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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีจุดประสงค์เพื่อน�าเสนอความรู้เก่ียวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

สปาแบบวันเดียวในประเทศไทย	 และเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยต่อยอดเก่ียวกับการปรับปรุงธุรกิจสปา

แบบวันเดียว	 จากการทบทวนวรรณกรรมตั้งแต่ปี	 2010-2019	 พบว่า	 ผู้ประกอบเดย์สปาไทยมีลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจดังนี้	 (1)	 สร้างพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเทอราปิสต์	 (Therapist)	 ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการ

มีสขุภาพดีและความงามหลงัใช้บรกิาร	(2)	พฒันาให้พนักงานและสถานทีบ่รกิารในเดย์สปาต้องมคีวามพร้อม

ด้านการบริการและปลอดภัยสูงสุด	 (3)	 ควรมีการจัดการระบบสารสนเทศที่ชื่อว่า	 “SPA-BA	 Program”	

ให้แก่ลูกค้า	 (4)	 ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะต้องการความเป็นเลิศด้านการบริการและความเป็นเลิศ

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงามแล้ว	 ยังต้องการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด	 4P

ร่วมด้วย	 (5)	 ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะใช้ความเป็นเลิศด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

แล้วจ�าเป็นต้องก�าหนดราคาให้มีความสมเหตุสมผล	(6)	ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะใช้ความเป็นเลิศ

ด้านการบริการแล้วจ�าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อเว็บไซต์ไปพร้อมกัน

ค�าส�าคัญ : สปาแบบวันเดียว, ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ, ความเป็นเลิศ, ประเทศไทย 
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Abstract

 The objectives of this article were 1) to disseminate the knowledge about the 

characteristics of the business operations of Day Spa entrepreneurs in Thailand, and 

2) to recommend further study for the improvement of Day Spa business.

 The literature reviews from 2010-2018 revealed that the Day Spa operators in 

Thailand had the following business aspects: 1) staff were specially trained as therapists to 

service customers who wanted to have good health and beauty, 2) employees and service 

areas at the Day Spas were improved to enhance service readiness and provide maximum 

security, 3) the “Spa-Ba-Program” information system was provided for the customers,

4) the Day Spa entrepreneurs wanted not only to pursue excellence in service, environment 

and attractive atmosphere but also to use the 4Ps marketing promotion strategy,

5) besides using their excellence in service and the high quality products, the Day Spa 

entrepreneurs needed to set the reasonable prices for the services, and 6) in addition to using 

their excellence in services, they also had to use their website for online marketing as well.

Keywords : Day Spa, Business Operation Characteristics, Excellence, Thailand
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บทน�ำ 

 ปัจจุบนัสถานประกอบการสปาไทยเป็นหนึง่ในธรุกจิการบรกิารส่งเสรมิสขุภาพและความผาสกุ

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (Wellness) ที่มีศักยภาพการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ามีการผสม

ผสานวัฒนธรรมไทยอันอ่อนโยนเข้ากับการบริการอีกทั้งกระแสความดูแลสุขภาพมีผลท�าให้เกิด

การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ประกอบการสปาอย่างรวดเร็ว (Aksornpairoj & Pakdeepinit, 2017) 

นอกจากนี ้สถานประกอบการสปาไทยยงัได้มาตรฐานระดับโลกหลายแห่งรวมถงึมธีรรมชาติทีส่วยงาม

มากที่สุด นับได้ว่าไทยมีความโดดเด่นกว่าประเทศอ่ืนอย่างมาก (Aksornpairoj & Pakdeepinit, 

2017; Wongkittigriwal, 2018)

 ไทยเป็นประเทศแรกที่มีการก�าหนดมาตรฐานการให้บริการด้านสปาเพื่อสุขภาพอย่างจริงจัง  

ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาธุรกิจสปาไทยยังมีศักยภาพสูงในการส่งออกโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 

ประมาณ ร้อยละ 5-6 ต่อปี และสร้างรายได้รวมสูงถึงประมาณ 14,000 ล้านบาท ทั้งนี้ประมาณ

ร้อยละ 21.25 เป็นรายได้รวมที่เกิดขึ้นจากธุรกิจสปาแบบวันเดียวหรือเดย์สปา (Day Spa) และ

ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากสปาลักษณะอื่น นอกจากนี้ ในปี 2563 องค์การการท่องเที่ยวโลก (The 

United Nation of World Tourism Organization) คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลก ประมาณ 

1,600 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกสูงถึง 400 ล้านคน ในจ�านวนนี้

ครึง่หนึง่เป็นนักท่องเท่ียวแถบอาเซียนมากทีส่ดุ คือ ร้อยละ 50 (Export-Import Bank of Thailand, 

2012) 

 ในส่วนของการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพเพื่อรองรับ

การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ  ปรากฏว่ามจี�านวนเพิม่ขึน้เน่ืองจากไทยมแีผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงเน้นยุทธศาสตร์การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Office of the National Economic and Social 

Development, 2016) มีทิศทางการวิจัยและพัฒนาที่ไปในทางเดียวกัน โดยเป้าหมายส่วนหนึ่งให้

ความส�าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 

ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเท่ียวที่มีกิจกรรมสุขภาพในทริป อาทิ การมาพบแพทย์ 

การท�าศัลยกรรม การท�าสปา เป็นต้น  นอกจากนี ้กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา รายงานไว้ในปี พ.ศ. 

2559 ว่าการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพในตลาดโลกมมีลูค่าประมาณ 1,604 พนัล้านบาท โดยทีป่ระเทศไทย

มีส่วนแบ่งการตลาด ประมาณ 285 พันล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก โดย 3 อันดับแรก 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนีและฝรั่งเศส โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง

ถึงระดับสูง มีการศึกษาดี  มีระยะเวลาการพักอาศัยค้างคืนนานหลายวัน และมีการใช้จ่ายสูงทั้งกลุ่มที่

เป็นนกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศ และนกัท่องเทีย่วภายในประเทศ รวมทัง้นกัท่องเทีย่วกลุม่นีส้ามารถ
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เช่ือมโยงเป็นกจิกรรมร่วมในการส่งเสรมินกัท่องเทีย่วกลุม่อ่ืน ๆ  (Euromonitor International, 2012) 

อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็น 2 ลักษณะการให้บริการ คือ

(1) การบริการดูแลสุขภาพจากภายใน เช่น การให้ค�าปรึกษาด้านโภชนาการ อาหารเสริม การแพทย์ 

เป็นต้น (2) การบริการดูแลสุขภาพจากภายนอก เช่น ธุรกิจความงามและการชะลอวัย การบริการ

สปา เป็นต้น  

 สปาเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวเด่นของอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ 

(Wellness industry) ของโลก จากแนวโน้มอัตราการเติบโตที่สูง Wongchaiyakul (2019) ได้

สรุปการเสวนา เรื่อง ผ่ากลยุทธ์ สู่อนาคต ธุรกิจส่งเสริมบริการสุขภาพ รายงานว่า ภาพรวมธุรกิจสปา

และเวลเนสเมื่อปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าธุรกิจทั่วโลกมากกว่า 27 ล้านล้านบาท เฉพาะในไทยมีมูลค่า 

ประมาณ 35,000 ล้านบาท คาดว่าจะเติบโตอีก ร้อยละ 7-8 คิดเป็นมลูค่า ประมาณ 37,000 ล้านบาท

ในปี 2562  นอกจากนี้ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีแรงงาน ประมาณ 60,000 คน หรือถ้านับรวมแรงงาน

ในห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวเนื่องกันจะมี ประมาณ 400,000 คน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของ Global 

Wellness Institute (GWI) ที่รายงานว่าในช่วงปี ค.ศ. 2015-2020 มูลค่าตลาดของธุรกิจสปา

ทัว่โลกมแีนวโน้มขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อปี หรอืจากมลูค่าตลาดประมาณ 1.29 แสนล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ซ่ึงจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.69 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงอัตราการเติบโตดังกล่าวสูงกว่าอัตรา

การเติบโตของมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อปี 

หรอืมลูค่าจาก 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เป็น 4.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  ส�าหรบัธรุกจิสปาของ

ไทยมีมูลค่า ประมาณ 35,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นล�าดับที่ 5 ของเอเชีย มีลักษณะการให้บริการที่ผสม

ผสานระหว่างร้านเสริมความงามกับร้านนวดผ่อนคลายที่ได้มาตรฐาน โดยประเภทของสปาสามารถ

แบ่งได้หลายประเภท อาทิ (1) เดย์สปาหรือสปาแบบวันเดียว (Day Spa) เป็นการบริการที่เน้น

ความงามและการบ�ารุงสุขภาพทั้งภายนอกและภายในเพื่อผ่อนคลายความเหน่ือยล้าในชีวิตประจ�า

วัน (2) สปาแบบท่องเที่ยว (Destination Spa) มีลักษณะการบริการตามโปรแกรมท่ีได้ก�าหนดไว้ 

อาจมีระยะเวลา 2-3 วัน เช่น การดูแลรักษาร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ การลดความเครียด เพื่อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) สปาแบบองค์รวม (Holistic Spa) เป็นลักษณะ

ให้บริการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดูแลการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

ต่อสุขภาพกายและใจอีกด้วย (4) สปาการแพทย์ (Medical Spa) โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ช�านาญการ

ด้านการรักษา น�าวิทยาการทางการแพทย์มาดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการ (5) สปาแบบน�้าพุร้อน (Mineral 

Spring Spa) เน้นสถานที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน�้าแร่ หรือ น�้าพุร้อน ที่เชื่อว่าสามารถดูแล

สุขภาพผู้มาใช้บริการ (6) โฮเทลแอนด์รีสอร์สปา (Hotel & Resort Spa) รูปแบบการให้บริการ

จะอยู่ในในโรงแรมหรือสถานที่ตากอากาศ มีการบริการสปาอย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งการบริการ
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การออกก�าลังกาย ซ่ึงเหมาะส�าหรับผู้มาใช้บริการโรงแรม เพื่อการพักผ่อนในระหว่างมาพัก และ

(7) สปาแบบออกก�าลังกาย (Fitness/Adventure Spa) เพื่อการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ  (8) สปา

แบบเฉพาะกลุม่ (Club Spa) ทีม่คีวามสนใจในกจิกรรมแบบเดยีวกนั  มีความสว่นตวัค่อนข้างสูง ผูใ้ห้

บริการมีความช�านาญ และมีรูปแบบการบริการเหมือนกับเดย์สปา (9) สปาบนเรือส�าราญ (Cruising 

Spa) เป็นการให้บริการสปาบนเรือส�าราญขณะท่องเที่ยวซ่ึงแนวโน้มสปาบนเรือส�าราญจะได้รับ

ความนยิมมากขึน้ ในขณะที ่Wongkittigriwal (2018) รายงานว่า รปูแบบธรุกจิสปาทีไ่ด้รบัความนยิม

ในไทยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) สปาแบบวันเดียว (Day Spa) (2) สปาแบบท่องเที่ยว (Destination 

Spa) (3) โฮเทลแอนด์รีสอร์ทสปา (Hotel & Resort Spa) ส�าหรับบทความนี้จะเสนอลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจเดย์สปาเท่านั้น เนื่องจากเป็นสปาที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ซ่ึง

สอดคล้องกับสมาคมสปาระหว่างประเทศ (International Spa Association; ISPA) ที่รายงานว่า 

ประเทศไทยมีธุรกิจเดย์สปาถึง ร้อยละ 68 และอีกร้อยละ 28 เป็นโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสปา ส่วนที่

เหลือ ร้อยละ 4 เป็น Medical spa และ Destination Spa ตามล�าดับ (Untong & Kaosa-ard, 

2014) ดังนั้น บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) น�าเสนอความรู้เกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจสปา

แบบวนัเดียวในประเทศไทย   (2) เสนอแนะเพือ่ศึกษาวจัิยต่อยอดเกีย่วกบัการปรบัปรงุธรุกจิเดย์สปา

ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของเดย์สปำในประเทศไทย

 เดย์สปาเป็นสถานบรกิารสปาทีม่รีปูแบบการให้บรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ขัน้ตอนการให้บรกิาร

ไม่ยุ่งยาก สามารถใช้บริการในระหว่างวันโดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าพักค้างคืน เดย์สปาหลายแห่งมีจุดเด่น

ในด้านการท�าทรีทเมนต์ความงามเกี่ยวกับนวดหน้า ขัดผิว และอบตัว ขณะที่บางแห่งมีจุดเด่นการท�า

ทรีทเมนต์ความงามด้วยเครื่องส�าอางสมุนไพรสูตรเฉพาะร้านตนเองไว้บริการลูกค้า นอกจากนี้

เดย์สปาหลายแห่งนอกจากจะท�าการทรทีเมนต์ความงามแล้วยังให้บรกิารบ�าบัดความเครยีดด้วยเทคนคิ

สุคนธบ�าบัด (Aromatherapy) โดยการนวดตัวด้วยน�้ามันหอมระเหยและการนวดแผนไทยยืดเส้น 

 สมาคมสปาระหว่างประเทศ (The International Spa Association; ISPA) ให้ค�าจ�ากัด

ความของเดย์สปาว่า หมายถึง สปาที่ต้ังอยู่ในท�าเลสะดวกและรวดเร็วต่อการเดินทางส�าหรับลูกค้า

ที่มาใช้บริการ เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ย่านธุรกิจ และสนามบิน รวมทั้งมี

โปรแกรมการบรกิารค่อนข้างหลากหลาย ลกัษณะผู้มาใช้บรกิารจะเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ  และไม่มสีถาน

ที่พักค้างคืน (BLT Bangkok, 2019) ดังนั้น ที่ตั้งของเดย์สปาส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านธุรกิจหรือตาม

ถนนสายหลักของเมืองใหญ่ จึงท�าให้ธุรกิจนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเป็น

จ�านวนมาก ท่ีส�าคัญผู้ใช้บรกิารยังสามารถเข้าถงึบรกิารได้ง่าย เน้นการให้บรกิารนวดเสรมิความงามและ

การผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยน�้ามันหอมระเหย สปาประเภทนี้ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ใช้
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บริการที่มีเวลาน้อยหรือผู้ที่ท�างานในเมืองใหญ่ (Junead et al., 2018)  Kaiwansil, Sangpikul, and 

Ponggyelar (2018) รายงานว่า ปัจจบุนัเดย์สปาเป็นรปูแบบของธรุกจิสปาทีเ่ปิดให้บรกิารมากทีส่ดุและ

มีผู้เลือกใช้มากที่สุด มีจุดเด่น คือ เป็นสปาที่มีเวลาปิด-เปิดเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. และ

ปิดเวลาประมาณ 21.00 หรือ 22.00 น. นอกจากนี้ ผลการประชุมสปาระดับโลกรายงานถึงเหตุผล

ว่าท�าไมเดย์สปามผู้ีเลอืกใช้บรกิารมากทีส่ดุมผีลท�าให้ธรุกจิสปาน้ีมจี�านวนมากและมธีรุกจิทีจ่ดทะเบียน

ใหม่เพิม่ขึน้มาโดยตลอดซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึการแข่งขนัทีส่งูขึน้ จึงท�าให้ผู้ประกอบการทัง้รายใหม่และ

รายเดิมในสนามแข่งขนัจ�าเป็นต้องมกีลยทุธ์ด�าเนนิธรุกจิเดย์สปาให้ลกูค้าเกดิความประทับใจกลบัมาใช้

บริการอย่างต่อเนื่อง (Chantaburee, 2016; Kaiwansil, Sangpikul & Ponggyelar, 2018)

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจเดย์สปาไทย ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2019  โดยเริ่มจาก Jamthiangtrong (2019) รายงานว่า ปัจจัยด้าน

กลยทุธ์การคัดสรรระบบลกูค้าสมาชิกมผีลท�าให้ธรุกจิเดย์สปามคีวามจงรกัภักดีของแบรนด์อย่างมนียั

ส�าคัญ และยงัเป็นการสร้างพนัธมติรทางธรุกจิเดย์สปาไปพร้อมกนัด้วย  ขณะที ่Kaiwansil, Sangpikul, 

and Ponggyelar (2018) รายงานว่า การสร้างพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเทอราปิสต์ (Therapist)

ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการมีสุขภาพดีและความงามหลังใช้บริการเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมีนัยส�าคัญ รวมท้ัง

ต้องพัฒนาให้พนักงานและสถานที่บริการในเดย์สปาต้องมีความพร้อมด้านการบริการและปลอดภัย

สูงสุดด้วย ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Untong (2017) และ Suttikun (2018) รายงานว่า 

ธรุกจิเดย์สปาควรมลีกัษณะการด�าเนนิธรุกจิท่ีต้องสร้างความเป็นผู้เช่ียวชาญของเทอราปิสต์ให้มทีกัษะ

การนวด (Massaging) รวมทั้งต้องมีความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศสวยงามน่าใช้

บริการตลอดการบริการ ในขณะที่ Nootayasakul (2018) รายงานว่า ธุรกิจเดย์สปาในยุคไทยแลนด์ 

4.0 ควรสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทอราปิสต์ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงอายุวัฒนะ (Wellness tourisms) ในขณะที่ Duangchant and Kamkaen (2015) รายงานว่า

ผู้ประกอบการเดย์สปาต้องการความเป็นเลิศในด้านการนวดไทยและคุณภาพการให้บริการตามความ

ต้องการของลูกค้าตามหลักมาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pomthong (2018) 

และ Kiawmeesuan et al. (2019) ส่วน Adulkasem et al. (2013) รายงานว่า ผู้ประกอบ 

เดย์สปาต้องมีความเป็นเลิศด้านการจัดการระบบสารสนเทศที่ช่ือว่า “SPA-BA Program” ให้แก่

ลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้ Thummasanhe (2011) รายงานว่า ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะ

ต้องการความเป็นเลิศด้านการบริการและความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงาม

แล้ว ยังต้องการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4P ร่วมด้วย ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 

กลยทุธ์ด้านราคา  กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย และกลยทุธ์ด้านสือ่สารทางการตลาด ส่วน Honark 

and Leejongpermpoon (2010) รายงานว่า ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะใช้ความเป็นเลิศด้าน

การบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วจ�าเป็นต้องก�าหนดราคาให้มีความสมเหตุสมผลด้วย
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ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Khuparat (2010) ทีร่ายงานว่าผู้ประกอบการเดย์สปาส่วนใหญ่จะเน้น

การสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการมากที่สุด นอกจากน้ี Bunnak et al. (2010) ยังรายงานว่า

ผู้ประกอบเดย์สปา นอกจากจะใช้ความเป็นเลิศด้านการบริการแล้วจ�าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดผ่านสื่อเว็บไซต์ไปพร้อมกันด้วย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของเดย์สปา (Day Spa) ในประเทศไทย

 ผลงำนที่   ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ ประเทศ ผู้วิจัย (ปี)

 1 - เน้นความเป็นเลิศในการคัดสรรระบบลูกค้าสมาชิก  ไทย Jamthiangtrong (2019)

   (Member) 

 2 - เน้นคุณภาพการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ไทย Kiawmeesuan et al.

      (2018)

 3 - ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการให้บริการ ไทย Promthong (2018)

 4 - สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทอราปิสต์ดูแลผู้สูงอายุ ไทย Nootayasakul (2018)

   โดยเฉพาะ

 5 - สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญเทอราปิสต์ (ให้ลูกค้า

   มีความงามและสุขภาพดีหลังใช้บริการ) 
ไทย Kaiwansil et al. (2018)

  

  - สร้างพนักงานและสิ่งแวดล้อมให้พร้อมส�าหรับการท�างาน

   ด้านการบริการและความปลอดภัย 

 6 - สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทอราปิสต์ ไทย Suttikun et al. (2018)

 7 - ความเป็นเลิศด้านทักษะการนวด (Massaging)

  - ความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ไทย Untong (2017)

 8 - ความเป็นเลิศด้านการนวดไทย ไทย Duangchant and

  - การบริการตามหลักมาตรฐานสปาสากล  Kamkaen (2015)

 9 - ความเป็นเลิศด้านการจัด การด้วยระบบสารสนเทศ

   ที่ชื่อว่า “SPA –BA Program” 
ไทย Adulkasem et al. (2013)

 10 - การส่งเสริมการตลาดด้วยหลัก 4P

  - ความเป็นเลิศของพนักงานบริการ

  - ความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ไทย Thummasanhe (2011)

 11 - การส่งเสริมการตลาดด้วยหลัก 4P

  - ความเป็นเลิศของพนักงานบริการ ไทย Thummasanhe (2011)

  - ความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

 12 - การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อเว็บไซต์ ไทย Bunnak et al. (2010)

 13 - ความเป็นเลิศด้านการบริการ ไทย Khuptarat (2010)

ที่มำ : จากการทบทวนวรรณกรรม
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 สาเหตุที่ท�าให้เดย์สปาเป็นสถานบริการท่ีลูกค้าใช้บริการมากที่สุดเป็นเพราะว่ามีรูปแบบ

การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก สามารถใช้บริการในระหว่างวัน ไม่มี

สถานที่พักค้างคืน เดย์สปามีจุดเด่นในด้านการท�าทรีทเมนต์ความงามเกี่ยวกับนวดหน้า ขัดผิว และ

อบตัว นอกจากจะท�าการทรทีเมนต์ความงามแล้วยงัให้บรกิารบ�าบดัความเครยีดด้วยเทคนคิสคุนธบ�าบดั 

(Aromatherapy) โดยการนวดตัวด้วยน�้ามันหอมระเหยและการนวดแผนไทยยืดเส้น จากการด�าเนิน

ธุรกิจข้างต้นถ้าจะท�าให้ธุรกิจมีความยั่งยืนตลอดไปผู้ประกอบการเดย์สปาจ�าเป็นต้องสร้างลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจให้มีความเป็นเลิศต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 1. สร้างพนกังานให้เป็นผู้เช่ียวชาญเทอราปิสต์ (Therapist) ให้แก่ลกูค้าทีต้่องการมสีขุภาพดี

และความงามหลังใช้บริการ รวมทั้งต้องพัฒนาให้พนักงานและสถานที่บริการในเดย์สปาต้องมี

ความพร้อมด้านการบริการและปลอดภัยสูงสุด

 2. ควรมีการจัดการระบบสารสนเทศที่ชื่อว่า “SPA-BA Program” ให้แก่ลูกค้า

 3. ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะต้องสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการและตรงตาม

ความต้องการแก่ลูกค้าแล้วยังต้องสร้างความเป็นเลิศด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงาม

แล้ว ยงัต้องการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4P
,
s ร่วมด้วย ซ่ึงประกอบด้วยกลยทุธ์ผลติภัณฑ์ 

กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย และกลยุทธ์ด้านสื่อสารทางการตลาด

 4. ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะใช้ความเป็นเลิศด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพแล้วจ�าเป็นต้องก�าหนดราคาให้มีความสมเหตุสมผล 

 5. ผู้ประกอบการเดย์สปานอกจากจะใช้ความเป็นเลศิด้านการบรกิารแล้วจ�าเป็นต้องใช้กลยทุธ์

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อเว็บไซต์ไปพร้อมกันด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษำวิจัยในอนำคต 

 จากการทบทวนวรรณกรรมผลการวิจยัทีเ่ก่ียวข้องกับลกัษณะการด�าเนนิธรุกิจของเดย์สปาไทย 

พบว่า มีคุณภาพการให้บริการท่ีเป็นเลิศตามเอกลักษณ์ไทยมาหลายสิบปี ในอนาคตอาจท�าให้

ประเทศไทยสูญเสียรายได้และส่วนแบ่งการตลาดให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอ่ืนที่อาจ

จะเลียนแบบได้ ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitatively Research) เพิ่มเติมให้เห็นตัวเลขชัดเจนในด้านการเทียบเคียงเชิงกลยุทธ์ 

(Benchmarking Strategy) เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่
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◆ ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสปาแบบวันเดียวในประเทศไทย ◆
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