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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจสปาถึงคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของ
นักบ�ำบัดสปา 2) เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติถึงคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัดสปาโดย
การสุ่มจากผู้ใช้บริการสปาชาวต่างชาติ จ�ำนวน 361 คน และผู้บริหารธุรกิจสปาในจังหวัดชลบุรี 12 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการศึกษาคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัด 5 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถ
บุคลิกภาพ พบว่า บุคลิกภาพ และทัศนคติของนักบ�ำบัดสปา เป็นคุณสมบัติส�ำคัญที่ทั้งผู้ใช้บริการสปาชาวต่างชาติและ
ผู้บริหารธุรกิจสปาให้ความส�ำคัญในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 4.91, 4.59 และ 4.67,4.73 ตามล�ำดับ ประกอบกับ
ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์สปา ความรูด้ า้ นสรีรวิทยา ความสามารถในการปฐมพยาบาล เป็นคุณสมบัตทิ นี่ กั บ�ำบัดสปาควร
พัฒนา รวมถึงภาษาเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ  เช่น ภาษารัสเซีย อาจจะมีความส�ำคัญมากกว่าภาษาอังกฤษ
เพื่อให้สามารถสื่อสารและบริการสปาแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ:  นักบ�ำบัดสปาคุณสมบัติอันพึงประสงค์ธุรกิจสปา  เวลาว่าง

Abstract

The purposes of this study were to investigate the spa therapists’ desired characteristics in
accordance with spa business executives’ opinions and foreign customers’ viewpoints. Random
sampling method was applied for 12 spa business executives and 361 foreign customers in Chonburi
province. The instrument used in this study was a questionnaire created by the researcher and data
were used to analyze percentage, mean and standard deviation.
According to the study, therapists’ desired characteristics were divided into five aspects:
knowledge, skill, attitude, ability and personality. It was found that spa business executives and foreign
customers rated SPA therapists’ personality and attitude as the most important features. The means
scores were 4.91, 4.59, and 4.67, 4.73 respectively. Moreover, the SPA therapists should develop their
knowledge in spa products, physiology, and first aid treatment. They should also know other foreign
languages such as Russian which was somehow more important than English, in order to communicate
and provide spa services more effectively to the particular target group of foreign customers or clients.
Keywords:  SPA therapists, Desired characteristics, SPA business, Leisure
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งที่เป็นผลจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) และจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเฉพาะมากขึ้น ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 โดยกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬาได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
(Spiritual Tourism) การท่องเทีย่ วเพือ่ การประชุมและนิทรรศการ (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions:
MICE Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health & Wellness Tourism) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยเป็นจุดหมายหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ ให้ความสนใจ ท�ำให้ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปาเพื่อสุขภาพและธุรกิจบริการ
นวดไทย สามารถก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นับเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้ง
ระบบ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2556)
หากแบ่งประเภทสถานประกอบการสปาตามนิยามของ International Spa Association (ISPA) พบว่า
ประเทศไทยมี สปาทั่วไป (Day Spa) ร้อยละ 68 และอีกร้อยละ 28 เป็นสปาในโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort
Spa)  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 และ 1 เป็น medical spa และ destination spa ตามล�ำดับ (Department of Trade
Negotiations, 2011) ซึ่งสปาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นรายได้หลักคือสปาในโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel &
Resort Spa) ซึ่งมีกลุ่มตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีก�ำลังซื้อสูง และสปาทั่วไป (Day Spa) นอกจากนั้นจากการศึกษา
ยังพบอีกว่าผูใ้ ช้บริการกลุม่ หลักของสปาเป็นชาวต่างชาติคดิ เป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดโดยรวม ธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพ
ของประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับการรองรับเป็นสปาอันดับ 1 ในเอเชีย ในการ
รวบรวมสปาที่ดีที่สุดจากทั่วโลก จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Intelligent Spas พบว่า ประเทศไทยเป็นตลาดด้าน
ธุรกิจสปาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงในทวีปแถบเอเชีย-แปซิฟิก 7 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย ในปี 2557 ธุรกิจสปาในประเทศไทย
ได้รับต�ำแหน่งส�ำคัญ ในการจัดอันดับ World’s Best Spas จาก World’s Best Awards 2014 โดยในทวีปเอเชีย ธุรกิจ
สปาประเภทสปาโรงแรมและรีสอร์ทสปาของประเทศไทย นับเป็นสปาที่ดีที่สุด คือ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ
โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองค�ำ เชียงราย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล ดารา เทวี เชียงใหม่ โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยได้รับการยอมรับเป็นที่ 1 ถึง 5 ตามล�ำดับ โดย
ไม่มีธุรกิจสปาของประเทศอื่นเทียบเคียง (http://www.travelandleisure.com/worlds-best-2014-hp)  
กระบวนการด�ำเนินงานในธุรกิจสปานั้น ขั้นตอนกิจกรรมและเจ้าหน้าที่มีความส�ำคัญหลายส่วน ทั้งพนักงาน
ต้อนรับ แม่บ้าน โดยเฉพาะนักบ�ำบัด (Therapist) ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้เวลาในการนวดบ�ำบัด
ด้วยเป็นระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง ขั้นตอนโดยสังเขปคือ เจ้าหน้าที่สปาสอบถามรายละเอียดของผู้รับบริการ ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ที่จะต้องทราบจากผู้รับบริการสอบถามวัตถุประสงค์ของการรับบริการ ประเภทการบริการที่ต้องการสอบถามถึงประวัติ
ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพ้สาร การบาดเจ็บ การตั้งครรภ์ หรือ การนวดบางประเภท โดยกิจกรรมระหว่างการให้
บริการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนวด กิจกรรมประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกิจกรรมเมื่อจบการรับบริการ
ด้วยการกล่าวขอบคุณ โดยการสื่อสารให้ทราบทางวาจา สอบถามความต้องการในการนัดหมายครั้งต่อไปสอบถามความ
ต้องการได้รับบริการอื่น ๆ เช่น การนวดประเภทอื่น โยคะ ค�ำแนะน�ำด้านการบ�ำรุงรักษาสุขภาพ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านต่างๆ ดังนี้ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ ความปลอดภัย เครื่องมือ อุปกรณ์
บุคลากร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (จิตต์โสภิน มีระเกตุ, 2549)
หัวใจสาํ คัญของธุรกิจสปา นอกจากสถานทีท่ สี่ วยงามและอุปกรณ์เครือ่ งมืออันทันสมัยแล้ว บุคลากรทัง้ ผูจ้ ดั การ
พนักงานต้อนรับ ผูฝ้ กึ อบรมการบ�ำบัดสปาและนักบ�ำบัดสปา (SPA therapist) ทีต่ อ้ งท�ำงานประสานกันเพือ่ ให้เกิดบริการ
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ทีด่ ี โดยเฉพาะนักบ�ำบัดสปา เนือ่ งจากผูใ้ ช้บริการชาวต่างชาติตอ้ งใช้เวลาในการนวดกับนักบ�ำบัดสปามากกว่า ร้อยละ 80
ของเวลาในการเข้ารับบริการทั้งหมด ดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนานักบ�ำบัดอันดับแรกเพราะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
การด�ำเนินงานของธุรกิจสปา “ด้วยธุรกิจสปาของไทยมีชื่อเสียงและได้รับความนิยม การขาดแคลนแรงงานนักบ�ำบัด
จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสปามาโดยตลอด” (อัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2557) ปัญหาทัศนคติต่อ
วิชาชีพ  ขาดแคลนหน่วยงานฝึกอบรมนักบ�ำบัด ระยะเวลาในการพัฒนาระดับฝีมอื ของนักบ�ำบัดทีน่ อ้ ยเกินไปและปัญหา
ส�ำคัญคือเมือ่ ฝึกอบรมพัฒนานักบ�ำบัดสปาแล้ว ยังถูกผูป้ ระกอบการสปาในต่างประเทศซือ้ ตัวบุคลากรไป เนือ่ งจากธุรกิจ
สปาในต่างประเทศสามารถให้รายได้เฉลีย่ ทีส่ งู กว่าประเทศไทย 2-3 เท่า โดยประเทศทีด่ งึ บุคลากรไปมาก คือ จีน ประเทศ
ในแถบตะวันออกกลางและยุโรปเพราะบุคลากรไทยมีทักษะการให้บริการสปาที่ดี (อภิชัย เจียรอดิศักดิ์, 2555) ปัญหา
ดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการส�ำรวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในส่วนที่ 8 ผลการส�ำรวจผูป้ ระกอบการสาขาสปาและนวดแผนไทย ความต้องการแรงงานระดับปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ
5 อันดับแรก ได้แก่ นักบ�ำบัดสปา พนักงานขาย พนักงานเสริมสวย พนักงานต้อนรับ  และ พนักงานขับรถ (ร้อยละ 88.1,
6.6, 1.4, 1.2 และ 1.0 ตามล�ำดับ) โดยผู้ประกอบการมีการจ้างแรงงานไทยมากที่สุด (ร้อยละ 98.2) และแรงงานต่างด้าว
(ร้อยละ 1.8) (สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556)  
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจสปา คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2552) ได้ก�ำหนด
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ�ำบัด) ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 41 ง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยนิยามอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม: สปาตะวันตก (หัตถบ�ำบัด) (Holistic health promotion therapist : Western spa massage)
หมายถึง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการนวดแบบตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม แบบพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปสามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้ภายใต้
ค�ำแนะน�ำ  การสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถระดับ 2 หมายถึง การดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ที่ต้องมี
ความรู้ความสามารถและความช�ำนาญในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และให้ไปรักษาตนเองต่อได้
นอกจากนี้ ในการศึกษาคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัดสปา มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ธ�ำรงศักดิ์
คงคาสวัสดิ์ (2548) อธิบายความหมายของ Competency ว่า หมายถึง คุณลักษณะ เช่น ความรู้ ความสามารถ
ความช�ำนาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรม ของบุคคลที่จะสามารปฏิบัติงานให้ประสานส�ำเร็จได้ จาก
นิยามความหมายทีน่ กั วิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ท�ำให้สามารถสรุปได้ ว่าความหมายของขีดความสามารถทีใ่ ห้
นิยามโดยนักวิชาการแต่ละท่านนัน้ ก็จะให้นยิ ามทีแ่ ตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วต่างมีเป้าหมายของขีดความสามารถโดย
มุ่งเน้นคุณสมบัติของบุคคลที่ผสมผสานกันหลายด้าน นอกโดยความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจสปาจะมีต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ ด้านภาพลักษณ์และการน�ำเสนอ ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ (ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์, 2549) โดยสาเหตุส�ำคัญที่สุดที่ลูกค้ามาใช้บริการสปาคือ ต้องการพักผ่อน
คลายเครียด และก่อนที่จะไปใช้บริการได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความสะอาดมากที่สุด (ศรีสุดา ชัยชะนะ, 2546)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัดสปา ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
สปาและผู้บริหารธุรกิจสปาที่แท้จริง เนื่องจากทั้งผู้บริหารและผู้ใช้บริการชาวต่างชาติทุกคนย่อมคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด
มีครบทุกองค์ประกอบที่มีมาตรฐาน หากในความเป็นจริงเมื่อปริมาณของนักบ�ำบัดสปาไม่เพียงพอ นักบ�ำบัดสปายังคง
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากธุรกิจสปาจ�ำเป็นต้องรับนักบ�ำบัด จะต้องพิจารณา
เลือกจากคุณสมบัติอันพึงประสงค์ขั้นพื้นฐานที่มีและสามารถน�ำไปพัฒนาต่อหากนักบ�ำบัดยังต้องการได้รับการพัฒนา
การท�ำความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวอย่างชัดเจนจะเป็นจุดเริม่ ต้นในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปาอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัดสปาในความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจสปาและ
ผูใ้ ช้บริการชาวต่างชาติในจังหวัดชลบุรนี ี้ ผูว้ จิ ยั ใช้นำ� สรุปคุณสมบัตขิ องนักบ�ำบัดสปาทีค่ วรจะมีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานที่ก�ำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปา
ตะวันตก (หัตถบ�ำบัด) ในราชกิจจานุเบกษา และแนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถของบุคคล ซึ่งได้แก่
1. คุณสมบัติด้านความรู้ นักบ�ำบัดสปาควรมีความรู้เกี่ยวกับสปาหรือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ก�ำลังให้บริการหรือ
ที่มีให้บริการแก่ลูกค้า คุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการต่าง ๆ นอกจากนี้จ�ำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทาง
ด้านกายวิภาค หรือลักษณะผิวพรรณแต่ละประเภท อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์บางประเภทกับลูกค้า
ที่มีโรคประจ�ำตัวเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในการมาใช้บริการ
2. คุ ณ สมบั ติ ด ้ า นทั ก ษะ นั ก บ� ำ บั ด สปาควรมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า และสามารถสื่ อ สารกั บ
ชาวต่างชาติได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบความรู้สึกกับลูกค้าชาวต่างชาติในระหว่างการให้บริการได้ เช่น น�้ำหนักมือ
ที่นวดเบาหรือหนักเกินไป เพื่อปรับระดับให้เหมาะสมกับที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งทักษะในการให้บริการ อาทิ การนวด
การใช้อุปกรณ์ภายในสปา
3. คุณสมบัติด้านความสามารถ นักบ�ำบัดสปาจ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการรับค�ำสั่งและปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ทัง้ จากผูบ้ ริหารสปาและลูกค้าได้ ความสามารถในการท�ำงานร่วมกับบุคลอืน่ ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการอธิบาย หรือให้ค�ำแนะน�ำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจได้ รวมทั้งการน�ำเสนอการบริการที่
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้อย่างดี ตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าและลูกค้ากลับมาใช้บริการใน
ครั้งต่อ ๆ ไป
4. คุณสมบัติด้านทัศนคติ การแสดงออกถึง เชื่อมั่นในวิชาชีพ ทั้งจิตใจและร่างกาย มุ่งมั่น ท�ำให้ลูกค้าเชื่อใจใน
การบ�ำบัดรักษา มีจิตวิญญาณความเมตตา ตรงต่อเวลา รักษากฎและวินัย มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทให้กับการบริการ
5. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ นักบ�ำบัดสปาควรมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีมนุษยสัมพันธ์ดี หน้าตาทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใสเป็นมิตร มีความมัน่ คงทางอารมณ์ อดทนอดกลัน้ รูจ้ กั หน้าทีแ่ ละกาลเทศะและ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. วิธีการศึกษา

ประชากรทีใ่ นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจสปาและกลุม่ ผูใ้ ช้บริการสปาซึง่ คือกลุม่
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก จ�ำนวน 361 คน ที่ใช้บริการสปาขึ้นทะเบียน
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมด จ�ำนวน 34 แห่ง โดยการจับสลากให้เหลือเพียงครึง่ หนึง่ ตัวแทนผูบ้ ริหาร
ธุรกิจสปา จากธุรกิจสปาจ�ำนวน 17 แห่ง โดยมีขั้นตอนในการศึกษา ประกอบด้วย ศึกษาวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัดสปาของผู้บริหารธุรกิจสปาและผู้ใช้บริการ ท�ำการส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นรวบรวม
และจัดกลุ่มคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัดการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอ้างอิงจากคุณสมบัติ
ของนักบ�ำบัด โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2552) ก�ำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา
อาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ�ำบัด)ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 41 ง อาชีพ
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบ�ำบัด) (Holistic health promotion therapist : Western spa
massage) น�ำมาสร้างเป็นข้อค�ำถามของแบบสอบถามและท�ำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2558 และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเช่น ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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การวัดระดับความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการแปลผลจัดตามช่วงของคะแนนเฉลี่ยคือ (5-1)/5 =0.8 ดังนี้
1.0 – 1.80 แปลผลเป็นระดับ  น้อยที่สุด
1.81 – 2.60 แปลผลเป็นระดับ  น้อย
2.61 – 3.40   แปลผลเป็นระดับ  ปานกลาง
3.41 – 4.20   แปลผลเป็นระดับ  มาก
4.21 – 5.00   แปลผลเป็นระดับ  มากที่สุด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการสปาชาวต่างชาติในจังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ
เป็นชาวรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาคือคือ กลุ่มเกาหลี ฮ่องกง และจีน ตามล�ำดับ ผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 65.7 ซึ่งมีอายุระหว่าง 30-35 ปี มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 18.6  รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี
ร้อยละ 17.2
ผู้ใช้บริการสปาชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการพักในประเทศไทยนาน 7-12 วัน คิดเป็นร้อยละ 47.9 และ
ผู้ใช้บริการสปาชาวต่างชาติส่วนใหญ่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว เหตุผลที่มาคือการท่องเที่ยว มากกว่าร้อยละ 80
นอกจากนั้นจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ การเยี่ยมญาติและเพื่อน โดยผู้ใช้บริการชาวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่งระบุว่าตนเอง
เคยใช้เวลาว่างในการเข้ารับบริการในธุรกิจสปาที่ประเทศของตนมาก่อน กว่าร้อยละ 70 มีความถี่ในการใช้บริการอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง จึงมีความสนใจในการใช้บริการสปาในประเทศไทย มากกว่าครึ่งหนึ่งระบุว่าเป็นการใช้บริการสปา
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเองมีจ�ำนวนมากที่สุด ช่วงเวลาที่ใช้บริการระหว่าง
14.00-18.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 ดังตารางที่ 1
จากบริการสปาทั้งหมดที่มีพบว่าบริการนวดไทยเป็นบริการที่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาตินิยมใช้มากที่สุด คือ
ร้อยละ 59.6 รองลงมาคือนวดน�้ำมันในรูปแบบต่าง ๆ และบริการแช่ออนเซน ส่วนบริการภายในสปาที่มีผู้ใช้บริการ
น้อยที่สุดคือสปามือและบริการแวกซ์ ก�ำจัดขนผู้ใช้บริการชาวต่างชาติจะใช้ทรีตเมนต์หลายอย่างต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง
เช่น ใช้บริการนวดไทยและท�ำทรีตเมนต์บริเวณใบหน้าและล�ำคอ จึงอาจมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป โดยจะมีค่าใช้จ่ายต่อ
การใช้บริการสปา 1 ครั้ง ประมาณ 500-1,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ  52.9 และมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 2,500 บาทต่อครั้ง
ร้อยละ 21.9 ดังตารางที่ 2
ธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะมีพนักงานเฉลี่ย 10 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 92 โดยมีพนักงานที่ท�ำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
หน้าที่พนักงานต้อนรับ  ผู้ช่วยผู้จัดการสปา พนักงานแม่บ้าน ในส่วนของพนักงานที่เป็นนักบ�ำบัด โดยเฉลี่ย 6 คน ต่อ
สถานประกอบการธุรกิจสปา คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัดสปาที่ส�ำคัญตามมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณสมบัติ
ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ พบว่าบุคลิกภาพและทัศนคติของนักบ�ำบัดสปาเป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญ
ที่ผู้บริหารธุรกิจสปาต้องการในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 4.74 และ 4.67
ผู้บริหารธุรกิจสปาให้ความส�ำคัญกับคุณสมบัติด้านความรู้ ความเข้าใจ ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.17  ซึ่งถือว่า
เป็นหัวข้อที่ให้ความส�ำคัญน้อยที่สุด จากการสัมภาษณ์พบว่า ความรู้พื้นฐานด้านการด�ำเนินการธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือ รวมถึงทักษะด้านหัตถบ�ำบัดแบบต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่นักบ�ำบัดสามารถมาเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติม เพราะใน
ธุรกิจสปาแต่ละแห่งจะมีความแตกต่าง จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจสปาเพิ่มเติมต่างมีความเห็นร่วมกันว่าทักษะใน
การให้บริการ ความรู้วิธีการบ�ำบัดในรูปแบบต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยเบื้องต้นในงานวิชาชีพที่พนักงานบริการจ�ำเป็นต้องมี
และอาจมีความแตกต่างกัน ด้วยความช�ำนาญ แต่สามารถพัฒนาได้ หากพนักงานบ�ำบัดมีทัศนคติที่ดีต่องานและมี
บุคลิกภาพที่สอดคล้องกับการให้บริการ
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ดานหัตถบําบัดแบบตางๆนับไดวาเปนเรื่องที่นักบําบัดสามารถมาเรียนรูใหมเพิ่มเติม เพราะในธุรกิจสปาแตละแหงจะมีความ
แตกตาง จากการสัมภาษณผูบริหารธุรกิจสปาเพิ่มเติมตางมีความเห็นรวมกันวาทักษะในการใหบริการ ความรูวิธีการบําบัดใน
รูปแบบต
าง ๆงคมศาสตร์
ถือเปนปจปีจัทยี่ เบื
้องตบนที่ในงานวิ
ชาชีพ- ทีธัน่พวาคม
นักงานบริ
างกัน ดวยความชํานาญ แต
วารสารสั
5 ฉบั
2 กรกฎาคม
2559การจําเปนตองมีและอาจมีความแตกตhttp://ird.rmutto.ac.th
สามารถพัฒนาได หากพนักงานบําบัดมีทัศนคติที่ดีตองานและมีบุคลิกภาพที่สอดคลองกับการใหบริการ
สําหรับความรูดส�าำนการดํ
าเนินด้ งานในธุ
นับเปรกินจประเด็
ริหารธุนรทีกิผ่ จบู้ สปามี
ดเห็นคทีวามคิ
่แตกต
จารณาจากค
หรับความรู
า้ นการด�รำกิเนิจสปา
นงานในธุ
สปา นันบทีเป็่ผนูบประเด็
ริหารธุความคิ
รกิจสปามี
ดเห็างกั
นทีนแ่ พิตกต่
างกัน า
สวนเบีพิ่ยจงเบนมาตรฐาน
(SD่ยงเบนมาตรฐาน
=0.888) เนื่องจากปริ
าณพนักเนืงานในสปาที
ีจํานวนไม
มาก ธุรกิ่มจีจสปาบางแห
งพนัธุกรกิงานที
ารณาจากค่าส่วนเบี
(SD =ม0.888)
่องจากปริม่มาณพนั
กงานในสปาที
�ำนวนไม่มาก
จสปา่เปนนัก
บําบัดบางแห่
อาจตองงมี
าที่ในการเป
งการบริ
ความจําาเป
นแต
โดยสวนใหญ
าบัดสปา
พนัหกนงานที
่เป็นนักนบ�พนั
ำบักดงานต
อาจต้ออนรั
งมีบหดน้วายที่ใความเข
นการเป็านใจเรื
พนัก่องานต้
อนรัหบารจึ
ด้วงยมีความเข้
ใจเรื
่องการบริ
หารจึงนมีักคบํวาม
จะมีหจ�นำาเป็ที่เนฉพาะด
านการนวดเพี
งเดียวเทหาน้นัา้นที่เฉพาะด้านการนวดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่โดยส่
วนใหญ่นักบ�ยำงอย
บัดาสปาจะมี

ตารางที
จ�ำนวนและร้
อยละของผู
บริการชาวต่
จ�ำแนกตามเวลาการใช้
บริการสปา
ตารางที
่ 1 จํา่ 1นวนและร
อยละของผู
ใชบริก้ใช้ารชาวต
างชาติางชาติ
จําแนกตามเวลาการใช
บริการสปา
เวลาการใชบริการสปา
กอน 10.00 น.
10.00 - 14.00 น.
14.00 - 18.00 น.
18.00 - 22.00 น.
รวม

จํานวน
11
114
147
89
361

รอยละ
3.0
31.6
40.7
24.7
100

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติจ�ำแนกตาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
		
แต่ละครัอยละของผู
้ง
ตารางที
่ 2 จํานวนและร
ใชบริการชาวตางชาติจําแนกตาคาใชจายในการใชบริการแตละครั้ง
คาใชจายในการใชบริการ
นอยกวา 500 บาท
501 - 1,000 บาท
1,001 - 1,500 บาท
1,501 - 2,000 บาท
2,001-2,500 บาท
มากกวา 2,500 บาท
รวม

จํานวน
37
99
92
44
10
79
361

รอยละ
10.2
27.4
25.5
12.2
2.8
21.9
100

คุณสมบั
ิอันพึตงิอประสงค
ของนัขกองนั
บําบักดบ�สปาที
่ผูใชบ่ผริู้ใช้กบารสปาชาวต
างชาติ
ตองการ
โดยพิโดยพิ
จารณาจากงานวิ
จัยทีจ่เัยกีที่ย่ วของ
คุณตสมบั
ันพึงประสงค์
ำบัดสปาที
ริการสปาชาวต่
างชาติ
ต้องการ
จารณาจากงานวิ
และตามมาตรฐานแรงงานทั
้งดานความรู ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ
บุคทัลิศกนคติ
ภาพบุพบว
บุคลิพบว่
กภาพและทั
ศนคติของนั
กบําบัดส
เกีย่ วข้องและตามมาตรฐานแรงงานทั
ง้ ด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะ
คลิกาภาพ
าบุคลิกภาพและทั
ศนคติ
ปาเปนของนั
คุณสมบั
ญที่ผูในชคุบณริกสมบั
ารสปาชาวต
งการในระดัาบงชาติ
มากที่สตุ้ดองการในระดั
คือมีคาเฉลี่ยบมากที
4.91 ่สผฟจากการศึ
้งนี้ไดทํา
กบ�ำตบัิสดําคัสปาเป็
ติส�ำคัญทีา่ผงชาติ
ู้ใช้บริตกอารสปาชาวต่
ุด คือมีค่าเฉลีกษาครั
่ย 4.91
ทำ� การเปรี
ยบเที
สมบัตพิ งึ บประสงค์
กบ�ำบัดสปาของผู
บ้ ริหารธุ
จสปาและผู
บริสมบั
การติดาน
การเปรีผลจากการศึ
ยบเทียบคุณกษาครั
สมบัตง้ ิพนีไ้ึงด้ประสงค
ของนั
กบํยาบคุ
บัดณสปาของผู
ริหารธุรขกิองนั
จสปาและผู
ใชบริการในจั
งหวัรดกิชลบุ
รี พบวาใ้ คุช้ณ
งหวัดชลบุ
รี พบว่
นคติของนั
บ�ำบัรดกิจเป็สปา
นปัจมีจัคยวามคิ
ที่ทั้งผูด้ใเห็ช้บนริทีก่สารและผู
้บรินหวารธุ
บุคลิกในจั
ภาพและทั
ศนคติ
ของนัาคุกณบําสมบั
บัด ตเปิดน้านบุ
ปจจัคยลิทีก่ทภาพและทั
ั้งผูใชบริกศารและผู
บริหการธุ
อดคลองกั
าเปรนกิปจจจัยที่
ดเห็นที่ส่ อดคล้
งกันว่ตาามจากข
เป็นปัจจัอยมูทีล่ส�ำแสดงให
คัญมากที
งตารางที
่ 3 อย่างไรก็
อมูลแสดงให้เห็นว่ยาด เชน
สําคัญสปา
มากทีมี่สคุดวามคิ
ดังตารางที
3 อยาองไรก็
เห็่สนุดวาดัอาจมี
ความแตกต
างกันตามจากข้
บางประการในรายละเอี
ความแตกต่
างกัน่ยบางประการในรายละเอี
้เกีค่ยวกั
บกฎหมายเกี
่ยวกับบวิทีช่แาชีตกต
พ เป็างจากผู
นปัจจัยปทีระกอบการ
่ผู้ใช้บริการ โดย
ความรูอาจมี
เกี่ยวกั
บกฎหมายเกี
วกับวิชาชีพ เปนปจจัยยทีด่ผเชู่ใชนบความรู
ริการให
วามคาดหวั
งในระดั
ให้ความคาดหวังในระดับที่แตกต่างจากผู้ประกอบการ โดยผู้ใช้บริการชาวต่างชาติให้ค่าเฉลี่ย 2.53 ส่วนผู้ประกอบการ
ผูใชบริการชาวตางชาติใหคาเฉลี่ย 2.53 สวนผูประกอบการ ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายอยูที่ 4.25ดวย
ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอยู่ที่ 4.25 ด้วยกฎหมายเป็นประเด็นที่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ
กฎหมายเปนประเด็นที่ผูใชบริการชาวตางชาติอาจมีความเกี่ยวของนอย การรับรูเรื่องกฎหมายการประกอบธุรกิจสปาจึงไมใชสิ่งที่
อาจมีความเกี่ยวข้องน้อย การรับรู้เรื่องกฎหมายการประกอบธุรกิจสปาจึงไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติคาดหวังและ
ผูใชบริอาจไม่
การชาวต
คาดหวังและอาจไม
ดรมับมองของผู
ผลกระทบโดยตรง
แตในมุอมผูมองของผู
ประกอบการหรื
ความสํ่ าคัญ
ได้ราับงชาติ
ผลกระทบโดยตรง
แต่ใไนมุ
้ประกอบการหรื
้จัดการสปาให้
ความส�ำคัอญผูเนืจัด่อการสปาให
งจากกฎหมายที
เนื่องจากกฎหมายที
่ยวของกับเนืกิ่อจงจากปั
การสปาจจุเนืบัน่อมีงจากป
จจุ่ยบนแปลงและมี
ันมีการเปลี่ยนแปลงและมี
วามเกี
องกับธุรกิจสปาโดยตรง
เกี่ยวข้องกับกิจ่เกีการสปา
การเปลี
ความเกี่ยวข้อคงกั
บธุรกิ่ยจวขสปาโดยตรง
หากนักบ�ำบัหากนั
ด ก
บําบัดสปาขาดความรู
สปาขาดความรู้ บกพร่
 บกพรององไม่ไมแจ้แงจเตืงเตื
อการปฏิ
่ โดยไม
ข าใจถึ
งกฏหมายที
่คุ มครองผู
บริโ ภคหรื
อนอนประมาทต
ประมาทต่อการปฏิ
บัตบิหัตน้ิหานทีา่ ทีโดยไม่
เข้าเใจถึ
งกฎหมายที
่คุ้มครองผู
้บริโภคหรื
อ อ
ผูใชบริการ จะสงผลตอทั้งธุรกิจสปาและนักบําบัด รวมถึงการเปดเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทําใหแรงงานฝมือ
75 กดวยกัน ฉะนั้นจะตองมีการตระเตรียมความพรอม ความ
และระดับวิชาชีพสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรี ภายในประเทศสมาชิ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพใหกับนักบําบัดสปา จึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูบริหารธุรกิจสปาตางใหความสนใจ

นประเด็
นทีาน่ผใงชาติ
ประเด็
ริเฉลี
ารชาวต
งชาติ
ารชาวต
าคงชาติ
อาจมี
่ยระกอบการ
วข
งน
่ยาวามสํ
การรั
วข
งน
เยรืเกี
่อาบการรั
บบ่ยรูดวกั
เารืนความรู
่อบงกฎหมายการประกอบธุ
จสปาจึ
รไม
กิจใทชสปาจึ
ิ่งวทีทย่ ี งไม
ผูกฎหมายเป
ารชาวต
บผูกฎหมายเป
การชาวต
ารชาวต
หูใชคบาางชาติ
งชาติ
ใกงหนและอาจไม
คที่ยาค่ผใเฉลี
2.53
หูใชคบ่ยาาริเฉลี
สก2.53
วดนผู
่ยรอับ2.53
สปาจมี
วระกอบการ
นผู
สปวามเกี
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ใหคอความเกี
วามสํ
ใหอยใคนมุ
ให
คัมญอคมองของผู
เกี
วามสํ
าบแต
คั่ยรูอญวกั
คังกฎหมายการประกอบธุ
่ยดมญ
ามองของผู
เกี
นความรู
ดเปกีาระกอบการหรื
่นความรู
ยวกัอเผูกีบจ่ยกฎหมายอยู
เกีบร่ยกิกฎหมายอยู
วกั
ี่ งวามสํ
4.25ด
ี่ าสคั4.25ด
4.25ด
วใยชาสคัิ่งวญทีย่
ผูใใชชบบริริผูกกใชารชาวต
ผูริใใกชชารชาวต
บบาริาริงชาติ
กงชาติ
คาดหวั
าดหวั
งไและอาจไม
ผลกระทบโดยตรง
ไวดระกอบการ
รับปผลกระทบโดยตรง
แต
ในมุ
ปวกั
ระกอบการหรื
ัดวกัการสปาให
อผูบจกฎหมายอยู
ัดทคการสปาให
ญความสํ
ผูกฎหมายเป
ใชบริกฎหมายเป
การชาวต
ผูกฎหมายเป
ชบารินงชาติ
กประเด็
ารชาวต
าดหวั
คาดหวั
ดราอับงชาติ
ผลกระทบโดยตรง
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ผลกระทบโดยตรง
มมองของผู
แตรูอเยใรืนมุ
ประกอบการหรื
อผูจัดการสปาให
ผูรจกิัดจคการสปาให
คัิ่งญทีใคช่ งวามสํ
นใประเด็
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ชารชาวต
ูใกชารชาวต
าริงชาติ
กงบไและอาจไม
ารชาวต
าคงชาติ
อวามเกี
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่ยันวข
งน
่ยจแต
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่ยัน่ยงน
การรั
วข
งน
บการรั
งกฎหมายการประกอบธุ
รูมปคเมองของผู
รืระกอบการหรื
่อบงกฎหมายการประกอบธุ
รูเรื่อ่ยงกฎหมายการประกอบธุ
กิงกัจอบสปาจึ
งวามสํ
รไม
กิหากนั
จใชสปาจึ
งาสไม
ทีใช่ าสคัิ่งญทีก่
เนื่องจากกฎหมายที
เนื
่องจากกฎหมายที
กีกิทีบ่ยจ่ผริวข
การสปา
อบงกั
กิเนืจการสปา
่อาจมี
งจากป
จเนืจุ่อบวามเกี
งจากป
มีคกอวามเกี
ารเปลี
นแปลงและมี
มีอกอยารเปลี
่ย่อบการรั
นแปลงและมี
วามเกี
วขคอวามเกี
งกับธุ่ยรวข
กิจรอสปาโดยตรง
ธุรกิจสปาจึ
สปาโดยตรง
ก สไมิ่งหากนั
เนื
งจากกฎหมายที
่เกีา่ยคงชาติ
วข
อางกังชาติ
บ่เและอาจไม
กีกิ่ยจวข
การสปา
องกับไและอาจไม
กิเนืจับการสปา
่อผลกระทบโดยตรง
งจากป
ันมีการเปลี
จจุบัน่ยวารสารสั
นแปลงและมี
มีมกมองของผู
ารเปลี
่ยนแปลงและมี
คระกอบการหรื
วามเกี
่ยวขฉบั
วามเกี
งกัอ่บผู2ธุจกรกฎาคม
่ยรัดวข
กิอการสปาให
จอสปาโดยตรง
งกััดอการสปาให
บผู-ธุจรธััดนกิคการสปาให
จวามสํ
สปาโดยตรง
หากนั
หากนั
ผูบํใา่อชบับงจากกฎหมายที
กใชารชาวต
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ผูบํริhttp://ird.rmutto.ac.th
ใกา่อชารชาวต
การชาวต
าดหวั
คงาดหวั
าดหวั
งและอาจไม
ไงจากป
ดอจเนื
รจุนประมาทต
ับ่อบอผลกระทบโดยตรง
นมุ
ปคเอขระกอบการหรื
ค2559
าวามสํ
คัญกอบคริวามสํ
าโคัภคหรื
ญ าคัญกอ
ปีปทระกอบการหรื
ี่ ง5กฏหมายที
บาทีใจถึ
ดริผูสปาขาดความรู
บับดาริงชาติ
สปาขาดความรู
 บกพร
อง ค ไมบกพร
แจ งงเตื
อดงอรไม
นประมาทต
แดจรงับเตืไผลกระทบโดยตรง
การปฏิแตบอัใตนมุ
การปฏิ
ิหแต
นาใทีนมุแต
่ โดยไม
บงมคมศาสตร์
ัใตมองของผู
ิหนมปเามองของผู
ขทีา่ ใจถึ
โดยไม
งกฏหมายที
่คุ มผูจครองผู
บ่ควาคม
ริุ มโครองผู
ภคหรื
บําบัดเนืสปาขาดความรู
บํา่อบังจากกฎหมายที
ดสปาขาดความรู
 วข
บกพร
อกีกิอง่ยจงกั
 ไมการสปา
บกพร
แจจงการสปา
เตื
อกิงอเนืจไม
นประมาทต
แจเนืง่อเตืงจากป
อนประมาทต
อันการปฏิ
อัตารเปลี
ิหนแปลงและมี
ที่ย่ นแปลงและมี
โดยไม
บัต่ยิหนแปลงและมี
นคเาขวามเกี
ทีา่ ใจถึ
โดยไม
กฏหมายที
เขงกั
าใจถึ
่คจบุ มอสปาโดยตรง
โครองผู
ภคหรื
อบริโ ภคหรื
่ยผลต
่อดงจากป
จรวมถึ
มีจุกดบารเปลี
ันจงมีจุนบการเป
กบประชาคมเศรษฐกิ
ัน่ยการปฏิ
มีนกาดารเปลี
ความเกี
่ยงยวข
วขบธุอ่ยรงงกั
กิกฏหมายที
ธุครองผู
งกั
รกิาบจให
ธุสปาโดยตรง
รซึแกิบ่ค่งรงงานฝ
จริุ มจะทํ
สปาโดยตรง
หากนั
หากนั
ก มืกออ
ผูเนืใ่อชบงจากกฎหมายที
ริก่อารงจากกฎหมายที
ผูเนืจะส
ใชบงริผลต
การ่เกีอ่ยจะส
ทั้ง่เธุอกีงรงกั
กิวข
จบ่เสปาและนั
อทัวข
้งบธุอกิรงกั
กิจบกสปาและนั
บําบัการสปา
รวมถึ
กบํจเนืงาจุการเป
บั่อบดงจากป
เป
เปนประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
นคอวามเกี
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จ่ยอาเซี
ซึยวข
่งนจะทํ
(AEC)
าใหมหากนั
แืกอรงงานฝ
ผูบํใาชบับดริบํสปาขาดความรู
การ ผูบํจะส
ใาชบับดงริผลต
การอจะส
ทับกพร
้งธุงรผลต
กิ บกพร
จสปาและนั
อทั้งอธุแงรจกิไม
จกอสปาและนั
บํอจาไม
บังเตื
ดแจอรวมถึ
กบํองานประมาทต
การเป
บัด รวมถึ
ดอเปการปฏิ
งนบการเป
ประชาคมเศรษฐกิ
นข(AEC)
จางอาเซี
(AEC)
ซึแบ่ค่งรงงานฝ
จะทํ
าริใหโมภคหรื
แือรงงานฝ
มื อ
สปาขาดความรู
ตกการปฏิ
ิหดนบวาดยกั
ัตดทีเปิหเป็
่ นโดยไม
นนบนประชาคมเศรษฐกิ
าัตฉะนั
ขจะต
ทีจา่ นอาเซี
ใจถึ
โดยไม
ขงมี
งายกฏหมายที
ใจถึ
กฏหมายที
งซึยกฏหมายที
่คยก่งนยนุ มจะทํ
ครองผู
่คาุ มใหครองผู
ครองผู
บความ
อความ
้ใช้บพริสามารถเคลื
กบารวิช จะส่
ผลต่
้งธุรอง่อกิยเตื
จาแงสปาและนั
บ�ำบัอดการปฏิ
รวมถึ
งอัการเปิ
ประชาคมเศรษฐกิ
จใจถึ
อาเซี
(AEC)
ซึยริุ ม่งอโมความพร
จะท
ําให้บริอโมภคหรื
และระดัาบบัวิดและระดั
ชผูสปาขาดความรู
าชี
าชีพงสามารถเคลื
่ออนยง อา ไมทับกพร
ยได
นย
งเสรี
านประมาทต
ยได
ภายในประเทศสมาชิ
องนประมาทต
ยเตืากงเสรี
ภายในประเทศสมาชิ
กทีิหด่ นโดยไม
ว้นเายกั
อเฉะนั
ก้นเารตระเตรี
จะต
องมี
ารตระเตรี
มความพร
มภคหรื
และระดั
บบวิและระดั
าชีารบพงริผลต
สามารถเคลื
บมวิองอื ชจะส
าชี
พงรอผลต
ยนย
าบํงเสรี
ยไดภายในประเทศสมาชิ
อยาดนย้
งเสรี
ภายในประเทศสมาชิ
ดนวดยกั
น ฉะนั
กดว้นยกั
จะต
น กอฉะนั
งมีจวยอาเซี
กน้ ารตระเตรี
จะต
องมี
ก่งนยจะทํ
ารตระเตรี
มความพร
อให
มความพร
มแความ
อมือความ
ผูเขใาชใจเกี
บริผูกใ่ยชาร
ริชแรงงานฝี
จะส
ก่ยาร
ทับและระดั
้งกฎหมายเกี
กิสามารถเคลื
ทั่อบจ้งนย
ธุบชอรวิาาชี
ทักิชยได
จ้งาชี
รให
บัยได้
รวมถึ
ดจึยกภายในประเทศสมาชิ
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จารงให
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ยจะต้
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ใหกคารตระเตรี
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ายจะทํ
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พอกิ่อสามารถเคลื
ากการเป
าเป
น้ ซึวามสนใจ
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วกัผูเข
บใกาชกฎหมายเกี
ใจเกีจะส
วกัผลต
่ยธุวกั
วิสปาและนั
่ยพธุสปาและนั
วกั
บจกกวิสปาและนั
ับชนัาาชี
กบับํกดพาบํใหรวมถึ
บัาดบักอ่ กสปา
ับบํนังารวมถึ
บํจึดงาเป
บัองการเป
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ปงเสรี
จงนการเป
จัประชาคมเศรษฐกิ
งสํเป
าคันประชาคมเศรษฐกิ
ญเป
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เป
บัวิดชนสปา
ปจพจัให้
จึยกงสํกเป
ญปกกทีจบ�ดน่ผจัวำูบฉะนั
ยบัยกั
ญจะต
ทีรนจึ่ผกิ้นงอูบจฉะนั
สปาต
ริหนการธุ
าจัรงให
คำสปาต
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ความสนใจ
และระดั
และระดั
วิและระดั
บใจเกี
พวิชสามารถเคลื
าชี
วิพมชสามารถเคลื
่อบนย
าาชี่อยได
า่อบยกยได
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าาชี
อกยได
ยบํพาาภายในประเทศสมาชิ
งเสรี
าับงเสรี
ภายในประเทศสมาชิ
ดาับวคันนัยกั
กสํริดดหานสปา
วคัารธุ
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จะต
งมี
้นปัอารตระเตรี
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กญยารตระเตรี
อม ความ
อม ความ
ความเข้
่ยใหอวกั
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เป็
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ยกิกอส�จารตระเตรี
คัวามสนใจ
ทีมความพร
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ารธุยอมความพร
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สปา
เขาใจเกี
เขา่ยใจเกี
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ใจเกี
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กฎหมายเกี
วกับกฎหมายเกี
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นับักดกบํสปา
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งาเป
บัดนจึสปา
ปงจเปจันจึยปงสํเป
จาคัจันญยปสํทีจา่ผจัคัูบยญสํริทีหา่ผคัารธุ
ูบญริทีรห่ผกิารธุ
ูบจสปาต
ริหรกิารธุ
จสปาต
ารงให
กิจคสปาต
าวามสนใจ
งใหคาวามสนใจ
งใหความสนใจ
งให้
ตารางที่ 3ตารางที
เปรี
ยบเที
่ 3 ยเปรี
บคุยณบเที
สมบั
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สมบัคลิตกิดภาพและสุ
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ภาพของนัภกาพของนั
บําบัดสปา
กบําตามความคิ
บัดสปา ตามความคิ
ดเห็นของผู
ดเห็
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าร บริหาร
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าร บริหาร
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ใชบริการสปาชาวต
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เปรี
ยบเที
บเที
บคุ
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ตารางที
บเที
่ ่ 33ใยยเปรี
บคุ
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ภภาพและสุ
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ลิริกก
านบุ
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ภาพและสุ
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ริภาพและสุ
หารสปาชาวต
าร
สปาและผู
้ใช้กขบํบภาพของนั
ริหารธุรกิจสปา ผูใชบริการสปา
ผูใชบริการสปา
สปาและผู
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ริใกชารสปาชาวต
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างชาติ
งชาติ
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หกิมากที
ผูจารธุ
บสปา
รการแปลผล
กิมากที
จสปา
ชเฉลี
บริผูก่ยใชารสปา
การมีสุขภาพพลานามั
การมี
ส
ข
ุ
ภาพพลานามั
ย
ที
ด
่
ี
ย
ที
ด
่
ี
4.67
่สุดจสปา
่ส4.97
ุด
4.97
มากที
่สบุดริการสปา
มากที่สุด
คุ
ณ
ลั
ก
คุ
ษณะด
ณ
ลั
ก
คุ
ษณะด
า
ณ
นบุ
ลั
ก
ค
ษณะด
ลิ
า
ก
นบุ
ภาพและสุ
ค
า
ลิ
นบุ
ก
ภาพและสุ
ค
ลิ
ข
ก
ภาพของนั
ภาพและสุ
ข
ภาพของนั
ก
ข
บํ
ภาพของนั
า
บั
ด
ก
สปา
บํ
า
บั
ก
ด
บํ
สปา
า
บั
ด
สปา
การมี
ส
ข
ุ
ภาพพลานามั
การมี
ส
ข
ุ
ภาพพลานามั
ย
ที
ด
่
ี
ย
ที
ด
่
ี
4.67
4.67
มากที
ส
่
ด
ุ
มากที
ส
่
4.97
ด
ุ
4.97
มากที
ส
่
ด
ุ
มากที
คา4.83
เฉลีค่ยาเฉลีค่ยา4.83
การแปลผล
เฉลี
่ย การแปลผล
เฉลี
เฉลี
่ยการแปลผล
การแตงกายสะอาดเรี
การแตงกายสะอาดเรี
ยบรอย เหมาะสมกั
ยบรอยบกาลเทศะ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
มากที
่สุด การแปลผล
มากทีค่สา4.92
ุด ค่ยาเฉลีค่ยาการแปลผล
4.92
มากที
่สุด การแปลผล
มากที่ส่สุดุด
การแต
งุขแยกายสะอาดเรี
ยยมบร
เหมาะสมกั
ยบกาลเทศะ
เหมาะสมกั
บกาลเทศะ
4.83 4.67 4.67
4.83
มากที่ส่สมากที
มากที
4.92
4.92
มากที่ส่สมากที
มากที
การมี้มสการมี
ภาพพลานามั
สการแต
การมี
ุขมภาพพลานามั
ภาพพลานามั
ทีเรีแจ
่ดยอี บร
ทีเรี่ดยอี บร
4.67
มากที
ุดุด ่สมากที
ุด ่ส่ส4.97
ุดุด 4.97 4.97
มากที
ุดุด ่สมากที
ุด ่ส่สุดุด
การยิ
มแจ
การยิ
ใสสงบ
้มสงุขแยกายสะอาดเรี
มยยใสสงบ
อทีย่ดี ยยบร
อย
4.71
4.71
การยิ
มแจการยิ
ใสสงบ
้มภงแยาษาเหมาะสมแก
เรีแจ
มยคลและถู
อยอย บร
เรี
ยอุคบร
อย บกาลเทศะ
4.67
มากที
ุดุด ่สมากที
ุดุด 4.92 4.71
มากที
ุดุด ่สมากที
การแต้มภการแต
งแยาษาเหมาะสมแก
กายสะอาดเรี
การแต
งมกายสะอาดเรี
กายสะอาดเรี
ยมบร
ยใสสงบ
เหมาะสมกั
บร
เหมาะสมกั
ยบคลและถู
กาลเทศะ
เหมาะสมกั
บกาลเทศะ
ุด ่ส่ส4.71
4.92
4.92
ุด ่ส่สุดุด
การใช
การใช
บยอุคบร
กบกาลเทศะ
กกาลเทศะ
4.83 4.83 4.67
4.83
มากที่สส่ มากที
มากที
4.98
4.98
มากที่ส่สมากที
มากที
การใช
บยมุคบร
คลและถู
บยกาลเทศะ
คลและถู
กาลเทศะ
4.83
มากที
ุดุด ่สมากที
ุดุด 4.71 4.98
มากที
ุดุด ่สมากที
การยิ้มภการยิ
แยาษาเหมาะสมแก
มแจ
้มการใช
การยิ
แย
มใสสงบ
มแจ
้มภแยาษาเหมาะสมแก
มใสสงบ
มเรีแจ
มอารมณ
ใสสงบ
อเรียยบรขเรีอกองตนเองได
อย ขกองตนเองได
4.67 4.67 4.83
4.67
ุด ่ส่ส4.98
4.71
4.71
ุด ่ส่สุดุด
ความสามารถในการควบคุ
ความสามารถในการควบคุ
มุคบรอารมณ
4.75
4.75
มากทีส่ส่ มากที
มากที
4.94
4.94
มากที่ส่สมากที
มากที
ความสามารถในการควบคุ
ความสามารถในการควบคุ
ขกองตนเองได
มุคอารมณ
ขกองตนเองได
4.75
มากที
ุดุด ่สมากที
ุดุด 4.98 4.94
มากที
ุดุด ่สมากที
การใชภการใช
าษาเหมาะสมแก
การใช
ภาษาเหมาะสมแก
ภาษาเหมาะสมแก
บมุคอารมณ
คลและถู
บุคคลและถู
บกาลเทศะ
คลและถู
กกาลเทศะ
กาลเทศะ
4.83 4.83 4.75
4.83
มากทีส่ส่ มากที
มากที
ุด ่ส่ส4.94
4.98
4.98
มากที่ส่สมากที
มากที
ุด ่ส่สุดุด
ความสามารถในการควบคุ
ความสามารถในการควบคุ
ความสามารถในการควบคุ
มอารมณ
มอารมณ
ของตนเองได
มอารมณ
ของตนเองได
ของตนเองได
4.75 4.75 4.75
มากทีส่ มากที
ุด ่สมากที
ุด ่ส4.94
ุด 4.94 4.94
มากที่สมากที
ุด ่สมากที
ุด ่สุด
รวม
รวม
4.73
4.73
มากทีส่ ุด มากที่ส4.91
ุด
4.91
มากที่สุด มากที่สุด
รวม
รวม
4.73
4.73
มากทีส่ ุด มากที่ส4.91
ุด
4.91
มากที่สุด มากที่สุด
รวม รวม รวม

4.73 4.73 4.73
มากที่สมากที
ุด มากที
่สุด ่ส4.91
ุด 4.91 4.91
มากที่สมากที
ุด มากที
่สุด ่สุด

่ 4ยยเปรี
เปรี
ยบเที
บเที
ำาตามความคิ
บัดสปา
ตามความคิ
เห็เห็
ตารางที
ตารางที
่ 4ตารางที
เปรี
่ 4ยเปรี
บเที
บเที
บคุยณ
บคุ
สมบั
ณ
ยยบคุ
ตบคุ
สมบั
ิดณาณนความสามารถของนั
สมบั
ตสมบั
ิดานความสามารถของนั
ตติดดิ าา้ นความสามารถของนั
กบําบักดบํสปา
าบักดบํบ�สปา
ตามความคิ
ตามความคิ
ดเห็นดของผู
เห็นดดของผู
บนรินหของผู
ของผู
ารสปาและ
บริหบ้ ารสปาและ
บริริหหารารสปาและ
้ใช้บริการสปาชาวต่างชาติ
ผูใชบผูริใกชารสปาชาวต
บผู		
ริใกชารสปาชาวต
บริการสปาชาวต
าสปาและผู
งชาติ
างชาติ
างชาติ
คุณสมบัคุณตดิ สมบั
านความสามารถของนั
คุณตสมบั
ดิ านความสามารถของนั
ตดิ านความสามารถของนั
กบําบัดกสปา
บําบัดกสปา
บําบัดสปา
คุณวุฒคุิทณี่เหมาะสมกั
วุฒคุิทณี่เหมาะสมกั
วุฒบิทงาน
ี่เหมาะสมกั
บงาน บงาน
ความสามารถในการนวดสปารู
ความสามารถในการนวดสปารู
ความสามารถในการนวดสปารู
ปแบบใดรู
ปแบบใดรู
ปแบบหนึ
ปแบบใดรู
ปแบบหนึ
่ง ปแบบหนึ
่ง ่ง
ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื
่อสารและการติ
่อสารและการติ
่อสารและการติ
ดตอสัมดพัตนอธสัมดพัตนอธสัมพันธ
ความสามารถด
ความสามารถด
ความสามารถด
านการขายและการนํ
านการขายและการนํ
านการขายและการนํ
าเสนอสิาเสนอสิ
นคา/บริ
าเสนอสิ
นกคารสปา
า/บรินคกาารสปา
/บริการสปา
ความสามารถด
ความสามารถด
ความสามารถด
านการปฐมพยาบาลเบื
านการปฐมพยาบาลเบื
านการปฐมพยาบาลเบื
้องตน ้องตน ้องตน
ความสามารถในการแก
ความสามารถในการแก
ความสามารถในการแก
ไขปญหาเฉพาะหน
ไขปญหาเฉพาะหน
ไขปญาหาเฉพาะหน
อยางรวดเร็
าอยางรวดเร็
วาถูอย
กตาองรวดเร็
วงถูกตอวงถูกตอง
รวม รวม รวม

ผูบริหารธุ
ผูบริรหกิจารธุ
ผูสปา
บริรหกิารธุ
จสปา
รกิจสปา ผูใชบริผูกใารสปา
ชบริผูกใารสปา
ชบริการสปา
คาเฉลีค่ยาเฉลีค่ยาเฉลี
การแปลผล
่ย การแปลผล
การแปลผล
คาเฉลีค่ยาเฉลีคการแปลผล
่ยาเฉลีการแปลผล
่ย การแปลผล
4.33 4.33 4.33มากที่สมากที
ุด ่สมากที
ุด 2.97
่สุด 2.97 ปานกลาง
2.97 ปานกลาง
ปานกลาง
4.25 4.25 4.25มากที่สมากที
ุด ่สมากที
ุด 3.71
่สุด 3.71 3.71
มาก มาก มาก
4.17 4.17 4.17 มาก มาก มาก4.57 4.57 มากที
4.57 ่สมากที
ุด ่สมากที
ุด ่สุด
4.17 4.17 4.17 มาก มาก มาก2.49 2.49 2.49
นอย นอย นอย
4.17 4.17 4.17 มาก มาก มาก4.94 4.94 มากที
4.94 ่สมากที
ุด ่สมากที
ุด ่สุด
4.42 4.42 4.42มากที่สมากที
ุด ่สมากที
ุด 4.71
่สุด 4.71 มากที
4.71 ่สมากที
ุด ่สมากที
ุด ่สุด
4.25 4.25 4.25
มากที่สมากที
ุด ่สมากที
ุด 3.90
่สุด 3.90 3.90
มาก มาก มาก

ทักษะด
ทักาษะด
นการบริ
ทักาษะด
นการบริ
กาารที
นการบริ
ก่มารที
ุงเนกน่มารที
ผูุงเน
ใชน่บมุผูงริเน
กใชารนบผูริ(Customer
ใกชารบริ(Customer
การ (Customer
engagement)เป
engagement)เป
engagement)เป
นปจจันยปทีจ่ผจัูในยชปทีบจ่ผริจักูใยชารชาวต
ทีบ่ผริูใกชารชาวต
บริากงชาติ
ารชาวต
าใงชาติ
หคาวาม
งชาติ
ใหความ
ใหความ
ทักษะด้านการบริการที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (Customer engagement) เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ
คาดหวัคาดหวั
งในระดั
คาดหวั
ที่แงในระดั
ตกต
บที่แางจากผู
ตกต
บงทีในระดั
่แาตกต
งจากผู
ประกอบการ
โดยผูใโดยผู
ช้ปบระกอบการ
ริกโดยผู
ใชารชาวต
บริกใชารชาวต
บโดยผู
าริงชาติ
การชาวต
เฉลี
ใงชาติ
หค่ยาเฉลี
ใ2.49
หาคงชาติ
่ยาเฉลี
ส2.49
วในผู
สป่าวเฉลี
ระกอบการค
นผู่ยสปวระกอบการค
นผูประกอบการค
เฉลี้ป่ยาระกอบการ
ทัเฉลี
กษะด
่ยาทัเฉลี
กาษะด
น่ยทักาษะด
น าน
ให้งในระดั
คบวามคาดหวั
บางจากผู
ทีป่แระกอบการ
ตกต่ปาระกอบการ
งจากผู
้ใาช้ใงชาติ
บหริคกาาารชาวต่
ห้่ยค2.49
2.49
ส่วานผู
การบริการบริ
การทีการบริ
เนน่ยก่มผูทัารที
ุงใเน
บน่มริผูุงกเน
ใาชารชาวต
บนผูริกใชารชาวต
บาริงชาติ
ารชาวต
า่มงชาติ
4.5
4.5
4.5
วัดโดยส
นผู
การสปาให
จวัดนผู
จัดคการสปาให
วามเห็
วามเห็
นทีค่ววาวามเห็
หากนั
นที้จ่วัดานหากนั
กทีบํ่วาาบัหากนั
กดบํใหาบัคคกวามสํ
ดวามเห็
บํใหาบัคดาวามสํ
คัการมุ
ญกัาบคักงการมุ
ญบ�เนำกับันบดทีการมุ
ง่เนนทีงเน
่ นที่
ค่่มกาุงารที
เฉลี
กชษะด้
นการบริ
กการที
ุ่งเน้าโดยส
นงชาติ
ผู้ใช้วโดยส
บนผู
ริกจารชาวต่
าการสปาให
งชาติ
4.5คโดยส่
นผู
การสปาให้
นคัใหทีญค่วกัวามสํ
่าาบหากนั
ผูใชบริผูกใชารเป
บผูริให้กในชคารเป
สํบวามส�
าริคักนญารเป
สํำจะสามารถสร
าคัคัญนญกัสํบจะสามารถสร
าคัการมุ
ญ จะสามารถสร
ใจใหนบกส�ใจให
ับำคัผูญใบชกใจให
บั จะสามารถสร้
ริผูกใกชารชาวต
ับผูริกใชารชาวต
บาริงชาติ
กางความประทั
ารชาวต
าไงชาติ
ดถึงาระหว
ไงชาติ
ดถบึงาระหว
ไงการให
ดถึงกระหว
าับงการให
ารมี
คกวามผิ
ารมี
บริกคดาารมี
วามผิ
พลาด
ความผิ
ดไพลาด
เกิด เกิด
่งาเน้งความประทั
นทีา่ผงความประทั
ู้ใช้บริางความประทั
กบารเป็
ใจให้
ผูบ้ใริช้ากบงการให
ริบกริารชาวต่
งชาติ
ด้เกิถดึงดพลาด
ความบกพร
ความบกพร
ความบกพร
องในการให
งในการให
อบงในการให
ริบกริารแต
ริกคหารแต
บวามผิ
ากนั
ริการแต
หกดากนั
บํพลาด
าบัหกดากนั
บํสปามี
าบัดกดความบกพร่
บํสปามี
ใาจที
บัด่มสปามี
ุงใจที
เนน่มอให
ใุงงในการให้
จที
เนกนารบริ
่มให
ุงเนกนการบริ
ใหริ การแต่
ใารบริ
กชารผู
บริหกใชากนั
ารชาวต
ารผู
บริกใชบ�ารชาวต
บำาริบังชาติ
กดารชาวต
าองชาติ
ยใาจที
งเต็
าองชาติ
ทีงเต็
่ อนลูยให้
กมาคทีงเต็
ลูจะเข
มกทีคา่กาลูจะเข
ใจกคาาจะเข
ใจ าใจ
ระหว่
าองการให้
กบารมี
เกิ
บารผู
สปามี
ม่ ยมงุ่ าเน้
กา่ ารบริ
าร
ผู้ใอช้มจะให
บอริภักอยารชาวต่
ย่างเต็
มบทีริม่ กของผู
กบค้ริากใจะเข้
ากใจและพร้
ภั่งแยทีลหากแต่
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ทักษะด้านการสือ่ สารภาษาอังกฤษ เป็นปัจจัยทีผ่ ใู้ ช้บริการชาวต่างชาติให้ความคาดหวังในระดับทีแ่ ตกต่างจาก
ผูป้ ระกอบการ โดยผูใ้ ช้บริการชาวต่างชาติให้คา่ เฉลีย่ 2.66 ส่วนผูป้ ระกอบการค่าเฉลีย่ ทักษะด้านการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
4.25 ด้วยผู้ใช้บริการสปาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ซึ่งมีความสารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนัก
การสือ่ สารโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่เป็นปัจจัยทีผ่ ใู้ ช้บริการชาวต่างชาติคาดหวังมากทีส่ ดุ ชาวรัสเซียให้ความส�ำคัญกับภาษา
ของตนเองมากกว่า ในขณะทีผ่ จู้ ดั การสปาระบุเกีย่ วกับการให้บริการสปาถึงจะไม่สามารถสือ่ สารกันได้โดยใช้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่นๆ แต่ระหว่างนักบ�ำบัดกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติจะสามารถสื่อกันได้ด้วยภาษากาย (อวัจนภาษา) ซึ่งท�ำให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการให้บริการได้ดังตารางที่ 4
ทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติให้ความคาดหวังในระดับที่แตกต่างจาก
ผู้ประกอบการ โดยผู้ใช้บริการชาวต่างชาติให้ค่าเฉลี่ย 2.68 ส่วนผู้ประกอบการค่าเฉลี่ยทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานเป็นทีม
สูงถึง 4.75 ด้วยการท�ำงานที่ประสานกันเป็นทีมเป็นหัวใจส�ำคัญของธุรกิจสปา โดยเฉพาะสปาที่มีผู้ใช้บริการที่มาเป็นหมู่
คณะ กลุม่ ทัวร์ เนือ่ งจากการเข้ารับบริการในเวลาเดียวกัน ทรีตเมนต์เดียวกัน จ�ำนวนเวลาในการรับบริการเท่ากัน พนักงาน
จ�ำนวนมากต้องท�ำงานพร้อม ๆ กัน ใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ เช่น ห้องอบไอร้อน หม้อนึ่ง ในเวลาเดียวกัน
รวมถึงการจัดเรียงอุปกรณ์ เช่น การจัดผ้า จัดเก็บเตียง ซึง่ ผูใ้ ช้บริการชาวต่างชาติทมี่ าถึงพร้อมกันจะต้องจบการรับบริการ
ในเวลาเดียวกัน การท�ำงานเป็นทีมจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ แต่ในมุมมองของผูใ้ ช้บริการชาวต่างชาติจะเข้าใจถึงการท�ำงาน
ของนักบ�ำบัดสปาทีใ่ ห้บริการเฉพาะกับตนเองเท่านัน้ เช่นเดียวกับคุณวุฒทิ เี่ หมาะสมกับงานเป็นคุณลักษณะทีผ่ ใู้ ช้บริการ
ชาวต่างชาติให้ความคาดหวังในระดับที่แตกต่างจากผู้ประกอบการ โดยผู้ใช้บริการระบุค่าเฉลี่ย 2.97 ส่วนผู้ประกอบการ
ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิที่เหมาะสมกับงานที่4.33 ด้วยการเติบโตในวิชาชีพนักบ�ำบัดสปาในประเทศไทย ยังไม่มีความแตกต่างกัน
มากนัก นักบ�ำบัดที่มีฝีมือและมีความสามารถ หากท�ำงานในธุรกิจสปาขนาดใหญ่จะถูกปรับต�ำแหน่งขึ้นเป็นผู้ฝึกอบรม
หรือเป็นผู้จัดการสปา แต่การปรับต�ำแหน่งดังกล่าวไม่ได้มีมาก เนื่องจากทัศนคติของนักบ�ำบัดสปาต่อวิชาชีพและคุณวุฒิ
เดิม ท�ำให้นักบ�ำบัดจะเปลี่ยนสถานประกอบการสปาหรือที่ท�ำงานของตนตามความสมัครใจและจ�ำนวนค่าตอบแทน
ทีม่ ากกว่า การจะพัฒนาขึน้ ไปในงานอาชีพทีส่ งู ขึน้ และคุณวุฒทิ เี่ หมาะสมกับงาน ไม่ใช่คณ
ุ สมบัตทิ ผี่ ใู้ ช้บริการชาวต่างชาติ
สัมผัสได้จากการใช้บริการ
ความสามารถด้านการขายสินค้าและบริการสปาอื่น ๆ ในสปา เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการให้ความคาดหวังในระดับ
ที่แตกต่างจากผู้ประกอบการ โดยผู้ใช้บริการชาวต่างชาติให้ค่าเฉลี่ย 2.49 เนื่องจากในระหว่างการรับบริการ ผู้ใช้บริการ
ต้องการที่จะรับบริการที่ตนเลือกแล้วและใช้เวลาทั้งหมดกับประสบการณ์สปาที่เลือกอย่างเต็มที่ หากในระหว่างการรับ
บริการ พนักงานที่เป็นนักบ�ำบัดสปาเสนอขายบริการสปาอื่น ๆ อาจท�ำให้ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติรู้สึกไม่พอใจและอาจ
เกิดความร�ำคาญได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับในส่วนผู้ประกอบการที่ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการขายและการน�ำเสนอสินค้า
และบริการสปา อยู่ที่ 4.17 เนื่องจากหากนักบ�ำบัดสามารถเสนอขายบริการสปาอื่น ๆ ได้เพิ่มเติมจากที่พนักงานต้อนรับ
ได้ขายมาแล้วจะการเพิ่มรายได้ในกับธุรกิจสปาได้อีกทาง จึงนับว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการ
คาดหวังไว้

4. สรุป

คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบ�ำบัด 5 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถ บุคลิกภาพ ผลจาก
การศึกษาพบว่าบุคลิกภาพและทัศนคติของนักบ�ำบัดสปาเป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญทีผ่ ใู้ ช้บริการสปาชาวต่างชาติและผูบ้ ริหาร
ธุรกิจสปาต้องการในระดับมากที่สุด คุณสมบัติด้านความรู้ที่เป็นคุณสมบัติที่ผู้ใช้บริการให้ความส�ำคัญมาก คือความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกายวิภาคศาสตร์ คุณสมบัติอันพึงประสงค์ด้านทักษะของนักบ�ำบัดที่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ
คาดหวังว่าจะได้รับและมีความส�ำคัญอีกประการ คือ การให้ค�ำแนะน�ำโดยพนักงานต้อนรับ (Receptionist) เป็นอีก
คุณสมบัติที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คือ 4.96 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติเพิ่มเติมพบว่า การให้ค�ำปรึกษา
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หรือการแนะน�ำส�ำหรับธุรกิจสปาบางแห่ง เป็นขั้นตอนที่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาละเลยที่จะปฏิบัติ อาจด้วยความเร่งรีบ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการที่ผ่านการส�ำรองการใช้บริการที่มากับบริษัทน�ำเที่ยวและผู้ใช้บริการที่อาจจะมารับ
บริการพร้อม ๆ กันในเวลาที่ก�ำหนดเป็นกลุ่ม ครั้งละ 20-30 คน ท�ำให้ขั้นตอนของการให้ค�ำปรึกษาหรือแนะน�ำถูกข้าม
ไปเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการบริการ รวมถึงความสามารถของนักบ�ำบัดในการปฐมพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้
บริการชาวต่างชาติตา่ งให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ทีน่ กั บ�ำบัดสปา
ควรจะสามารถท�ำได้
ในส่วนทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษผู้ใช้บริการชาวต่างชาติให้ความส�ำคัญไม่มาก เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ใช้บริการสปาในชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย ซึ่งไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม
ในข้อเสนอแนะพบว่าผู้ใช้บริการสปาชาวรัสเซียจ�ำนวนหนึ่ง มีความต้องการนักบ�ำบัดที่สามารถสื่อสารภาษารัสเซียได้
เนือ่ งจากบางรายมีปญ
ั หาด้านสุขภาพ แพ้ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สนิ สูญหาย รูส้ กึ ว่าได้รบั บริการไม่ครบเวลาแต่ไม่สามารถสือ่ สาร
ได้ในห้องบ�ำบัดจึงเกิดความไม่พงึ พอใจซึง่ ในมุมมองของผูบ้ ริหารธุรกิจสปา มีความเห็นว่าการนวดบ�ำบัดเป็นการให้บริการ
ที่สร้างประสบการณ์สปาผ่านการสัมผัสเป็นอวัจนภาษา (Non Verbal Language) การสื่อสารโดยใช้ภาษากลาง คือ
ภาษาอังกฤษ มีความส�ำคัญและมีประโยชน์ แต่จะใช้ในระหว่างการนวดไม่มากนักเนื่องจากผู้ใช้บริการต้องการพักผ่อน
และต้องการความสงบ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระบวนการให้บริการต้อนรับ สอบถาม แนะน�ำ จากพนักงานต้อนรับมากกว่า
ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงไม่เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารให้ความส�ำคัญมากนัก
หากพนักงานบ�ำบัดสปาที่มีทัศนคติที่ดีต่องานและมีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับการให้บริการเป็นสิ่งส�ำคัญ
มากที่สุดและมีความส�ำคัญมากกว่าคุณวุฒิที่ได้ ในบางธุรกิจสปา นักบ�ำบัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้รับการฝึกอบรม
การนวดจากการเป็นพนักงานแม่บ้าน พนักงานสวนที่มีใจรักบริการจากนั้นพัฒนาความสามารถในการนวดบ�ำบัดด้วย
ตนเองแล้วเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันด้านการนวดเพือ่ สอบขึน้ ทะเบียนให้ได้วฒ
ุ ทิ ถี่ กู ต้องตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด พนักงานบ�ำบัดสปากลุ่มนี้ถึงแม้ไม่มีคุณวุฒิที่จะพัฒนาขึ้นเป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการสปาได้ แต่ด้วยทัศนคติที่ดี
ต่องาน ใจรักบริการ นักบ�ำบัดสปากลุ่มนี้มักจะได้รับการจองจากกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บริการมากกว่าและมีรายได้โดย
เฉลี่ยในระดับที่สูงกว่าด้วย
แม้ธรุ กิจสปาจะนับเป็นบริการวิชาชีพ  ทีต่ อ้ งอาศัยทักษะความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะด้าน แต่ทศั นคติ บุคลิกภาพ
ยังคงเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณภาพของบริการสปาที่ได้รับ นอกจากการพัฒนาคุณลักษณะของนักบ�ำบัด
สปา ด้านความรู้ความสามารถแล้ว สิ่งที่มีความส�ำคัญและมักจะไม่ได้รับการกล่าวถึง คือการให้การศึกษา การส่งเสริม
การเรียนการสอนเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่ออาชีพบริการอย่างถูกต้องและมีระบบ ซึ่งจะท�ำให้นักบ�ำบัดสปามีความรัก
ภาคภูมใิ จต่องานอาชีพบริการ รับรูแ้ นวทางในการพัฒนาตนเองและศักยภาพอย่างเป็นขัน้ ตอน พร้อมกับการดูแลตนเอง
ให้มีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งนักบ�ำบัดสปาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ต่อไป
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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