชุมชน อําเภอ และจังหวัด 

        

5. สงเสริมใหธุรกิจสปาเขารวมกิจกรรมบริการสังคมของ

สาธารณสุขจังหวัด 
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รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

กลยุทธที่ 1.2.2  พัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน       

แนวทางการดําเนินงาน         

1 .  จั ดทํ า เกณฑ การ รั กษาระดั บมาต รฐานของสถาน

ประกอบการสปา มีการรวมมือกับสมาคมสปาไทย กระทรวง

สาธารณสุขประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตัวแทนจากสถาน

ประกอบการสปาในแตละประเภท 

        

2. ผลักดันใหสถานประกอบการสปาสรางมาตรฐานใหเทา

เทียมกันโดยมีการแบงแยกประเภทของสถานประกอบการ

สปา  

        

3. มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการสปา โดยมี

การตรวจสอบทุกๆ 2 ป จากทางภาครัฐ 

        

4. ใหมีการทําบัตรประจําตัวผูนวด (พนักงานเทอราปส) โดยมี

อายุบัตร 5 ป จากน้ันจึงมีการสอบทวน เพื่อจะเปนการ

ทดสอบทักษะ ฝมือการนวดของพนักงานเทอราปสที่จะไดเพิ่ม

ศักยภาพการนวดใหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาได 

        

5. มีการจัดตั้งสมาคมสปา ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ     

กลยุทธที่1.2.3 การพัฒนามาตรฐานบริการแพทยแผนไทย

และนวดแผนไทยเพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ 

    

แนวทางการดําเนินงาน         

1. จัดฝกอบรมทักษะการนวด เทคนิคการนวด วิธีการนวด

แผนไทยอยางถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให

มากยิ่งขึ้น 

        

2. มีการจัดทําแพคเกจเรียนนวดไทย (นวดตัวเอง) ซ่ึงเปนการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน  มี

หลักสูตรหลายระดับ ซ่ึงจะไดใบประกาศเม่ือเรียบจบหลักสูตร 

ในแพคเกจจะประกอบไปดวยการทํากิจกรรม เรียนรูชีวิตแบบ
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รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

วิถีไทย เชน เรียนการทําอาหารไทย จากน้ันจะนําอาหารใส

ปนโต และจะนํามาเสริฟใหกับตัวลูกคาเอง 

 

3. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนนประสบการณและการ

สัมผัสกับความเปนไทยอยางแทจริง 

        

นโยบายดานที่ 2  การสงเสริมดานการตลาดและการสราง

เครือขายทางธุรกิจสปา 

        

เปาประสงค         

2.1 นักทองเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีการใช

บริการสปาเพิ่มขึ้น 

        

กลยุทธที่2.1.1  กลยุทธการสงเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธให

เปนศูนยกลางการทองเทีย่วเชิงสุขภาพ นานาชาต ิ

        

แนวทางการดําเนินงาน         

1. จัดงานแสดงสินคาสปาและสุขภาพ โดยมีการรวมมือกับ

สถานประกอบการสปาที่มีชื่อเสียงในอําเภอหัวหิน และอําเภอ

ปราณบุรี  

        

2. สรางอัตลักษณและสรางเรื่องราวที่ มีเฉพาะในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เชนดานผลิตภัณฑ สัปปะรด  เกลือ ลูก

ประคบ ที่เนนความเปนไทย และนํามาสรางเปนเรื่องราวที่

เก่ียวกับประวัติความเปนมาของหัวหิน ซ่ึงจะตองมีการส่ือสาร

และความเขาใจในเน้ือเรื่องเดียวกันของคนทั้งหัวหิน รวมถึง

ผูประกอบการอีกดวย ซ่ึงจะเปนการสรางจิตสํานึก ความรูสึก

ที่สามารถสรางคุณคาทางจิตใจของผูมาเยือนได 

        

3. สถานประกอบการสปาสรางความรวมมือกับทางภาครัฐ

ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดทําโปรโมชั่นพิเศษ 

และมีการโปรโมทผานส่ือออนไลน โดยมีศูนยกลางขอมูลคือ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

4. เชิญผูเชี่ยวชาญ/ผูมีสวนสําคัญในวงการสุขภาพความงาม 

เชน นักขาว นักเขียนคอลัมน ส่ือมวลชน ผูนําความคิด บุคคล

ในแวดวงสังคม ในตางประเทศ มาเยี่ยมชมและใชบริการสปา

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

        

เปาประสงค         

2.2  ธุรกิจสปามีพันธมิตรดานการสงเสริมการตลาดรวมกับ

ธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถผลิต

ผลิตภัณฑที่ใชทําทรีทเมนทใหมีคุณภาพ 

 

        

กลยุทธที่ 2.2.1  กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการ

พัฒนาผลิตภัณฑทรีทเมนทที่ไดจากวัสดุทองถิ่น 

        

แนวทางการดําเนินงาน         

1. สนับสนุนและสงเสริมผูมีสวนเก่ียวของในผลิตภัณฑทรีท

เมนท เขาอบรมการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ 

        

2 . มีการนํา ส่ือออนไลนมาใช โปรโมทผลิตภันฑ  ไดแก 

facebook Instragram 

        

3. พัฒนาการบรรจุหีบหอที่ทันสมัย และดูสะอาด มีบอก

รายละเ อียดของสินคา  วันหมดอายุทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

        

4. ทางภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการตลาด เพื่อที่จะให

เปนที่รูจักของชาวตางชาต ิ

        

5. สงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบทองถิ่นเชน สัปปะรด เกลือ 

มะพร าว  ฯลฯ  มาพัฒนา เปนผ ลิตภัณฑ ที่ ใ ช ในสถาน

ประกอบการสปา 

        

กลยุทธที่ 2.2.2  กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจดานธุรกิจ

ทองเที่ยวและธุรกิจสปา 
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รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

แนวทางการดําเนินงาน         

1. จัดทําแพคเกจสปาผูกกับกิจกรรมทองเที่ยวที่หัวหิน  

1-2 วันจะเปนการรวบรวมกิจกรรมที่ชาวตางชาติมีความชื่น

ชอบ 

        

2. สงเสริมใหมีการบูรณาการ ประสานงาน และสรางเครือขาย

กับหนวยงานทางการทองเที่ยวและธุรกิจสปา 

        

3. จัดทําเวปไซดสวนกลางขึ้น เพื่อเปนการแจงขอมูลในดาน

การทองเที่ยว แพคเกจตางๆ รวมถึงโปรโมชั่นของสถาน

ประกอบการสปา เพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจทองเที่ยวและ

ธุรกิจสปา 

    

4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การหาความรวมมือ/การจัด

กิจกรรมสงเสริมการขาย/การประชาสัมพันธรวมกัน เชน 

สถานประกอบการสปาจัดโปรโมชั่นสวนลดใหกับลูกคาสาย

การบิน สถานประกอบการสปารวมตัวกันใหสวนลดแก

นักทองเที่ยว เปนตน เพื่อการสงเสริมตลาดกลุมสุขภาพและ

ความงาม 

    

กลยุทธที่ 2.2.3  กลยุทธการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ   

    

แนวทางการดําเนินงาน         

1. การจัดทําโปรโมชั่นจากสวนกลาง มีการจัดตั้งสมาคมหรือ

จุดศูนยกลางที่รวบรวมรานเดยสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ และ

รีสอรทแอนดสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงจะเปนรวมตัว

กันของสถานประกอบการสปารวมกันจัดโปรโมชั้น อาจเปน

การจัดงานแฟร งานออกบูธ โดยสามารถขอประสานงานกับ

หนวยงานทางภาครัฐไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

หรือกระทรวงสาธารณสุข  

    

2. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับบริการสุขภาพความงามของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผานส่ือตางๆ มากขึ้น เชน ตาม
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รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

สถานที่ทองเที่ยว และสนามบิน 

3. กําหนดคุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพความงามใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธที่ชัดเจน นาสนใจ และสรางความ

แตกตางจากคูแขง เพื่อใชเปนแนวทางในการส่ือสาร และ

ถายทอดผานประสบการณตางๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัส

ได 

    

4. จัดทําเอกสารเผยแพร แผนพับที่ดึงดูดใจ เพื่อใหขอมูล

เก่ียวกับบริการสุขภาพความงามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยอาจมีการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการที่มีคุณลักษณะที่ไม

เหมือนกันในแตละภาคเพื่อใหประสบการณกับผูใชบริการที่

หลากหลายและแตกตาง 

    

นโยบายดานที่  3  นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนา

ธุรกิจสปา 

    

เปาประสงค         

3.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมเขามามี

สวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสปาใหไดมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับและเชื่อม่ันของผูใชบริการเพิ่มขึ้น 

    

กลยุทธที่ 3.1.1 กลยุทธการสรางความเชื่อม่ันดานความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการสปา   

    

แนวทางการดําเนินงาน         

1. รวมสรางความเชื่อม่ันและภาพลักษณของประเทศไทยกับ

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความ

ปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย  

2. มีการรับรองมาตรฐานและการใหสัญลักษณสําหรับสถาน

ประกอบการและผูใหบริการที่ มีความนาเชื่อถือ มีความ

เชี่ยวชาญ และบริการที่ ไดมาตรฐาน เพื่อแยกจากสถาน

ประกอบการที่มีบริการแฝงประเภทอ่ืนๆ อยางชัดเจน 
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รายการ 

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ

 

หมายเหตุ 

 

เปน 

ไปได 
ไมแนใจ 

เปนไป

ไมได 

 

3. มีการจัดตกแตงรานที่สะอาด ปลอดโปรง มีระบบความ

ปลอดภัยในทรัพยสินของลูกคา 

    

กลยุทธที่ 3.1.2 กลยุทธการสรางความรวมมือกับหนวยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมในการสงเสริมและ

พัฒนาธุรกิจสปา   

    

แนวทางการดําเนินงาน         

1. รวมมือกับภาครัฐสงเสริมสนับสนุนอาชีพดานสุขภาพความ

งาม เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรผูใหบริการรองรับกับความ

ตองการที่เพิ่มสูงขึ้นของนักทองเที่ยวในอนาคต 

    

2. กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่เก่ียวของในการ

สงเสริมตลาดกลุมนักทองเที่ยวสุขภาพและความงามใหชัดเจน

โดยเนนบทบาทในการประสานความรวมมือกันระหวาง

หนวยงาน 

    

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนานโยบาย 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบพระคุณทกุทานทีก่รุณาตอบแบบประเมิน 

 

 

 

 



295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล 
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การสัมภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาท่ีประสบความสําเร็จ 

และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) จํานวน 7 สถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  การสมัภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จ 

 และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของบรซีสปา สาขาหวัหิน 

 (โรงแรมอมารี หัวหิน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  การสมัภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จและไดรบั

 รางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ เดอะ บาราย สวีท แอนด สปา 

 (โรงแรม ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน) 
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ภาพที่ 9  การสมัภาษณผูประกอบการสปาประเภทรสีอรทแอนดสปาทีป่ระสบความสําเร็จ 

 และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของเซ็นทาราแกรนดบีชรี

 สอรท และวิลลาหัวหิน: สปา เซ็นวาร ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การสมัภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาทีป่ระสบความสําเร็จ 

 และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ นูรา สปา (มาราเกช   

 หัวหิน รีสอรท แอนด สปา)    
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ภาพที่ 11 การสมัภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จ 

  และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ ซิกซเซนส สปา: เอวา

  ซอน หัวหิน รีสอรท แอนด ซิกซเซนส สปา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การสมัภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จ 

  และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ สปา อินเตอรคอน  

   ติเนนตัล (อินเตอรคอนติเนนตัลหัวหินรีสอรท)   
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ภาพที่ 13 การสมัภาษณผูประกอบการสปาประเภทรีสอรทแอนดสปาที่ประสบความสําเร็จ 

 และไดรับรางวัล ในตําแหนงผูจัดการสปา (Spa Manager) ของ ชายน สปา ฟอร  

 เชอราตัน (เชอราตันหัวหินรีสอรทแอนดสปา)    
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การประชุมกลุมยอย  

เพ่ือจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 การประชุมกลุมยอย เพ่ือจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาธุรกิจสปา  
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การประชุมกลุมยอย   

เพ่ือประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของกลยทุธ (ตรวจสอบรางกลยุทธ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15  การประชุมกลุมยอย เพ่ือประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของกลยุทธ   

 (ตรวจสอบรางกลยุทธ) 
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