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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาการบริหารจัดการบริการสปา        

เพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต  โดยใชกรอบแนวคิดในการศึกษา ไดแก ทฤษฎี  7S’s 

Mckinsey model   และมาตรฐานการบริหารจัดการสปาเพ่ือสุขภาพ วิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร/ผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ 

 ผลการวิจัย พบวา ดานกลยุทธ มีการวางแผนกลยุทธดานการตลาดบริการ 

โดยการใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการทํางาน และดานลักษณะทางกายภาพ เปนกลยุทธหลักในการบริหาร

จัดการธุรกิจสปาเพื่อการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 

ดานโครงสราง การจัดโครงสรางองคกรของสปาเพื่อสุขภาพ แบงเปน 2 

ประเภท ไดแก  1) การจัดโครงสรางแบบแบงงานเปนฝาย คือ ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ  

2) การจัดโครงสรางแบบแบงงานตามหนาที่ คือ เดยสปาขนาดเล็กและรีสอรทสปา   

 ดานบุคลากร 1) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ จะตองไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข จึงจะสามารถ     

เปนผูดําเนินการบริหารจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด                

______________________________________________________________________ 

*วิทยานิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต, 2555. 

**นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย    
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2) ผูใหบริการสปาจะตองผานเกณฑการอบรมดานการนวดตามมาตรฐานท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

 ดานทักษะ  บุคลากรของสปาเพ่ือสุขภาพ   มีทักษะดานภาษา  ทักษะ         

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารดานการตลาด และสามารถควบคุม

บริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองคกรได 

 ดานคุณคารวม ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปา มีการสรางเอกลักษณและ 

อัตลักษณของสปาแตละแหง โดยการเนนคุณคาของความเปนไทย และทัศนคติที่ดี   

ตออาชีพในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ  เพื่องานบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ดานรูปแบบการบริหารงาน ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ        

มีมนุษยสัมพันธ ดี  บริหารจัดการยึดหลักความเสมอภาค  รับฟงความคิดเห็น            

ของพนักงาน และใหอิสรภาพตอการทํางานของพนักงานในองคกร 

 ดานระบบการทํางาน มีการควบคุมการดําเนินงานภายในองคกรใหเปนไป

ตามแผนงานหรือนโยบาย มีการตรวจสอบดูแลแกไขขอผิดพลาดตางๆ เพื่อให         

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

 ผลการศึกษามาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตจากการสังเกต พบวา 

สปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตมีจุดเดนในดานความสะอาดของสถานที่ ผลิตภัณฑ 

ทําเลท่ีตั้ง บรรยากาศท่ีเงียบสงบ สวนในดานบุคลากร ผูใหบริการมีความออนนอม และ

มีความชํานาญในการบริการ  ในดานการบริการมีราคาบริการที่สมเหตุสมผล        

ความหลากหลายของบริการที่นําเสนอ การใชวัสดุผลิตภัณฑสะอาด ระยะเวลาใน   

การใหบริการที่เหมาะสม และการใหบริการมีความปลอดภัย  
 
คําสําคัญ : สปาเพื่อสุขภาพ  เดยสปา  รีสอรทสปา  ผูบริหารหรือผูจัดการสปา        

เพื่อสุขภาพ 
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ABSTRACT 
 This is a qualitative research.  The purposes of this research were to 

study the present condition of spa services mangement in Phuket Province.  

The sample subjects consisted of administrators and managers of spas in 

Phuket.   An in-depth interview was used to collect the data for this study.  

 The results of the analysis were as follows:    

 Strategies :  Most of the spa administrators employed the marketing 

mix strategy of 7 areas: product, price, distribution channel, promotion, 

personnel, process and physical environment.    

 Spa Structure :  Most of the respondents had divided the spa 

business into two types: department oriented for big sized day spas; job 

oriented for small and resort spas. 

 Personnel :  The personnel of  health spa must have obtained 

certificates for spa operation from the Ministry of Public Health, where as the 

staff must have been trained properly based on the standard of the Ministry of 

Public Health. 

 Skills :  Personnel of  health spa must have knowledge about spa 

services for health, and possess skills in languages,  personnel management, 

marketing and administration. 

 Shares Values :  Administrators or managers of the health spas had to 

establish the identity of their spas based on the Thainess,  good attitudes 

towards the spa business for the quality of services. 

 Administrative Style :  Administrators or managers of the health spas 

should have good relationship skills, provide opportunity for the staff to give 

opinions and treat all staff equally. 
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 Working Style :  Most of the administrators or managers of the health 

spas in Phuket operated and controlled the spas based on the plan of their 

organizations. 

 

 Regarding the standard of the spas for health, it was revealed that 

most of the spas in Phuket had successfully operated their business based on 

the standards of the Ministry of Public Health. Most of the spas were clean and 

hygienic; their products, locations as well as their atmosphere were good.  The 

staff were found to be polite and professional.  The price was reasonable.  

There was a variety of products, and all of the products were safe.  The 

duration and quality of services were found to be appropriate.      

Keyword : health spa,  day spa,  resort spa, spa management or spa manager 
 
บทนํา 
 สภาพสังคมปจจุบัน  ที่มีการแขงขันกันสูง  ไดสรางความตึงเครียดใน          

การทํางาน การดําเนินธุรกิจและปญหาดานสุขภาพมากขึ้น ทําใหพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะความตองการผอนคลายใน

รูปแบบตางๆ เชน การเขาศูนยกีฬา การเตนแอโรบิคตามสวนสาธารณะ และการฝก

โยคะ เปนตน แตวิธีผอนคลายที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน คือการใช

บริการสปา โดยเปนการใชธรรมชาติบําบัดเพื่อปรับสมดุลในรางกายแทนการพึ่งยา

รักษาโรค จากความหวงในสุขภาพของคนในสังคมปจจุบัน ทําใหธุรกิจบริการที่

เกี่ยวของกับสุขภาพไดรับความสนใจมากขึ้น  ประกอบกับเหตุผลที่เมืองไทยมีความโดด

เดนทั้งเร่ืองสมุนไพร และการแพทยแผนไทย การมีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมหรือ

เคร่ืองใชสอยตางๆ ในขณะเดียวกัน อุปนิสัยคนไทยท่ีมีความออนนอม สุภาพ ยิ้มแยม

แจมใส เอาอกเอาใจ และรักงานบริการ จึงกลาวไดวาธุรกิจสปาเหมาะสมกับคนไทย ซ่ึง

ถือเปนจุดแข็งของสปาไทยที่ไมมีประเทศใดสามารถลอกเลียนแบบได ในป 2551 

ธุรกิจสปาและสุขภาพมีมูลคาเฉลี่ยรวมปละ 10,000 ลานบาท โดยรัฐบาลมีนโยบาย
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ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจ สปาแหงเอเชีย (Capital spa of Asia) และ

จากการสํารวจความนิยมของ Spa Asia Magazine ประเทศสิงคโปร พบวา สปาไทย

เปนที่นิยมอันดับหนึ่งในเอเชีย โดยภาพรวมธุรกิจสปาไทยมีอัตราการเติบโตประมาณ

รอยละ 20-30 โดยแบงเปนลูกคาตางประเทศประมาณรอยละ 80  และลูกคาไทย

ประมาณรอยละ 20  กอใหเกิดการจางงานโดยตรงกวา 60,000 ราย และสามารถสราง

รายไดทางออมจากนักทองเที่ยวตางชาติไดไมตํ่ากวา 20,000 ลานบาทตอป  (วาฤทธ์ิ  

ศิริพิทยาโรจน, 2552 : 27)  

ภู เก็ตเปนจังหวัดที่มี ศักยภาพทางดานการทองเ ท่ียวสูง  จากการท่ีมี

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต มีสวนทําใหธุรกิจสปามีการเติบโตสูง  

และผูประกอบการมีความสนใจลงทุนอยางตอเนื่อง ทําใหมีการจัดโครงสรางในธุรกิจ 

สปาเพื่อสุขภาพหลายรูปแบบ การใชกลยุทธมาแขงขันในดานตลาดของธุรกิจสปา    

เพื่อสุขภาพ  ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในภูเก็ตเติบโต  และได รับการตอบรับจาก

นักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง จึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะเกี่ยวกับ 

สปาเพื่อสุขภาพ สปาแตละแหงมีการสรางเอกลักษณ และอัตลักษณของธุรกิจสปา   

เพื่อสุขภาพเพื่อเปนการสรางคุณคา โดย  การนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นดานศาสตร   

การนวด ผลิตภัณฑสมุนไพร ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพิ่มได     

สูงมาก จึงชวยสงเสริมใหธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพสามารถรองรับการใหบริการระดับสากล

ได (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, 2555 : 1) 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การบริหารจัดการบริการสปาเพ่ือสุขภาพ    

ในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงประกอบดวยดานกลยุทธ ดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากร     

ดานทักษะ ดานคุณคารวม ดานรูปแบบการบริหารงาน และดานระบบการทํางาน 

เ พ่ือใหลูกคาได รับการบริการอยางมี คุณภาพถูกตองตามหลักการกอให เกิด           

ความประทับใจแกลูกคา หรือผูใชบริการ  จะทําใหธุรกิจนี้เติบโตไดอยางมีคุณภาพและ

มีมาตรฐาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการบริหารจัดการบริการสปาเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืน 

และสรางช่ือเสียงที่ดีใหกับธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ใหเปนที่ยอมรับ         

สูสากล 
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วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการบริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ในดาน 

กลยุทธ ดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากร ดานทักษะ ดานคุณคารวม ดานรูปแบบ

การบริหารงาน และดานระบบการทํางาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. สปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง กิจการที่ใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ 

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย เชน การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ํามัน        

เพ่ือสุขภาพโดยอาจมีบริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใช

สมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทยทางเลือกอื่นๆ หรือไมก็ได   

( ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พรบ. สถานบริการ ฉบับที่ 4พ.ศ. 2546 ) 

 2. เดยสปา (Day spa) หมายถึง สปาที่ไมมีที่พักคางคืน สําหรับลูกคาที่มี

ความตองการใชบริการ ประมาณ 1-4 ช่ัวโมง 

 3. รีสอรทสปา (Resort spa) หมายถึง สถานประกอบการสปาท่ีใหบริการ 

สปาในโรงแรม รีสอรท หรือมีที่พัก เพื่อรองรับความตองการใชบริการสปาสําหรับผูมา

พักแรม 

4. ผูบริหารธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ  หมายถึง บุคคลท่ีเปนผูลงทุนใน

กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ และเปนผูดําเนินการที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใหบริการ

ทั้งหมดในธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

 5. ผูจัดการสปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่เปนผูจัดการหรือผูดําเนินการ

ที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใหบริการทั้งหมดในสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพใน

จังหวัดภูเก็ต 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการบริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต”   

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาการใหบริการสปา        

เพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

( วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน, 2553 : 147 ) คือ กลุมผูบริหารที่มีตําแหนงเปนผูบริหารหรือ

ผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต  ที่สถานประกอบการไดผานการรับรอง

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขป 2555 เนื่องจากผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปา

เพ่ือสุขภาพเปนตัวแทนที่ดีของประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพน้ี ผูใหขอมูลหลัก ไดแก 

ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปา ประเภทเดยสปา และรีสอรทสปา จํานวน 20 ราย  

เพ่ือใหไดขอมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา คือ วิธีการสัมภาษณโดย

สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth interview) และแบบมีโครงสราง  (Structure 

interview)  ผูวิจัยทําการติดตอขอนัดหมาย เพ่ือการเขาพบและทําการสัมภาษณ และ

จํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพน้ีขึ้นอยูกับความสอดคลองของขอมูลที่มี

ทิศทางเดียวกัน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณแบบ      

มีโครงสราง แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

       สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูบริหาร / ผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

และสถานประกอบการสปา ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนงของผูบริหาร ระดับ

การศึกษา ประสบการณทํางานดานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ประเภทของสถานบริการ 

จํานวนเตียงที่ใหบริการ ทุนเร่ิมตนในการประกอบธุรกิจสปา 

       สวนที่ 2 ขอมูลการจัดการดานการตลาดธุรกิจสปา และการใหบริการ

ประกอบดวย ผลิตภัณฑที่ใหบริการ ราคาที่ใหบริการ ชองทางการจัดจําหนาย         

การสงเสริมการขาย  

       สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย โครงสราง

องคกร จํานวนบุคลากร หนาที่ของบุคลากร การสรรหาและคุณสมบัติของบุคลากร             

การฝกอบรมบุคลากรกอนเขาทํางาน ระยะเวลาในการฝกบุคลากร เงินเดือน           

ของบุคลากร สวัสดิการของบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร  
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       สวนที่  4 ข อมู ลการจั ดการด านผลิต ภัณฑสปาด านกายภาพ 

ประกอบดวย การจัดการดานรูป  การจัดการดานรส การจัดการดานกลิ่น การจัดการ

ดานเสียง การจัดการดานสัมผัส และการจัดการวัสดุอุปกรณปจจัยในการเลือกวัสดุ

อุปกรณ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ และขั้นตอนในการใหบริการสปา  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานและ

นํามาปรับปรุงแกไขใหมีความครอบคลุมและชัดเจนขึ้นกอนนําไปใช 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชวิธี

ตางๆ ดังนี้ 

 1. วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการเขาไปใชบริการและสังเกตในระหวาง

ใชบริการในสถานประกอบการและนําขอมูลตางๆ ที่ได มาประกอบการศึกษาคร้ังนี้ใหมี

ความสมบูรณ และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการใชวิธีสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นพรอม

ไปกับการสัมภาษณ และการสํารวจขอมูลภาคสนาม 

 2. วิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยตรง

แบบตัวตอตัว โดยใชเคร่ืองมือการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ และทําการถอด

รายละเอียดการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวน ในการนํามาวิเคราะห 

 3. การสํารวจขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดขออนุญาตสถานประกอบการในการ

บันทึกภาพดวยกลองถายรูปเพื่อบันทึกภาพถายเก่ียวกับสภาพแวดลอมภายในสปา 

 การตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูล การศึกษาคร้ังนี้ตรวจสอบ  

ความเช่ือถือไดของขอมูลดวยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) โดย 

 1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) โดยผูวิจัย

สัมภาษณผูใหขอมูลจากแหลงที่มี 3 แหลงที่ตางกันคือ แหลงเวลา แหลงสถานที่ และ

แหลงบุคคล 

 2. การตรวจสอบสามเสาด านวิ ธีรวบรวมขอมูล (Methodology 

triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลหลายๆวิธี  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองการบริหารจัดการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ใชวิธีสังเกต

แบบมีสวนรวมควบคูกับการซักถาม 
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ผลการศึกษา 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เร่ิมจากการสัมภาษณผูบริหารหรือผูจัดการทั้งหมด 20 

แหง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 35 ป อาชีพรับจางเปนผูดําเนินการ 

สปาธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต  ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี               

มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป   ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตมีรีสอรท 

สปา มากกวาเดยสปา ในดานการลงทุน ธุรกิจเดยสปาขนาดเล็ก มีการลงทุน ไมตํ่ากวา 

1 ลานบาท ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ มีการลงทุน มากกวา 10 ลานบาท ธุรกิจรีสอรท 

สปา มีการลงทุน 3-5 ลานบาท ในสวนของเตียงที่มีใหบริการ ไดแก เตียงนวดไทย เตียง

นวดน้ํามัน และเตียงนวดเทาขึ้นอยูกับประเภทและรูปแบบของธุรกิจสปาไดแก ธุรกิจ

เดยสปาขนาดเล็ก จะมีเตียงนวดรวมกันทั้งหมด 10-20 เตียง ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ 

จะมีเตียงนวดรวมกันมากกวา 100 เตียง ธุรกิจรีสอรทสปา มีเตียงนวดรวมกัน 10-20 

เตียง ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่สปาในรีสอรทนั้นๆ ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการสปา  

กลาววา “ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตหลักๆ จะมี 2 ประเภท คือ ประเภทรี

สอรท สปา ที่แบงการบริหารเปน 2 ลักษณะ ไดแก สปาที่โรงแรมบริหารจัดการเอง และ 

สปาท่ีบริหารจัดการจากบริษัทภายนอก (Outsource) โดยมีขอตกลงหรือสัญญา

ระหวางบริษัทกับทางโรงแรม อีกประเภท คือ เดย สปา  ดิฉันเร่ิมจากการเปนพนักงาน

ตอนรับของสปา 7 ป แตการทํางานตองโต จึงลาออกมารับตําแหนงผูจัดการรีสอรทสปา 

3 ปกอนที่จะมารับตําแหนงผูจัดการเดยสปาได  11 เ ดือน  ที่นี่ ใชงบประมาณ              

ในการลงทุนเบ้ืองตน 200 ลานบาท เพราะเปนสปาที่มีพื้นที่ขนาดใหญมากถึง 10 ไร มี

เตียงนวดที่ใหบริการแยกเปน เตียงนวดไทย 39 เตียง เตียงนวดน้ํามัน103 เตียงและ

นวดเทา 28 เตียง” 

 สวนที่ 2 ขอมูลการจัดการดานการตลาดธุรกิจสปา และการใหบริการ 

สอดคลอง กับแนวคิดและทฤษฎี 7’s Mckinsey ดาน กลยุทธ (Strategy) พบวา  

     ดานผลิตภัณฑ (Product) ประเภทของงานบริการสปามีความหลากหลาย 

ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา  มีการจัดเปนรูปแบบของแพคเกจเพื่อสราง        

ความแตกตางและเอกลักษณของงานบริการแตละท่ี  ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจสปา 

1) ประเภทเดยสปา แตละแหงจะไมมีความแตกตางกันมาก เนนเร่ืองการนวด          
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เพื่อผอนคลายแตมีประเภทของบริการทรีทเมนตที่เปนเอกลักษณของสปา สวน

ผลิตภัณฑเนนผลิตจากสมุนไพร สกัดจากดอกไม หรือผลไม สวนใหญกลุมลูกคา

เปาหมายจะเปนกลุมนักทองเที่ยวขนาดใหญ 2) ประเภทรีสอรท สปา ใหบริการ          

ในการทําทรีทเมนต โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกใชผลิตภัณฑที่มาจาก

ธรรมชาติ หากเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับรางกายจะตองผานการรับรอง ผลิตภัณฑที่

เกี่ยวกับผิวหนาสวนใหญจะนําเขาจากตางประเทศ กลุมลูกคาลูกคาเปาหมาย คือ

ลูกคาที่มาพักในรีสอรท หรือโรงแรม เพื่อความสะดวก ถาลูกคาตองการเขารับบริการ

จะตองมีการจองเวลาลวงหนา ประเภทของบริการท่ีลูกคาสวนใหญเลือกใชบริการมาก

ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก นวดน้ํามัน  ขัดผิว  นวดหนา เพ่ือ  

การผอนคลาย และบํารุงผิวพรรณ จุดขายในการใหบริการสปาในจังหวัดภูเก็ต พบวา 

ทําเล ที่มีความเปนธรรมชาติ ซึ่งสภาพแวดลอมที่ติดธรรมชาติเปนจุดขายสําคัญ ทั้งนี้

บุคลากรที่มีความรูทางดานผลิตภัณฑ และบริการที่สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาแก

ลูกคาไดตรงตามความตองการ และสิ่งสําคัญ คือ บุคลากรที่ใหบริการลูกคาดวย   

ความเต็มใจ มีมารยาท ออนนอม ถอมตน รวมถึงการแตงกายท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมไทย 

ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจตองการกลับมาใชบริการอีก ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ

สปา กลาววา “ผลิตภัณฑเนนธรรมชาติ และสมุนไพรเปนหลัก ประเภทงานบริการท่ี

ลูกคานิยมใชบริการมากที่สุด ไดแก นวดน้ํามัน ขัดตัว นวดไทย ทั้งนี้จะมีการจัด

ประเภทของแพคเกจใหลูกคาเลือกใชบริการ  ประเภทงานบริการหลักๆ ของธุรกิจสปา

จะคลายๆ กันแตสวนใหญจะแตกตางกันตรงที่สปาแตละแหงจะหาเอกลักษณและ

ลักษณะเฉพาะของงานบริการมาใหบริการลูกคา” 

      ดานราคา  (Price) อัตราคาบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัด

ภูเก็ต ในแตละประเภทสปา มีราคาตํ่าสุดอยูที่ 300 บาท ตอ ชั่วโมง สูงสุดอยูที่ 

มากกวา 10,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสปา โดยรีสอรท สปา จะมีราคา

บริการสูงกวา เดยสปา  เชน ประเภทบริการนวดไทย ราคาของรีสอรทสปาจะอยูที่

มากกวา  1,500  บาท ตอ 1 ช่ัวโมง สวนเดยสปา จะอยูที่ 500 บาท ตอ 1ช่ัวโมง เปนตน 

ทั้งนี้เพราะมีปจจัยหลายอยางมาเปนตัวกําหนดตนทุน อาทิเชน กําลังซื้อของกลุมลูกคา  
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ราคาหองพักของโรงแรม  การออกแบบสถานที่  สถานท่ี ต้ังของสปา  รูปแบบ              

การใหบริการ คาตอบแทนพนักงานนักสุขภาพบําบัด เปนตน ดังบทสัมภาษณ 

ผูจัดการสปากลาววา “อัตราคาบริการต่ําสุดจะคือขัดผิวอยูที่ราคา 900 บาท ตอ คร่ึง

ชั่วโมง และราคาสูงสุด จะอยูที่ 8,100 บาทท้ังนี้จะเปนการจัดทําแพคเกจ ใชเวลา

ประมาณ 4 ช่ัวโมงการกําหนดราคาขึ้นอยูกับตนทุนตางๆ ไมวาจะเปนคาแรง คา

สาธารณูปโภค คาผลิตภัณฑ” 

     ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ธุรกิจสปาประเภทเดยสปา สิ่ง

สําคัญ คือ ทําเลท่ีต้ังสําหรับเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากลูกคาสวนใหญ

จะเปนนักทองเที่ยวที่มากับบริษัททัวร ฉะนั้นถาสถานประกอบการต้ังอยูบริเวณติดกับ

เสนทางหลัก เชน ถนนเจาฟาตะวันตก ซ่ึงเปนเสนทางผานสําหรับการทองเท่ียวภายใน

จังหวัดภูเก็ต จะงายตอการที่บริษัททัวรจะสงลูกคามาใชบริการกับสปาแหงนั้น ทั้งยัง

เปนที่สะดุดตาตอลูกคาที่เขามารับบริการดวยตนเอง ถาลูกคาภายนอกตองการใช

บริการสปา ทางสปาก็จัดรถรับ-สง เพื่อความสะดวกของลูกคา เดยสปาสวนใหญจะ

ขายประเภทบริการสปาผานบริษัททัวร หรือเวปไซดของสปาเอง  แตถาเปนธุรกิจรีสอรท 

สปา จะเนนขายงานบริการสปาใหกับลูกคาที่เขามาพักในรีสอรทหรือโรงแรม โดยจะ

ขายเปน     แพคเกจคูกับหองพัก หรือมีคูปองสําหรับลูกคามาใชบริการเมื่อลูกคาเขามา 

Check-in วันแรก ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการสปา กลาววา   “ที่ต้ังของสปา ปจจุบันนี้

เปนที่ของเจาของมีอยูเดิม และเปนที่โชคดีวาที่ผืนนี้ต้ังอยูบนถนนที่เปนเสนทางหลัก

ของซิต้ีทัวร จึงเปนทําเลท่ีสะดวกตอการคมนาคม และงายตอการที่ลูกคาเขามารับ

บริการ จะสังเกตวาเดยสปาสวนใหญจะมีทําเลต้ังอยูบนเสนทางหลักคือเปนเสนทาง

ผานของซิต้ีทัวร   จึงปฏิเสธไมไดวาการคมนาคมก็เปนปจจัยสําคัญในการเลือกทําเล

ของธุรกิจ” 

      ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) การสงเสริมการขายขึ้นอยูกับ

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจสปาแตละประเภท ธุรกิจเดยสปา จะเนนการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ดานตางๆ ไดแก ปายโฆษณาขนาดใหญตามถนนสายหลัก การลง

โฆษณาตามหนังสือทองเที่ยว การใช Social media ใน  
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การประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว ไปวางท่ีเคานเตอรบริษัททัวร หรือมีการสมัคร

สมาชิกของสปา เพ่ือมอบราคาพิเศษใหลูกคาที่มารับบริการ สําหรับรีสอรท สปา         

มีการทํารายกายขายควบคูไปกับหองพัก หรือมีการมอบคูปองสวนลด  ใหลูกคาที่มา 

check-in เพ่ือเสนอทางเลือกใหลูกคาสนใจรับบริการสปาภายในโรงแรม ทั้งนี้ยังได

รวมมือกับทางภาครัฐออกบูธในการประชาสัมพันธธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ตทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูลเก่ียวกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

ในจังหวัดภูเก็ต การสรางความสัมพันธที่ดีกับบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศนก็สามารถ

สงเสริมดานการขายอีกทางหน่ึงได เพราะจะทําใหเกิดการสนับสนุนของบริษัท

ทองเที่ยว ดังบทสัมภาษณ  ผูจัดการสปา กลาววา   “สปาของเราจะมีกลุมลูกคา

นักทองเท่ียวเปนหลัก แตเราก็ไดมีการขยายตลาดไปสูกลุมลูกคาคนไทยมากขึ้น ดังนั้น 

เราจึงมีการสงเสริมการขาย โดยมีราคาพิเศษใหลูกคาคนไทยในชวงเวลา ตอนเชา 9 

โมงถึงเที่ยง ถาคนไทยเขาใชบริการซาวนนาไดในราคา 150 บาท นวดไทย 500 บาทตอ 

2 ช่ัวโมง เพราะถาเปนในเวลาที่ไมใชโปรโมช่ันจะตองจายนวดไทย 1,500 บาท ตอ 2 

ช่ัวโมง และชวงเย็นต้ังแต 1 ทุมเปนตนไปจะไดราคาพิเศษเหมือนชวงเชา” 

  สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารจัดการองคกร  สอดคลอง กับแนวคิดและ

ทฤษฎี 7’s Mckinsey ดาน โครงสราง (Stucture) คนหรือพนักงาน (Staff) ทักษะ 

(Skills) คุณคารวม (Shares values) รูปแบบการบริหารงาน (Style) และระบบ       

การทํางาน (System)  การจัดโครงสรางองคกรธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต   

มี 2 ประเภท ไดแก 1) โครงสรางองคการแบบแบงงานตามหนาที่ จะพบวา ธุรกิจ     

เดยสปาขนาดเล็ก และธุรกิจรีสอรท สปา ที่ดําเนินการบริหารจัดการโดยรีสอรทหรือ 

โรงแรม จะมีการจัดโครงสรางองคการประเภทน้ี ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการสปา     

กลาววา “พนักงานของเราที่นี่จะมีประมาณ 7 คน ตําแหนงสูงสุดคือ ผูจัดการสปา    

ฝายตอนรับ นักสุขภาพบําบัด โดยสวนใหญพนักงานของเราจะสามารถทําได

หลากหลาย แตตองทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกอน” 2) โครงสรางองคการ

แบบแบงงานเปนฝาย จะพบวา ธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ และธุรกิจ รีสอรท สปา ที่มี

บริษัท เชาพื้นที่ดําเนินการบริหารจัดการภายในรีสอรทหรือโรงแรม มีการจัดโครงสราง
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องคการประเภทน้ี เพราะมีบุคลากรใหควบคุมมาก จึงตองมีการแบงงานเปนฝายตางๆ 

โดยแตละฝายจะมีหนาที่ดําเนินงานเปนอิสระจากฝายอื่นๆ ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ

สปา กลาววา “ตอนนี้ในองคกรของเรามีพนักงานประมาณ 40 คนโดยแบงเปนแผนก

ตางๆ มีผูจัดการสปาคอยบริหารจัดการ และมีสวนของฝายสํานักงาน เชน บัญชี และ

ฝายปฏิบัติการ ไดแก พนักงานตอนรับ พนักงานสุขภาพบําบัด แตละคนจะมีหนาที่  

ของตนเอง” 

 จํานวนบุคลากรในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ประเภทเดยสปา

ขนาดเล็ก และรีสอรท สปา จํานวนบุคลากรโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 10-15 คน แตถาเปน   

เดยสปาขนาดใหญ และรีสอรท สปา ที่มีการเชาพื้นที่ดําเนินการ สปาประเภทนี้จะมี

สาขาในแตละโรงแรม จํานวนบุคลากรโดยเฉล่ีย จะอยูที่ 60-70 คน เพราะจะตอง

รองรับลูกคาจํานวนมาก ซ่ึงบุคลากรในธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ จะประกอบดวย ผูจัดการ 

(Spa manager) ฝายตอนรับ (Spa reception) พนักงานสุขภาพบําบัด (Spa 

therapist) ฝายการตลาด ฝายแมบาน ผูฝกอบรม พนักงานธุรการ ฝายจัดการสวน  

ฝายยานพาหนะ ทั้งนี้บุคลากร 1 คน อาจจะสามารถปฏิบัติงานไดหลายหนาที่ เพ่ือเปน

การประหยัดงบประมาณในการบริหาร  การกําหนดหนาที่ของบุคลากร ขึ้นอยูกับ

ตําแหนง โดยหนาที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจะขึ้นอยูกับตําแหนงของผูบริหารหรือ

ผูจัดการสปา สวนพนักงานตําแหนงอ่ืนก็มีการกําหนดหนาที่ตามความรับผิดชอบใน

งานของตนเอง 

 การสรรหาบุคลากรในธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ พนักงานปฏิบัติงานสวนของ

สํานักงาน จะมีการประกาศผานเวปไซดของสปา หรือประกาศผานสํานักงานจัดหางาน

จังหวัด สวนตําแหนงนักสุขภาพบําบัด เดยสปาจะทําการสรรหาพนักงานจาก          

การประกาศ หรือการรับสมัครผานสํานักงานจัดหางาน โดยคุณสมบัติของบุคลากร   

ไมเนนวาจะมีความรูเร่ืองนวดมากอนหรือไม แตเนนที่การมีจิตในการใหบริการท่ีดี มี

ทัศนคติที่ดีในการใหบริการ สวนรีสอรทสปาจะสรรหาพนักงานโดยผานแผนกบุคคล

กอนแลวจึงมาถึงผูจัดการสปาใหคัดสรรอีกที  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

113 

 คุณสมบัติของบุคลากรจะมีการกําหนดตามหนาที่งานตามตําแหนงที่ตองการ 

สวนใหญจะเนนเร่ืองบุคลิกภาพ  การมีมนุษยสัมพันธและการมีจิตใจรักในงานบริการ 

รวมถึงการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ เพราะงานในธุรกิจสปาเปนงานท่ี

เกี่ยวของกับสุขภาพเปนหลัก ในสวนงานที่ใหบริการใกลชิดลูกคาจะตองมีความรูดาน

ภาษาอังกฤษ เพื่องายตอการสื่อสารและเขาใจในความตองการของลูกคา สวนตําแหนง

เฉพาะที่ตองมีใบอนุญาตประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก ผูดําเนินการสปา 

และนักสุขภาพบําบัด การฝกอบรมบุคลากร เดยสปา จะมีผูฝกสอน เปนหัวหนางาน

สําหรับฝกสอนวิธีการใหบริการที่ถูกตอง การเรียนรูผลิตภัณฑ สวนรีสอรทสปา จะมีผู

ฝกสอนเปนผูจัดการสปา (Spa manager) ที่จะใหความรูในเร่ืองของผลิตภัณฑที่ใช 

และวิธีการใหบริการ เพราะผูจัดการสปาในรีสอรทสปา จะเปนผูวางระบบเกี่ยวกับงาน

บริการทั้งหมด สปาบางแหงก็จะมีสถาบันสอนวิชาชีพเกี่ยวกับการนวดท่ีไดรับอนุญาต

จากกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะ จะจัดใหมีการเรียนการสอนใหพนักงานโดยตรง  

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการฝกพนักงานใหม โดยเฉพาะตําแหนงนักสุขภาพบําบัด (Spa 

therapist) มีระยะเวลา 1-3 เดือน และแตละแหงจะจัดใหมีการทดสอบฝมือหลังจาก

ผานการอบรมแลว โดยทดสอบการนวดใหกับผูจัดการสปา ความสามารถของพนักงาน

จะนํามาประกอบในการพิจารณารายไดของพนักงานดวย เงินเดือนเร่ิมตนของพนักงาน

นักสุขภาพบําบัด เร่ิมตนที่ 5,000 บาทตอเดือน ผูจัดการสปา เงินเดือน15,000-50,000 

บาทตอเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจสปาและประสบการณ สวนงานดานบริหาร 

เงินเดือน 10,000-25,000 บาท ตอเดือน ในกรณีที่เปนรีสอรทสปาจะมีสวัสดิการ ที่พัก 

อาหาร และคาบริการ (Service charge)รวมเขาไปดวย อาจจะมีทิปรายคนหรือนํามา

รวมกันขึ้นอยู กับนโยบายของแตละแหง  ถา เปนเดยสปาจะมีคา ช่ัวโมงตาม

ความสามารถหรือใหตามประเภททักษะการนวดในแตละแบบ สวนรูปแบบ              

ในการพัฒนาบุคลากร จะมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกป บางที่

อาจจะทุกๆ 3 เดือน ไมวาจะเปน ดานการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานภาษาหรือ

ความรูเฉพาะดานของพนักงานแตละตําแหนง เพื่อกระตุนใหพนักงานมีความรักในงาน 

และมีความกระตือรือรนในการทํางาน ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ  กลาววา “ทั้งนี้เรามี
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โรงเรียนหรืออเคเดมี่ฝกพนักงานของเราเอง เพราะการฝกทักษะของนักสุขภาพบําบัด

ของเราคอนขางใชเวลามากบางทีกินเวลาถึง 3 เดือน เพื่อที่จะใหไดสัมผัสและจําทา

นวดใหแมนยํา ลูกคาของเราเปนลูกคาที่มีกําลังจายสูงจึงมีความคาดหวังในบริการท่ีดี

และมีคุณภาพ กอนที่จะใหพนักงานนวดลูกคา เราจะตองมีการเทสมือของนักสุขภาพ

บําบัดกอน และจะมีการใหคะแนน ถาผานถึงจะไดลงงานจริง สวนเร่ืองสวัสดิการจะ

ไดรับเหมือนๆ กับพนักงานโรงแรมเกือบทุกอยาง แตพนักงานสปามีโอกาสท่ีจะไดไป

เรียนรูและทํางานท่ีตางประเทศ” 

 สวนที่ 4 ขอมูลการจัดการดานผลิตภัณฑสปา สอดคลอง กับแนวคิดและ

ทฤษฎี 7’s Mckinsey ดาน กลยุทธ (Strategy) สปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตมี      

การจัดการดานกายภาพ ดังนี้ 

 การจัดการดานรูป เนนที่การตกแตงเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมไทย  และ

วัฒนธรรมของทองถิ่นผสมผสานใหกลมกลืนกับธรรมชาติที่แวดลอมบริเวณสปา ทําให

ลูกคารูสึกถึงความสงบ ผอนคลาย ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ี สวน

ผลิตภัณฑ เนนมาจากสมุนไพรไทย และความเปนเอกลักษณของสมุนไพรที่นํามา

ประยุกตใชใหตรงกับความตองการของลูกคา 

 การจัดการดานรส สวนใหญจะใชน้ําสมุนไพร มาชวยทําใหลูกคารูสึกสดชื่น 

ใหบริการทั้งกอนและหลังการทําทรีทเมนตแตละคร้ัง จะมีธุรกิจสปาบางแหงเทานั้นที่

ใหบริการเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ เชน สุโข สปา ทั้งนี้จะเนนวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

ปราศจากสารปรุงแตง  

 การจัดการดานกลิ่น จะมีการจุด Burner เปนน้ํามันหอมระเหย กลิ่นตางๆ 

ที่มาจากธรรมชาติ  เชน กลิ่นดอกไม หรือสมุนไพร เพื่อการผอนคลายภายในหองนวด 

สวนบริเวณสถานท่ีรอบๆ จะมีการปลูกดอกไม หรือสมุนไพรเพื่อใหกลิ่นหอมรอบๆ 

บริเวณ 

 การจัดการดานเสียง มีการใชเสียงเพลงหรือดนตรีที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ 

หรือเสียงบรรเลงดนตรีไทย เพื่อใหเขากับบรรยากาศของสถานท่ีและเอกลักษณ

ของสปา 
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 การจัดการดานสัมผัส สปาแตละแหงจะมีการอบรมพนักงานสุขภาพบําบัด 

ในเร่ืองของวิธีการนวดเพ่ือการผอนคลาย และทัศนคติในการใหบริการเพ่ือลูกคาจะรูสึก

ไดถึงงานบริการดวยความเต็มใจของนักสุขภาพบําบัด และน้ําหนักในการนวดและ

ทาทางในการนวดเพ่ือคุณภาพและมาตรฐานของสปาแหงนั้น 

 ขั้นตอนในการใหบริการสปา แบงเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

 กอนทําทรีทเมนต เมื่อลูกคามาถึง ฝายตอนรับกลาวทักทายพรอมยกมือ

ไหว มีการนําน้ําสมุนไพรพรอมผาเย็นเสริฟลูกคา มีการสอบถามความตองการของ

ลูกคาพรอมนําเสนอประเภทงานบริการ บางแหงมีการสอบถามปญหาสุขภาพลูกคา

กอนเขารับบริการ แลวกรอกขอมูลความตองการของลูกคา สงตอไปยังพนักงานนัก

สุขภาพบําบัด (Therapist) แลวเขารับบริการทรีทเมนตตอไป 

 ระหวางทําทรีทเมนต พนักงานสุขภาพบําบัดทําความรูจักกับลูกคา พรอม

กับสอบถามแขกวาการใหบริการนวดหนักหรือเบาเกินไป มีสวนไหนตองการเนนเปน

พิเศษ หรือมีสวนไหนท่ีเปนปญหาตองการหลีกเลี่ยง เมื่อใหบริการเรียบรอยแลวสง

ผูรับบริการมายังบริเวณรับรองลูกคาเพื่อพักผอนรางกาย 

 หลังทําทรีทเมนต เมื่อลูกคามานั่งพักบริเวณรับรองลูกคา จะมีการเสริฟน้ํา

สมุนไพรรอนเพ่ือปรับสภาพรางกาย และเก็บคาใชบริการกับลูกคา พรอมกลาวขอบคุณ

ยกมือไหว และไปสงลูกคา 

 ดังบทสัมภาษณ ผูจัดการ กลาววา “การจัดการดานรูป เนนการตกแตงที่ไม

หรูหรา ไมทันสมัย ไมมีแอรคอนดิช่ัน แตอยูทามกลางธรรมชาติ มีบริเวณล็อบบ้ีสําหรับ

ตอนรับลูกคา และมีมุมพักผอนริมทะเลสาบนํ้าขนาดใหญ ลูกคาสามารถสัมผัสกับลม

เย็นๆ ที่พัดผานผิวน้ํา และอาคารโลง เรียบงาย ทามกลางตนไมรมรื่น ทําใหอากาศ

ถายเทไดอยางสบาย  การจัดการดานรส เราจะมีการเสริฟน้ําสมุนไพรใหลูกคาทั้งกอน

และหลังเขารับบริการ วัตถุดิบที่เราใชเนนวัตถุดิบที่นํามาจากธรรมชาติสวนหอง      

ทรีทเมนตก็เนนการตกแตงแบบเรียบงายสไตลไทยๆ เพื่อใหลูกคาผอนคลาย หลังจาก

ลูกคาเขารับบริการนักสุขภาพบําบัดจะพาลูกคามามุมพักผอนและเสริฟชารอน”  
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สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ

ในจังหวัดภูเก็ตตามแนวคิดและทฤษฎี 7S’s Mckinsey model  สอดคลองกับ วิเชียร 

วิทยอุดม (2554 : 19/34-36) ที่กลาวถึง องคประกอบขั้นพื้นฐาน 7 ประการขององคกร 

ประกอบดวย 

 กลยุทธ  (Strategy)  ผูบริหารหรือผูจัดการสปาจะมีการหาจุดเดนและ

เอกลักษณในการใหบริการ จากการศึกษาพบวา ผูบริหารหรือผูจัดการสปาแตละแหง

พยายามท่ีจะเนนงานบริการในเร่ืองของการนวด ซ่ึงตองเปนบริการที่ดีมีคุณภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากผลิตภัณฑของแตละแหงจะทําจากสมุนไพรเปนหลัก ไมมี

ความแตกตางกันมาก และจะตองมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทนําเที่ยว เพราะบริษัท

นําเท่ียวจะเปนคนกลางในการหาลูกคาเขามารับบริการ ในขณะเดียวกันธุรกิจรีสอรท 

สปา จะมีการทําโปรโมช่ันรวมกับการขายหองพัก เนื่องจากมีราคาสูง จึงเนนคุณภาพ

ของผลิตภัณฑและบริการควบคูกัน สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ  

(2545 : 18) ที่กลาววา การวางแผน (Planning) เปนสิ่งที่องคกรตองการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต การวางแผนเปนสะพานเช่ือมระหวางเหตุการณปจจุบันและอนาคตซึ่งทําได

โดยการใหบรรลุเปาหมายผลลัพธที่ตองการ การวางแผนจึงตองอาศัยการกําหนด      

กลยุทธที่ประสิทธิภาพ 

 โครงสราง (Structure) โครงสรางของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

พบวา  มีการจัดโครงสรางตามขนาดของธุรกิจสปา โดยที่เดยสปาขนาดเล็ก และ         

รีสอรทสปา ผูบริหารหรือผูจัดการสปา จะมีการจัดโครงสรางแบบแบงงานตามหนาที่ 

โดยประกอบดวยตําแหนง ผูจัดการสปา ผูชวยผูจัดการสปา พนักงานตอนรับ และ    

นักสุขภาพบําบัด ตําแหนงตางๆ  อาจมีภาระซ้ําซอนกันไดแลวแตสถานการณ          

สวนธุรกิจเดยสปาขนาดใหญ จะมีการจัดโครงสรางองคกรโดยแบงเปนฝายตางๆ        

อยางชัดเจน แตละฝายจะมีการกําหนดหนาท่ีออกจากกันอยางชัดเจน โดยจะมี

ผูจัดการสปา ทําหนาที่ ดําเนินการดูแลกิจการสปาทั้งหมดแทนผูประกอบการ มี          

การติดตอสื่อสารประสานงานและการควบคุมรวมกับฝายตางๆ อยางเปนระบบ 

สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2545 : 19) ที่กลาววา การกําหนดแผนก
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ในโครงสรางขององคกร (Organization structure) ขนาดของการควบคุม (Span of 

control) และสายการบังคับบัญชา (Chain of command) การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ

ตองการการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง เพราะตําแหนงใหมๆ ที่สรางขึ้นหรือลดลงหรือ

รวมกัน โครงสรางองคกรจะตองระบุถึงวิธีการใชทรัพยากรและวิธีการซ่ึงวัตถุประสงคมี

การกําหนดขึ้นในธุรกิจ 

 บุคลากร (Staff) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

จะตองมีใบอนุญาตในการเปนผูดําเนินการกิจการสปาเพ่ือสุขภาพจากกระทรวง

สาธารณสุข และตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด และผูบริหารหรือ

ผูจัดการสปา จะเปนผูบริหารจัดการดานบุคคลในธุรกิจสปา และมีหนาที่ในการกําหนด

หนาที่การทํางานในตําแหนงตางๆ ภายในองคกร สอดคลองกับ พงษศักด์ิ ปญจพรผล 

(2542 : 64) ที่กลาววา การจัดคนเขาทํางาน (Staffing)  หมายถึง การจัดหาบุคคลเขา

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ สอดคลองกับ เฮนร่ี ฟาโยล 

(Fayol, 1949 : 43) ที่กลาววา การจัดสายบังคับบัญชา (Scalar chain) การบริหารงาน

ในองคการจะตองมีการจัดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงไปโดยเริ่มจากผูบริหาร

ช้ันสูงสุดถึงผูบริหารชั้นตํ่าสุดโดยไมขาดตอนทั้งนี้เพ่ือใหการปฏิบัติตามคําสั่งหรือ

นโยบายขององคการมีขั้นตอนเปนระเบียบแบบแผนอยางไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้นไม

จําเปนที่ผูบังคับบัญชาช้ันลางจะตองรอฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปใน

ทุกกรณีในบางคร้ังผูบังคับบัญชาแตระดับช้ันอาจจําเปนตองตัดสินใจสั่งการหรือ

ดําเนินการตามที่ 

 ทักษะ (Skills) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต มี

ประสบการณและความรูในธุรกิจสปาอยางลึกซึ้ง และมีทักษะดานตางๆ ไดแก         

ดานภาษา ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และดานการตลาด ทําใหสามารถ

ควบคุมบริหารจัดการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญผูบริหารหรือ

ผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพจะใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน

องคกร ไมวาจะเปนเร่ืองบุคลิกภาพ ทักษะทางดานภาษา และความรูดานผลิตภัณฑที่

ใชในงานบริการ โดยเฉพาะตําแหนงหลักๆ ที่ตองติดตอสื่อสารใกลชิดกับลูกคา ไดแก 
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พนักงานตอนรับ และนักสุขภาพบําบัด ทั้งนี้ทางองคกรจะมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะดานตางๆ เปนประจํา และมีการประเมินทุกคร้ังหลังจากไดรับการอบรมแลว 

สอดคลองกับ ปวารณา อัจฉริยบุตร และคนอ่ืนๆ (2549 : 55) ที่กลาววา การฝกอบรม

พนักงานใหมีทักษะการนวดท่ีดี มีความสําคัญในการรักษามาตรฐานและตองใชเฉพาะ

พนักงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภัยตอผูมาใชบริการ  การอบรมพนักงานใหมีทักษะในการใหบริการเปนสิ่งที่จัด

อบรมสัมมนาพนักงานอยางตอเนื่องไมวาจะเปนเทคนิคการใหบริการ การนวด ความรู

เร่ืองผลิตภัณฑที่ใชในสปา 

 คานิยมองคกร (Shares values) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

ในจังหวัดภูเก็ต ไดมีการเนนยํ้าใหบุคลากรในองคกร มีใจรักงานบริการ และมีจิตสํานึก

ที่ดีในการทํางาน การใหความสําคัญแกพนักงานในตําแหนงตางๆ เพ่ือใหพนักงานได

เห็นคุณคาในตัวเอง มีการหมั่นใหความรูพนักงานอยางสมํ่าเสมอเพื่อที่จะทําใหธุรกิจส

ปาสามารถดําเนินการไปไดดวยดี สอดคลองกับ วิเชียร วิทยอุดม (2554) ที่กลาววา 

คานิยมองคกร (Shares values) หมายถึง คานิยมหรือความรูสึกรวมกันของบุคลากร

ในองคกรที่อยูบนพื้นฐานของการทํางาน อันมีผลในเชิงจิตวิทยาอาจหมายถึงคติพจน

หรือคําขวัญเพื่อกระตุนใหทุกคนมีความรูสึกและปฏิบัติรวม  

 รูปแบบการบริหารงาน (Style) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพใน

จังหวัดภูเก็ตมีมนุษยสัมพันธดี และมีความเปนกันเอง จึงเนนการบริหารงานแบบ

ครอบครัว มีความใกลชิดกับพนักงานในองคกร และไดใหความสําคัญตอการแสดง

ความคิดเห็นของพนักงานเพ่ือนํามาชวยปรับปรุงแกไข ขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหวาง

การปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ยงยุทธ เกษสาคร (2549 : 122) ที่กลาววา 

การสั่งการท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก ผูบริหารยินดีรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ตางๆ จากพนักงาน ยินยอมใหพนักงานตัดสินใจในเร่ืองที่เห็นสมควร ตามตําแหนง

อํานาจหนาที่ของบุคคลนั้นยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการกระทําของ

พนักงานโดยมิไดเจตนาไววางใจผูบังคับบัญชา ในการเปนผูแทนกระทําการแทนได ใน

กรณีที่เห็นสมควรโดยไมควบคุมอยางใกลชิด แตใหอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ 
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 ระบบการทํางาน (System) ผูบริหารหรือผูจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพใน

จังหวัดภูเก็ต จะมีการประสานงานภายในองคกร ดวยการสื่อสารในแตละแผนก ขึ้นอยู

กับขนาดขององคกร องคกรสปาขนาดเล็กจะมีการสั่งการจากผูจัดการถึงพนักงาน

โดยตรง สอดคลองกับ เสนาะ ติเยาว (2545 : 149) ที่กลาววา องคการที่มีระดับ       

การบังคับบัญชา 2 ช้ัน ประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลางจํานวน

นอยและผูปฏิบัติงานระดับลางซ่ึงมีจํานวนมาก คุณสมบัติของผูบริหารระดับกลาง

จะตองเปนผูที่มีความรูกวางขวางสามารถปฏิบัติงานและควบคุมงานไดหลากหลาย 

และคุณสมบัติของผูปฏิบัติระดับลางจะตองเปนผูที่มีความรูเชี่ยวชาญสูง สามารถ

ปฏิบัติงานและควบคุมงานไดดวยตนเอง โดยจะเนนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ

หมุนเวียนเพื่อเรียนรูงานในแนวนอน และจะเนนการฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานใหมีความรู

และทักษะใหมๆ อยูเสมอ สวนองคกรสปาขนาดใหญจะมีการสั่งการจากผูจัดการผาน

หัวหนาแผนกเปนสั่งการและควบคุมการทํางาน เพ่ือจะไดมีการทํางานเปนทีม และมี

ความรวมมือกันเปนอยางดี   
 
ขอเสนอแนะ  
การบริหารจัดการบริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรทําการตลาดสําหรับกลุมลูกคา

คนไทย เพื่อเปนการขยายกลุมลูกคาที่เขารับบริการ ไมตองพึ่งตลาดนักทองเที่ยวทาง

เดียว 

 2. ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรประสานงานกับสถาบันการศึกษา 

โดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยสารพัดชางจังหวัดภูเก็ต เพ่ือการสรรหา

บุคลากร และฝกอาชีพใหกับบุคลากรทางดานสปาเพ่ือสุขภาพ ควรมีการเปดหลักสูตร

การเรียนการสอนในดานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เพ่ือเปนการแกปญหาการขาดแคลน

บุคลากรของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

 3. ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรใหความสําคัญเก่ียวกับเร่ือง

คาตอบแทน และสวัสดิการของบุคลากรในอาชีพสปา และควรใหโอกาสความกาวหนา

ในอาชีพ เพ่ือดึงดูดบุคลากรอยูกับองคกร  
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 4. ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ควรมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ ทั้งใน

เร่ืองผลิตภัณฑ และบริการท่ีเปนเอกลักษณ  รวมถึงระบบการจัดเก็บขอมูลภายใน

องคกร 

 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัด

ภูเก็ตสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคชาวไทยตอธุรกิจสปา       

เพ่ือสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 

 3. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต 
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