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บทคัดย่อ
	 สปาเป็นธุรกิจที่สามารถท�ารายได้ให้แก่ประเทศ	และมีแนวโน้มเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	วัตถุประสงค์

ของการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจสปาไทย	3	ประเภท	คือธุรกิจสปา	SMEs	ธุรกิจสปา

ขนาดใหญ่	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการธุรกิจสปา	จ�านวน	200	คน	

ที่ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ	 	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถามข้อมูลทางด้าน

ประชากร	และแบบสอบถามการบริหารธุรกิจสปา	มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ	0.92	สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	One	Way	ANOVA	

	 ผลการศึกษา	พบว่าการบริหารงานของธุรกิจสปาทั้ง	3	ประเภท	ตามรูปแบบของ	McKinsey	7	s	มีจุดเด่น

เน้นท่ีองค์ประกอบอ่อน	 มากกว่าองค์ประกอบแข็ง	 โดยด้านที่เด่นในองค์ประกอบอ่อนคือเร่ือง	 	 ทักษะและค่านิยม

ร่วม	ส่วนด้านที่น้อยที่สุดที่อยู่ในอันดับ	7	ทั้ง	3	ประเภท	คือ	ด้านกลยุทธ์	เมื่อเปรียบเทียบการบริหารของธุรกิจสปา

ทั้ง	3	ประเภท	พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยในการบริหารงานตามรูปแบบของ	McKinsey	7	ของธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มี

สาขาต่างประเทศ	(x	=	4.67,	SD	=	.39)	ธุรกิจสปาขนาดใหญ่(x	=	4.44,	SD	=	.58)	ดีกว่าธุรกิจสปา	SMEs	(	x	=	

4.06,	SD	=	.78)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(F	=	8.002,	P	value	=	.001)		จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า	ภาค

รัฐควรให้การสนับสนุนธุรกิจสปา	SMEsพัฒนาเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสปาทุกประเภท		และควรมีการศึกษาใน

เชิงลึกถึงจุดเด่นของธุรกิจสปาแต่ละประเภท

ค�าส�าคัญ:	การบริหารธุรกิจ	ธุรกิจสปาสปาไทย
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Abstract
	 Spa	is	a	profitable	business	for	the	country	and	the	trends	continues	to	grow.	 	

Purpose	of	 this	quantitative	 research	was	to	study	the	potential	of	Thai	Spa	business	 in	 three	

categories	:	SMEs	Spa	business,	Large	spa	business		and	Large	spa	business	with	foreign	branches.	

Samples	consisted	of	200	spa	executives	who	were	randomly	assigned	to	stratify.	The	instruments	

used	to	collect	data	were	demographic	data	and	administration	spa	business	questionnaires	which	

had the reliability was 0.92. 

	 Found	that	the	7	s	model	management	of	3	types	Spa	business	has	a	strong	focus	on	soft	

element	especially	skill	and	share	value	 ,	the	smallest	aspect	which	ranked	at	7	was	strategy.	

Comparison	3	types	of	Spa	business	showed	that	mean	average	score	administration	of	Spa	busi-

ness	with	foreign	branches	(x	=	4.67,	SD	=	.39)	and	Large	spa	business	(x	=	4.44,	SD	=	.58)	had	

higher	than	SMEs	Spa	business	(x	=	4.06,	SD	=	.78)	significantly.(F	=	8.002,	P	value	=	.001).	The	

results	of	this	research	suggested	that	the	government	should	support	SMEs	Spa	business,	devel-

op	strategy	element	in	Spa	business	and	study	in	depth	which	is	the	highlight	of	each	spa		business.

Keywords: business	management,	Spa	management,	Thai	Spa

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 สปา	หมายถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ใช้น�้าเป็นองค์ประกอบในการบ�าบัดควบคู่ไป

กับการบ�าบัดด้วยวิธีทางการแพทย์อื่นๆ	 ซึ่งท�าให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่บริการธุรกิจสปานั้น

สามารถให้บริการได้หลากหลาย	เช่น	บริการเฉพาะบางส่วนของร่างกาย	สปานวดหน้า	นวดมือ	นวดเท้า	หรือสปาที่

บริการนวดทั้งตัว	 ส�าหรับสปาไทยแล้วลูกค้าชาวต่างชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นสุดยอดของสปา	 ทั้งนี้เพราะสปา

ไทยมีจุดเด่นส่วนหนึ่งมาจากอุปนิสัย	ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ชาวต่างชาตินิยมชมชอบ	ที่แสดงออกถึงการ

ให้บริการด้วยความจริงใจ	 และเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยสปาจึงเป็นธุรกิจที่มีการเจริญ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังน้ีเน่ืองจากเป็นหน่ึงในธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 และบางครั้งเป็นบริการที่ให้ใน

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	(Wellness	Tourism)	สังคมผู้สูงอายุที่ขยายตัวสูงขึ้น	นอกจากนี้กลุ่มชนชั้นกลาง

ที่มีก�าลังซื้อและพร้อมจ่ายเงินเพื่อดูแลตนเองมีมากขึ้น	 จึงท�าให้ยอดการใช้บริการเติบโตขึ้นขณะเดียวกันรูปแบบ

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ	การแข่งขันสูง	ท�าให้ระดับความเครียดในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้น	การท�าสปาจึงเป็นทางเลือกเพื่อ

ผ่อนคลายตนเอง	 จึงท�าให้ธุรกิจทางด้านนี้เติบโตขึ้นได้อีก	 จากสถิติในปี	 2561พบว่าธุรกิจสปาในประเทศไทยขยาย

ตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก	โดยเติบโตถึง	8	เปอร์เซ็นต์	มีมูลค่าตลาดที่	3.5	หมื่นล้านบาท	ติดอันดับ	16	ของโลก	และ

เป็นอันดับที่	5	ของเอเชีย	(Pitigrasorn,2018	p.1)โดยมีสัดส่วนผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ	75	เปอร์เซ็นต์	และชาว

ไทย	25	เปอร์เซ็นต์	(CIMB,2017	p.2)

	 ธุรกิจสปาน้ันเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในรูปแบบของงานบริการท่ีจ�าเป็นต้องใช้ทักษะและฝีมือมาร่วมด้วย	 เป็นมนต์

เสน่ห์ระดับชาติที่ไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถขยายไปได้ไกลถึงต่างประเทศ	 ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้มี

นักลงทุนหน้าใหม่สนใจและเข้ามาท�าธุรกิจทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 รัฐบาลเองก็มองเห็นศักยภาพการเติบโต

ของธุรกิจสปา	ว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากได้	ถ้ารัฐสนับสนุนการท�าธุรกิจจากจุดเริ่มต้น

จากการท�าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทุกสาขา	 เป็นองค์
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ประกอบส�าคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ	โดยในปี	2557	ประเทศไทยมีจ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมถึงร้อยละ	99.73	ของธุรกิจทั้งหมด	(The	Office	of	SMEs	Promotion,	2015	ใน	ณัฐศิษฏ์	ใจสะอาด	และ	อ

โนทัย	งามวิชัยกิจ,	2561	หน้า	3	)	และมีบทบาทส�าคัญในการเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป็นหลักในการฟื้นฟู

และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	 รวมท้ังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 แต่ละปีการลงทุนใน

ธุรกิจสปาเพื่อให้สอดรับกับตลาดท่องเที่ยวปัจจุบันได้แบ่งตามรูปแบบการลงทุนดังน้ี	 ธุรกิจสปาที่มีขนาดเล็ก	 มีเงิน

ลงทุน	2-3	ล้านบาท	ธุรกิจขนาดกลางเงินลงทุน	5	-10	ล้านบาท	ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่มีเงินลงทุน	10	ล้านบาทขึ้นไป	

(ฝายยุทธศาสตร์	 SMEs	 รายพื้นที่/รายสาขา	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	 2552	หน้า	 ก)

ดัวยเหตุนี้จึงพบว่ามีธุรกิจ	สปาทั้งขนาดใหญ่และเล็ก	เปดให้บริการทั้งในโรงแรม	ศูนย์การค้า	แหล่งที่ผู้คนพลุกพล่าน	

และแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นมีลูกค้าครอบคลุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ	 เพื่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจรัฐบาล

ไทยได้มีนโยบาย	 สนับสนุนผู้ด�าเนินงานธุรกิจสปาทั้งในเรื่องเงินลงทุนส่งเสริมเรื่องการให้ความรู้	 สร้างมาตรฐาน

คุณภาพในการบริหารจัดการแก่	ธุรกิจสปาทุกประเภทเพื่อให้สามารถท�าธุรกิจต่อไปได้พัฒนาตนเองเป็นธุรกิจขนาด

ใหญ่ข้ึน	 จนสามารถให้บริการได้ภายในประเทศ	 และสามารถขยายเครือข่ายสาขาออกไปทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ	ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

	 ในด้านการควบคุมคุณภาพน้ัน	 ผู้ก่อต้ังสถานประกอบการสปา	 จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ด�าเนินการ	

นอกจากนั้นการมีตราสัญลักษณ์หรือประกาศนียบัตรสถานที่ได้รับมาตรฐาน	สามารถการันตีถึงคุณภาพบริการได้ใน

ระดับหนึ่ง	 และถ้าได้รับรางวัลในระดับนานาชาติก็ยิ่งแสดงถึงความเป็นสากล	 แต่จากการส�ารวจ	 พบว่าสถาน

ประกอบการธุรกิจสปา	ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข	ไม่มากเมื่อเทียบกับสถานประกอบการ

ที่เพิ่มข้ึนจ�านวนมากในปัจจุบัน	 ปัญหาท่ีพบคือ	 ปัญหาเรื่องมาตรฐานเก่ียวกับเร่ืองสถานที่	 ความสะอาด	 ความ

สะดวกสบาย	และความปลอดภัยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มีทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย	นอกจากนั้นยังมี

ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสปาท่ีผู ้ประกอบการสปาขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสปาอย่างแท้จริง	 การ

ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานนวดที่มีความสามารถความช�านาญ	 การแข่งขันที่สูงท�าให้มีการแข่งขันด้าน

ราคาโดยเสนอสินค้าและบริการที่ต�่ากว่า	 หรือมีธุรกิจอื่นแอบแฝงเข้ามาในธุรกิจสปาท�าให้บริการอาจไม่มีคุณภาพ

เท่าที่ควร(จุฑารัตน์	 พิริยะเบญจรัตน์,	 2561	หน้า	 281)	 นอกจากนั้นยังพบว่าธุรกิจสปาขนาดเล็กมีจ�านวนมากเกิน

ความต้องการจุดนี้เองที่ท�าให้เกิดผลเป็นภาพในแง่ลบ	ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของการจัดอันดับและการแข่งขัน

ในระดับชาติและนานาชาติ	 ธุรกิจสปาจึงจ�าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและการควบคุมการดูแลจากภาครัฐในการ

ผลักดันธุรกิจให้สามารถปรับตัวเป็นธุรกิจภายในประเทศ	และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน	 และ

เป็นจุดที่น่าสนใจว่าวิธีการบริหารธุรกิจสปาในระดับ	 SME,	 สปาขนาดใหญ่ที่ให้บริการในประเทศ	 และสปาขนาด

ใหญ่ที่ให้บริการในประเทศและมีสาขาต่างประเทศจะมีรูปแบบเช่นไร

	 การบริหารธุรกิจสปาจึงเป็นการบริหาร	ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องแข่งขัน	 ต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง

ของกระบวนการทัศน์	ในยุคข้อมูลข่าวสารและเป็นธุรกิจที่อยู่ในยุคอุตสาหกรรมในศตรรษที่	21ในสภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ไม่สามารถท�านายได้	 การบริหารเพื่อการอยู่รอดจึงต้องการเครื่องมือหลายชนิดในการวิเคราะห์องค์กรยุคใหม่	 วิธี

หนึ่งที่ใช้คือวิธีของMcKinsey’s	7S	Model	เพื่อดูความเกี่ยวข้องกันของปัจจัยภายในองค์กรที่จะท�างานประสานกัน

ได้อย่างดี	 เน้นความเท่าเทียมกันของปัจจัยภายในองค์กรและศักยภาพขององค์กรว่าเด่นในเรื่องใด	 และการ

เปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต	(Koyalkar	&	Gankar,	2018)	ส�าหรับในประเทศไทย	ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารโดยน�าMcKinsey’s	7S	Model	มาใช้ในธุรกิจสปาจ�านวนน้อยและวิเคราะห์ในหน่วยงานเฉพาะส่วน	เช่น	การ

ศึกษาในธุรกิจสปาจังหวัดภูเก็ต	 ท่ีท�าการศึกษาในผู้บริหารจ�านวน	 20	 ราย	 และการศึกษาศักยภาพธุรกิจเดย์สปา	

อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จากผู้ประกอบการธุรกิจสปาจ�านวน	 5	 คน	 ((ชนิตา	 เดชวิทยานุศักดิ์,	 2555	
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หน้า	106;	116-118;วรลักษณ์	เขียวมีส่วนสันติภาพ	ค�าสะอาด	และ	พิทักษ์	ศิริวงศ์	,2561	หน้า	169)และไม่พบว่ามี

การศึกษาในระดับประเทศโดยแบ่งตามประเภทของธุรกิจ	ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นความส�าคัญ

ของการศึกษาดังกล่าว	ทั้งนี้เพื่อน�าผลการวิจัยมาใช้เพื่อแสดงศักยภาพของผู้บริหารสปาในแต่ละประเภท	และน�าผล

มาใช้ในการวางแผนธุรกิจสปาให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจสปา	 3	 ประเภท	 คือสถานประกอบการธุรกิจ

สปาSMEsธุรกิจสปาขนาดใหญ่	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ

	 2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจสปา	 3	 ประเภท	 คือสถานประกอบการธุรกิจ

สปาSMEsธุรกิจสปาขนาดใหญ่	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ

นิยามศัพท์
	 ธุรกิจสปาSMEs	หมายถึง	ธุรกิจสปาขนาดย่อมและขนาดกลาง	ที่ตั้งขึ้นตามก�าลังของผู้ประกอบการ	มีเงิน

ลงทุนในปริมาณน้อย	ไม่เกิน	10	ล้านบาท	

	 ธุรกิจสปาขนาดใหญ่	 หมายถึงธุรกิจสปาท่ีมีเงินลงทุน	 10	 ล้านบาทขึ้นไป	 ที่อาจมีสาขาหรือไม่มีสาขา

ด�าเนินกิจการในประเทศ

	 ธูรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	หมายถึงธุรกิจสปาที่มีเงินลงทุน	10	ล้านบาทขึ้นไปและมีสาขา

ให้บริการธุรกิจสปาในต่างประเทศ

	 การบริหารตามแบบ	McKinsey	7smodelการบริหารที่ประกอบด้วยปัจจัย	7	ด้านคือ	กลยุทธ์โครงสร้าง

องค์กรระบบรูปแบบบุคลากรทักษะและ	ค่านิยมร่วม	ที่วัดโดยใช้แบบวัดประเมินค่า	5	ตัวเลือก

สมมติฐานการวิจัย
	 	 ค ่าคะแนนเฉลี่ยศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา	 3	 ประเภท	 คือสถานประกอบการ	

SMEsธุรกิจสปาขนาดใหญ่	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	แตกต่างกัน

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ใช้กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหาร	McKinsey	7s	ของ	Tom	Peters	และ	Robert	

Waterman	ที่พัฒนาขึ้นในปี	ค.ศ.1980	เป็นรูปแบบการบริหารงานโดยเน้นการท�างานเป็นกลุ่ม	 (group)	และเป็น

ทีมงานในองค์กร	 เน้นการตรวจสอบภายในองค์กรว่าต้องมีความใกล้ชิดกัน	ห้ามมิให้มีช่องว่าง	 (Gap)	 ระหว่างมุม

ของแผนกหรือกลุ่มที่ห่างกัน	องค์กรจึงจะประสบความส�าเร็จการใช้รูปแบบนี้มีการน�าไปใช้อย่างกว้างขวางในองค์กร	

เพื่อต้องการสร้างพันธมิตรในองค์กร	 เอื้ออ�านวยต่อองค์กรท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อการคิดยุทธวิธีใหม่เพื่อวิเคราะห์ว่า

แต่ละหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเพื่ออ�านวยความสะดวกในการควบรวมองค์กร

	 รูปแบบการบริหาร	McKinsey	 7s	 ประกอบด้วยองค์ประกอบ	 7	 ประการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในแนว

ราบ(alined)	โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบตามล�าดับชั้น	(hierarchy	or	an	importance	degree)	แบ่งออกเป็น	

2	กลุ่มใหญ่	ๆ	คือ	(Ravanfar,	2015;	Zincir,	2017;	Jurevicius,	2013)

	 1.องค์ประกอบท่ียากและหนัก	 (Hard	 elements)	 องค์ประกอบนี้ง่ายต่อการก�าหนด	 วิเคราะห์และ

บริหารจัดการ	ได้แก่	กลยุทธ์,	โครงสร้างองค์กรและระบบ
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	 	 1)	 กลยุทธ์	 (strategy)	 คือแผนที่คิดขึ้นเพื่อการคงอยู่	 หรือเพื่อการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งใน

ตลาด	กลยุทธ์ที่ที่ดีต้องมีความชัดเจน	สอดคล้องเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 2)	โครงสร้างองค์กร	(structure)	คือแนวทางขององค์กร	ที่ใช้ในการแบ่งหน่วยงาน	ที่จะบอกว่า

ใครรายงานถึงใครแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 	 3)	 ระบบ(system)	 เป็นขั้นตอนและกระบวนการของบริษัท	 ที่เปดเผยให้เห็นถึงกิจวัตรประจ�า

วันและขั้นตอนที่สมาชิกในองค์กรท�าและมีการตัดสินใจอย่างไร

	 2.	องค์ประกอบอ่อน	(Soft	elements)	องค์ประกอบนี้	ค่อนข้างยากในการอธิบาย	ไม่ค่อยชัดเจน	และมัก

จะได้รับอิทธิพลจาก	ได้แก่รูปแบบบุคลากรทักษะ	และค่านิยมร่วม

	 	 4)	รูปแบบ	(Style)	หมายถึงรูปแบบของภาวะผู้น�าว่ามีรูปแบบใด	เช่น	การบริหารจากบนลงล่าง

เป็นต้น	

	 	 5)	บุคลากร(Staff)	หรือลูกจ้างที่ท�างานในหน่วยงาน

	 	 6)	ทักษะ(Skill)	หมายถึงสมรรถนะหรือความสามารถและศักยภาพของลูกจ้าง	แบ่งออกเป็น	2	

ด้านคือทักษะด้านวิชาชีพ	และทักษะด้านความสามารถพิเศษ

	 	 7)ค่านิยมร่วมถือเป็นแกนของ	McKinsey	7-sที่ใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรยึดถือร่วมกันจนเกิดเ

ป็นวัฒนธรรมองค์กร

	 ในการลงทุนธุรกิจสปาธุรกิจสปาที่มีขนาดเล็ก	มีเงินลงทุน	2-3	ล้านบาท	ธุรกิจขนาดกลางเงินลงทุน	5	-10	

ล้านบาท	ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่มีเงินลงทุน	10	ล้านบาทขึ้นไป	(ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสปาขนาดย่อม,	2554)	เนื่องจาก

ธุรกิจสปามีฐานลูกค้ากว้างที่ครอบคลุมถึงลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ	 ในการขยายธุรกิจ	 นอกจากจะเปดท�าการ

ในที่ตั้งของตนเองแล้ว	 ผู้ประกอบธุรกิจสปารายใหญ่ยังสามารถขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศธุรกิจสปา

ขนาดกลางและขนาดเล็กหรือท่ีเรียกว่าเป็น	 ธุรกิจประเภท	 SMEsที่เริ่มท�าธุรกิจใหม่	 ผู ้ประกอบการจะขาด

ประสบการณ์ในช่วงแรกและมีปัญหาการขัดแย้งกันภายใน	ขาดความช�านาญในการด�าเนินงาน	 อาจส่งผลให้การ

วางแผนและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ	 หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ท�าได้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ(จริยา	 อิศรา

งกูร	ณ	อยุธยา	และ	อัศน์อุไร	เตชะสวัสดิ์,2561)	เมื่อธุรกิจสปาขนาดใหญ่ในประเทศด�าเนินการอย่างต่อเนื่องไปได้

ระยะหนึ่งผู้บริหารจะต้องมีการปรับกลยุทธ์เช่นปรับกลยุทธ์ด้านบริการ	 กลยุทธ์ด้านราคา	 สร้างยอดขายและก�าไร

สุทธิ	เพื่อให้สถานประกอบการด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง	วางธุรกิจสปาให้เป็นผู้น�าการนวดและบ�าบัด	และสร้าง

ทางเลือกคุณภาพและบริการให้แตกต่างจากสถานบริการอื่น	 (สิริจิต	 คงนิล,	 2556	 )ท�าให้มีประสบการณ์ในการ

บริหารเพิ่มขึ้น	เมื่อต้องการพัฒนาสถานประกอบธุรกิจสปาให้ขยายสาขาด�าเนินการในต่างประเทศ	ผู้บริหารจะต้อง	

มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มขึ้น	บางองค์กรมีการสร้างแบรนด์	มีโครงสร้างขององค์กรที่จัดการเป็นระบบที่ดี

มาก	บุคลากรในแต่ละส่วนได้เกณฑ์ตามมาตรฐานสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอื่น	เช่นภาษาอังกฤษได้	ในด้านทักษะ	

มีความรู้ความสามารถ	มีเงินลงทุน	และควบคุมมาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ของประเทศที่ต้องการเปดกิจการ	ด้วยเหตุ

นี้ผู้วิจัยจึงน�ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิด

ขอบเขตของการวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 ที่ต้องการศึกษาประเมินศักยภาพสปาของผู้บริหารธุรกิจสปาไทย	 3	

ประเภทคือ	ธุรกิจสปาSMEs,	ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ในประเทศ	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศจ�านวน	

1600	 คน	 และกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาจากประชากรข้างต้นด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ	 200	 คน	 โดยท�าการเก็บ

ข้อมูลในระหว่างเดือน	กรกฎาคม	–	กันยายน	2560
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการส�ารวจ	 ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจสปาในประเทศไทยประมาณ	1600	แห่ง	(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,	2556)	คน	ในการค�านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	 ผู้วิจัยค�านวณโดยใช้สูตรCochran	 (มารยาท	 โยทองยศและปราณี	 สวัสดิสรรพ์,	 2554)	 ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	 150	 คน	 แต่เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล	 เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์	ผู้วิจัยจึงเพิ่มการเก็บแบบสอบถามเป็น	200	คน	และเก็บข้อมูลได้จริง	200	คนการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม

แบบแบ่งชั้นภูมิ	 (Stratified	Sampling)	ด้วยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	กลุ่ม	SMEs,	และกลุ่มธุรกิจสปาขนาด

ใหญ่	หลังจากนั้นจึงท�าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	(simple	random	sampling)

	 แบบสอบถามการบริหารงานแบบ	Mckinsey	 7-S	modelนั้นผู้วิจัยน�ามาจากของ	 เยาวภา	 ปฐมศิริกุล	

(2554)	มาปรับปรุง	เนื้อหาประกอบด้วย	5	ตอนดังนี้

	 ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจสปา	มี	9	ข้อ

	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารสปา	มี	4	ข้อ

	 ตอนที่	3	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของธุรกิจสปา	จ�านวน	40	ข้อ	เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับโดยระดับคะแนน	1	หมายถึง	ความส�าคัญ/ความเห็นด้วยน้อยที่สุดระดับคะแนน	5	

หมายถึง	ความส�าคัญ/ความเห็นด้วยมากที่สุดซึ่งแบ่งออกเป็นด้านกลยุทธ์จ�านวน	7	ข้อ	ด้านโครงสร้างจ�านวน	5	ข้อ

ด้านระบบ	จ�านวน	8	ข้อด้านรูปแบบจ�านวน	5	ข้อ	ด้านบุคลากรจ�านวน	3	ข้อ	ด้านทักษะจ�านวน	6	ข้อ	และด้านค่า

นิยมร่วมจ�านวน	6	ข้อ

	 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน	น�าคะแนนที่ได้จากการตอบตามความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจ

สปา	มาหาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยโดยก�าหนดความหมายดังนี้	(เติมศักดิ์	สุขวิบูลย์,	2562	หน้า	3)

	 1.00	-1.80	หมายถึง	ความสามารถในการบริหารงานน้อยที่สุด

	 1.81	-2.60	หมายถึง	ความสามารถในการบริหารงานน้อย

	 2.61	-3.40	หมายถึง	ความสามารถในการบริหารงานปานกลาง

	 3.41	-4.20	หมายถึง	ความสามารถในการบริหารงานมาก

	 4.21	-5.00	หมายถึง	ความสามารถในการบริหารงานมากที่สุด

การหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม

	 ผู้วิจัยได้ท�าการหาค่าความตรงของเครื่องมือ	(content	validity)	โดยน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	

พิจารณาความชัดเจนของภาษา	ถ้อยค�า	และความเที่ยงในเนื้อหา	ได้ค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ	0.95	ส่วนการ

หาค่าความเชื่อมั่น	 (reliability)ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามจ�านวน	 30	 ชุดไปท�าการทดสอบกับบุคคลที่มีลักษณะคล้าย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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กลุ่มตัวอย่างและน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา	 (alpha-coefficient)	 ได้ค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามเท่ากับ	0.92

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบท่ีดูแลเกี่ยวกับธุรกิจสปาที่กระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อขอรายชื่อ

สถานที่ธุรกิจสปา	เพื่อท�าการสุ่มตัวอย่าง	หลังจากนั้นได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้บริหารสปาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้จ�านวน	

200	ชุด	หลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว	3	สัปดาห์	ผู้วิจัยได้โทรศัพท์ติดตามความก้าวหน้าของแบบสอบถาม	และ

ในกรณีที่ผู้บริหารธุรกิจสปาสถานที่นั้นไม่ได้รับแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ทั้งทางไปรษณีย์และ	

e-mail	ในกรณีที่ผู้บริหารสปาปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถามผู้วิจัยจะท�าการสุ่มตัวอย่างใหม่	และรอเก็บข้อมูลจนได้

ครบ	200	ชุด	ในระหว่างเดือน	กรกฎาคม	–	กันยายน	2560

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 1.ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ	 และปัจจัยส่วนบุคคล	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

หาค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.เปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา	3	ระดับ	คือสถานประกอบการธุรกิจสปาSMEsธุรกิจ

สปาขนาดใหญ่และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศด้วยสถิติ	One	way	Anova

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการ	 ธุรกิจสปาSMEs	 ร้อยละ	 25.5	 ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ร้อยละ	 69.0	

และเป็นธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศร้อยละ	5.5

ตาราง 1 จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจสปา	3	ประเภท

ข้อมูลทั่วไป ธุรกิจสปาSME ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ท่มี

สาขาต่างประเทศ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1.ประเภทของธุรกิจสปา 55 25.5 138 69.0 11 5.5

2.	ลูกค้าที่มุ่งเน้นการให้บริการ

					ลูกค้าต่างชาติ 10 19.6 10 7.2 0 0

					ลูกค้าในประเทศ 10 19.6 12 8.7 0 0

					ลูกค้าต่างประเทศและใน

ประเทศ

31 60.8 116 84.1 11 100.0

3.ประสบการณ์ต�าแหน่งผู้

บริหาร

X	=8.73,	SD	=2.86 X	=6.98,	SD	=4.38 X	=6.45,	SD	=2.84

4.จ�านวนปีที่เปดให้บริการ X	=9.08,	SD	=3.79 X	=8.60,	SD	=4.74 X	=8.45,	SD	=1.81
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	 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจสปา	SMEs	ร้อยละ	43.1	มีอายุอยู่ระหว่าง	41-50	ปี	จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีร้อยละ	 72.6	 เป็นเจ้าของธุรกิจสปาร้อยละ	 51.0	 มีประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารเฉล่ีย	

8.73	ปี	 (SD	=	2.86)	 จ�านวนปีเฉลี่ยที่เปดให้บริการคือ	 9.08	ปี(SD	=	3.79)	 ลูกค้าที่มุ่งเน้นบริการเป็นลูกค้าต่าง

ประเทศและในประเทศร้อยละ	60.8	ที่เป็นลูกค้าในประเทศเพียงร้อยละ	19.6	

	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจสปาขนาดใหญ่	 ร้อยละ	 55.2	 มีอายุอยู่ระหว่าง	 31-40	 ปีจบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ	 63.1	 เป็นผู้จัดการสปาร้อยละ	 64.7	 มีประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งผู้บริหาร

เฉลี่ย	6.98	ปี	(SD	=	4.38)	และจ�านวนปีเฉลี่ยที่เปดให้บริการคือ	8.60	ปี	(SD	=	4.74)	ลูกค้าที่มุ่งบริการเป็นลูกค้า

ต่างประเทศและในประเทศร้อยละ	84.1โดยมีลูกค้าในประเทศเพียงร้อยละ	7.2

	 กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	ร้อยละ100	มีอายุอยู่ระหว่าง	31-40	ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	และ	 เป็นผู้จัดการสปา	มีประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารเฉลี่ย	6.45	ปี	

(SD	=	2.84)	และจ�านวนปีเฉลี่ยที่เปดให้บริการคือ	8.45	ปี	(SD	=	1.81)	ส่วนลูกค้าที่มุ่งบริการเป็นลูกค้าต่างประเทศ

และในประเทศร้อยละ	100	

2.ค่าคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดล�าดับตามรูปแบบการบริหารงานแบบMckinsey 7-S 

ของธุรกิจสปา	3	ประเภท	คือ	ธุรกิจสปาSMEs	,ธุรกิจสปาขนาดใหญ่	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ

ตาราง 2	แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย	และล�าดับที่ในการบริหารงาน

การบริหารงานตามรูปแบบ 

Mackinsey7 S

ธุรกิจสปาSMEs ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มี

สาขาต่างประเทศ

mean ล�าดับที่ mean ล�าดับที่ mean ล�าดับที่

Hard  Element

1.ด้านบริหารกลยุทธ์	

(Strategy)

3.27 7 3.78 7 2.85 7

2.ด้านโครงสร้าง	(Structure) 3.66 6 3.91 6 4.27 5

3.ด้านระบบ	(System) 4.06 3 4.44 3 4.67 4

Soft	Element

4.ด้านรูปแบบการบริหาร	

(Style)

3.85 5 4.12 5 3.89 6

5.ด้านบุคลากร	(Staff) 4.09 2 4.34 4 4.69 3

6.	ด้านทักษะ	(skill) 4.22 1 4.46 2 4.71 2

7.	ด้านค่านิยมร่วม	(Share	

value)

4.32 4 4.60 1 4.86 1

ค่าเฉลี่ยรวม x	=	4.02,	SD	=	.63 x	=	4.33,	SD	=	.42 x	=	4.44,	SD	=	.34

ความสามารถในการบริหาร

งานโดยรวม

มาก มากที่สุด มากที่สุด
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	 จากตาราง	 2	 พบว่าธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด	 โดยมีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.44	(SD	=	.34)	ความสามารถในการบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนธุรกิจสปาSMEsมีค่า

คะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	(x	=	4.02,	SD	=	.63)	มีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก	และพบว่า	ธุรกิจสปาทั้ง	3	ประเภท	มี

รูปแบบการบริหารงานโดยมีจุดเด่นเน้นที่องค์ประกอบอ่อน	(Soft	element)	มากกว่าองค์ประกอบแข็ง	(Hard	el-

ement)	โดยมีจุดเด่นใน	2	อันดับต้นดังนี้	ธุรกิจสปาSMEs	มีจุดเด่นใน	เรื่องทักษะและ	ด้านบุคลากร	ส่วนธุรกิจสปา

ขนาดใหญ่	 มีจุดเด่นในเรื่องค่านิยมร่วม	 และ	 ด้านทักษะ	 และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศมีจุดเด่นใน

เรื่อง	ด้านค่านิยมร่วม	ด้านทักษะ	ส่วนด้านที่น้อยที่สุดอยู่ในอันดับ	7	เหมือนกันในธุรกิจสปาทั้ง	3	ประเภทคือ	ด้าน

กลยุทธ์

3.เปรียบเทียบการบริหารงานแบบ Mckinsey 7-S ของสถานประกอบการธุรกิจสปาทั้ง 3 ประเภทในภาพรวม

	 เมื่อท�าการเปรียบเทียบการบริหารตามรูปแบบMcKinsey	7S	Model	ด้วยสถิติ	Oneway	ANOVA	พบว่า

มีความแตกต่างกันอย่างน้อย	1	คู่	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	(F	=	8.002,	P-value	=	.001)	และพบว่า

ค่าความแปรปรวนของทั้ง	3	กลุ่มไม่เท่ากัน	จึงท�าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธีของ	Tamheneพบว่าธุรกิจสปาข

นาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	 และธุรกิจสปาขนาดใหญ่มีการบริหารงานในรูปแบบ	McKinsey’s7s	 ดีกว่าธุรกิจ

สปาSMEsอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(ตาราง	3	และตาราง	4)

ภาพ 2 กราฟเรดาห์แสดงการบริหารแบบ	McKinsey’s	7S		ของธุรกิจสปา3	ประเภท	คือ	ธุรกิจสปาSMEs	ธุรกิจส

ปาขนาดใหญ่และ	ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ

ตาราง 3	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	การบริหารตามรูปแบบ	Mckinsey	7-Sของธุรกิจสปา	3	ประเภทคือ	ธุรกิจสปาSMEs	

,ธุรกิจสปาขนาดใหญ่	และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	ด้วยสถิติ	Oneway	ANOVA

กลุ่ม Sum of Squares df Mean Square F sig

Between	groups 3.731 2 1.866 8.002 .001

Within	Groups 45.927 197 		.233

Total 49.66 199
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อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 การประเมินความสามารถในการบริหารธุรกิจสปา	 3	 ประเภท	 ตามองค์ประกอบMcKinsey	 7s	 ใน

ปัจจัย	7	ด้าน	พบว่า

	 ธุรกิจสปาทั้ง	3	ประเภท	จะมีจุดเด่นในเรื่ององค์ประกอบอ่อน	(solf	element	)	มากกว่าองค์ประกอบแข็ง	

(Hard	element)		ทั้งๆ	ที่องค์ประกอบอ่อนนั้นยากต่อบริหารจัดการ	เนื่องจากการอธิบายไม่ค่อยชัดเจน	(Ravanfar,	

2015;Zincir,2017;	 Jurevicius,	 2013)	 เหตุผลที่	 สปาไทยมีจุดเด่นในเรื่ององค์ประกอบอ่อน	 อาจเป็นเพราะองค์

ประกอบอ่อนเป็นเรื่องของ	 บุคลากร	 ทักษะและค่านิยม	 ซึ่งสปาไทยมีบุคลากรที่เป็นจุดเด่นในเรื่องอัธยาศัยและ

มารยาท	 ส่วนทักษะ	 ผู้ให้บริการของสปาไทยนั้นมีทักษะด้านการนวดในระดับโลก	 เน้นการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจ	 	 ส�าหรับทักษะของผู้บริหาร	 จากข้อมูลจากการส�ารวจครั้งน้ีพบว่าพบว่าผู้บริหารมีทักษะในการกระตุ้น

จูงใจพนักงาน	 มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีเมื่อคู่แข่งขันออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 มีการกระตุ้นเรื่องขวัญ

และก�าลังใจแก่พนักงาน	จึงท�าให้ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะสูง	 	ส่วนเรื่องค่านิยมร่วม	 (share	value)	 เป็น	ซึ่งจาก

ข้อมูลการส�ารวจครั้งนี้	 พบว่า	 องค์กรธุรกิจสปา	 จะเน้นการสร้างค่านิยมร่วมเรื่องการเป็นองค์กรโปร่งใส	การสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	ซึ่งสามารถใช้เป็น

บรรทัดฐานหรือมาตรฐานขององค์กร	 ท่ีท�าให้คนในองค์กรยึดมั่น	 เกิดมีความเชื่อและตกลงร่วมกันได้	 จึงท�าให้มีค่า

คะแนนสูง	 	 ส่วนทางด้านองค์ประกอบแข็ง	 จะเห็นว่าธุรกิจสปาทั้ง	 3	ประเภทมีจุดอ่อนในเรื่องกลยุทธ์	 โดยจากผล

การจัดอันดับนั้นอยู่ในล�าดับ	7	ทั้ง	3	ประเภท	ธุรกิจสปาSMEs	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	มีค่า

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย	(x=	3.27		และ	2.85	ตามล�าดับ)	ทั้งๆ	ที่เรื่องกลยุทธ์มีความส�าคัญที่จะ

ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กร	และน�าไปสู่การวางแผนในเรื่องโครงสร้าง	 (structure)	ระบบ(system)	และ

อื่นๆ	นอกจากนั้นองค์ประกอบแข็งยังเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้าง	ซึ่งอาจเป็นโครงสร้างด้านอาคาร	การแบ่งสายงาน	

การสร้างเครือข่ายการสื่อสารซ่ึงปัจจุบันในธุรกิจสปา	 การส่ังซื้อสินค้า	 และช�าระค่าบริการ	 การส่ังจองห้อง	 จ�าเป็น

ต้องใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนสูง	 ธุรกิจสปาไทยมีเงินลงทุนจ�านวนไม่มาก	 จึงท�าให้

คะแนนด้านโครงสร้างจึงอยู่ในระดับต�่า

	 2.	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยการบริหารธุรกิจสปา	3	ประเภท	คือสถานประกอบการ	

SMEsธุรกิจสปาขนาดใหญ่	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	แตกต่างกัน	 โดยธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มี

สาขาต่างประเทศ	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่มีการบริหารงานในรูปแบบ	McKinsey	7s	ดีกว่าธุรกิจสปาSMEsอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

ตาราง 4	การเปรียบเทียบรายคู่ความแตกต่างการบริหารตามรูปแบบ	Mckinsey	7-S	ด้วยวิธีของ	Tamhene

ประเภทของธุรกิจ ค่าเฉลี่ย SD A B C

ธุรกิจสปาSMEs	(A) 4.02 .63 1 -.29856* -.41702*

ธุรกิจสปาขนาดใหญ่	(B) 4.32 .42 1 .11846

ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ท่ีมีสาขาต่าง

ประเทศ	(C)	

4.44 .34 1

	*p	value	<	.05
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	 เหตุผลที่ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	และธุรกิจสปาขนาดใหญ่	มีค่าคะแนนเฉลี่ยการบริหาร

งานดีกว่าธุรกิจสปาSMEs	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้เนื่องจาก	ธุรกิจสปาSMEsเป็นธุรกิจขนาดย่อม

หรือขนาดกลางที่ตั้งขึ้นตามก�าลังของผู้ประกอบการ	มีเงินลงทุนในปริมาณน้อยและเจ้าของกิจการเป็นผู้ดูแล	ดังนั้น

ในการท�าธุรกิจจึงอาจจะมีความด้อยในเรื่องท�าเลที่ตั้ง	ตัวสินค้า	เงินหมุนเวียน	ความรับผิดชอบและหลักการบริหาร	

รวมทั้งยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าผู้ประกอบการที่ขาดประสบการณ์และความช�านาญในการด�าเนินงาน	 จึงอาจส่งผล

ให้การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านธุรกิจ	หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท�าได้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ	(	กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม,2561หน้า	32)ส่วนธุรกิจสปาขนาดใหญ่	เป็นธุรกิจสปาที่	ผู้บริหารงานอาจมีประสบการณ์การ

ด�าเนินงาน	 หรือมีความสามารถทางการพบริหารเฉพาะบุคคล	 จึงมีความสามารถในการด�าเนินงานเพื่อให้ได้

มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	 สามารถสร้างปัจจัยป้องกันคู่แข่ง	 บางแห่งมีตราสินค้าที่แข็งแกร่ง	

และมักจะมีฐานลูกค้าประจ�าส่วนหน่ึงรวมท้ังมีความสามารถเก่ียวกับปัจจัยการตลาด	ด้านผลิตภัณฑ์บริการ	 ด้าน

ราคา	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 มีความหลากหลายของสินค้าบริการ	 มีส่ิงอ�านวยความสะดวก	 สามารถเลือกราคาได้

หลายระดับ(พุทธพร	อักษรไพโรจน์	และ	ประกอบศิริ	ภักดีพินิจ,	2560)

ส่วนธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	 จะเป็นธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีการด�าเนินงานสปาในประเทศมามา

ก่อน	 มีประสบการณ์และผ่านการด�าเนินงานเรื่องมาตรฐานในระดับประเทศเมื่อต้องไปด�าเนินการสปาสาขาในต่าง

ประเทศ	ที่ต้องมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ	จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับทั้งในเรื่องกลยุทธ์	โครงสร้าง	

จุดบริการ	สถานที่	ดังเช่นจากการศึกษาของภักดี	กลั่นภักดี	(2560)	พบว่าสถานประกอบการธุรกิจสปาระดับสากล

นั้น	 รับรู้มาตรฐานของสปาในเรื่อง	 สถานที่	 บุคลากร	 บริการ	 ด้านการผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อยู่ในระดับ	 ในการ

แข่งขันระดับนานาชาติได้	 ด้วยเหตุนี้เองจึงท�าให้ค่าคะแนนเฉลี่ยการบริหารงานของธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขา

ต่างประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและธุรกิจสปาขนาดใหญ่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในการบริหารสูงกว่าธุรกิจสปาSMEs

สรุปผลการวิจัย
	 การบริหารงาน	ตามรูปแบบ	McKinsey	7sพบว่าธุรกิจสปาขนาดใหญ่ที่มีสาขาต่างประเทศ	และธุรกิจสปา

ขนาดใหญ่มีการบริหารงานในรูปแบบ	McKinsey	 7s	 ดีกว่าธุรกิจสปาSMEsอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .

05และเมื่อวิเคราะห์การบริหารตามองค์ประกอบย่อยของ	McKinsey	7s	พบว่า	ธุรกิจสปาทั้ง	3	ประเภท	มีรูปแบบ

การบริหารงานโดยมีจุดเด่นเน้นท่ีองค์ประกอบอ่อน	 มากกว่าองค์ประกอบแข็ง	 ส่วนด้านท่ีน้อยที่สุดอยู่ในอันดับ	 7	

เหมือนกันในธุรกิจสปาทั้ง	3	ประเภทคือ	ด้านกลยุทธ์

ข้อเสนอแนะ
	 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลธุรกิจสปา

	 	 1.1		ควรให้ความช่วยเหลือพัฒนาธุรกิจสปา	เรื่องความสามารถของผู้บริหาร	SME	เพื่อเป็นการ

เตรียมตัวการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล

	 	 1.2	 ควรให้การส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานธุรกิจสปา	 โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาเรื่องการ

บริหารเกี่ยวกับกลยุทธ์แก่ธุรกิจสปาทั้ง	3	ประเภท	เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น

	 2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันอื่น	 เช่น	

ความภักดีของลูกค้าในธุรกิจสปา	และการศึกษาในเชิงลึกในธุรกิจสปาแต่ละประเภท
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