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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา 
 

อภินันท์ อุดมศรี1* ประเพศ ไกรจันทร์2 และ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานในการบริหารธุรกิจสปาของผู้ประกอบการธุรกิจ

สปา 2) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรณนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา และ 3) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่สถานประกอบการเคย
ผ่านการับรองมาตรฐานและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในปัจจุบัน จ านวน 382 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นรวม 0.88 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า   
1) สภาพการด าเนินงานในการบริหารธุรกิจสปาของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ผู้ประกอบการต้องการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนเพื่อชื่อเสียง ในระยะยาว ท าธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้าจริงจังต่ออาชีพการท างาน มีการเรียนรู้งาน
และสอนงานภายในครอบครัว มีการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี การส่งฝึกอบรมทางด้านภาษาให้กับพนักงาน มีการน า
ระบบพี่เลี้ยงมาใช้เป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์ มากกว่ากับพนักงานที่มี
ประสบการณ์น้อย โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะท าหน้าที่ในการค าปรึกษา แนะน า ผู้สอนงาน และสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพในการท างานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์การก าหนดท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีกลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจน มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปา ทักษะในการนวด 2) ระดับความส าคัญขององค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.22) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการเรียงล าดับดังนี้ (1) 
ด้านความรู้ (  = 4.25) (2) ความสามารถด้านอื่น ๆ (  = 4.23) (3) ด้านทักษะ (  = 4.16) ตามล าดับ 3) รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา แบ่งตามสมรรถนะแต่ละด้านได้ดังนี้ คือ สมรรถนะด้านความรู้ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ (2) ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร (3) ความรู้ด้านการบริหารจัดการบุคลากร (4) ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของสปา (5) 
ความรู้ด้านประสบการณ์การเกี่ยวกับธุรกิจสปา สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ (1) ทักษะด้านการ
บริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สปา (2) ทักษะด้านวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจสปา (3) ทักษะด้านการมีความ
ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (4) ทักษะด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร (5) ทักษะด้านการบริหารคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกด้านขององค์กร (6) ทักษะด้านทัศนคติในการพัฒนาศักยภาพ และปรับปรุงคุณภาพธุรกิจสปา และ
สมรรถนะด้านความสามารถอ่ืน ๆ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ (1) ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการตลาด 
(2) ความสามารถในการคิด การวางแผน การจัดการ ระบบและคุณภาพการบริการ (3) ความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

ค าส าคัญ: สมรรถนะ; ผู้ประกอบการธุรกิจสปา 

รับพิจารณา: 25 ธันวาคม 2560 
แก้ไข: 24 ธันวาคม 2563 
ตอบรับ: 30 ธันวาคม 2563 
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The Model of Competency Development of Spa Operators 
 

Apinan Udomsri1* Prapet Kraichan2 and Taweesak Roopsing3 
 

Abstract 
The objectives of the study were 1) to study the operating conditions of spa business 

management of the entrepreneurs 2) to study the components of competency of the spa 
operators, and 3) to improve the model of competency development of the spa operators. The 
samplings were both former and current 382 spa operators with business certification standard. The 
research instruments used were questionnaires with total reliability of 0.88. The statistics used were 
percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation coefficient and 
stepwise multiple regression analysis. The results of this study indicated that 1) operating 
conditions for the spa business administration of spa business owners Entrepreneurs want to 
operate their business sustainably for a long term reputation, doing business must be honest. 
Sincere with customers, serious for working career There is a job learning and teaching work within 
the family. Have good communication with foreigners Sending language training to employees A 
mentoring system is applied as a system resulting from the relationship between experienced 
employees. Rather than with less experienced employees A mentor or a highly experienced 
mentor will serve as a mentor, mentor, and support for the development of work potential for 
employees who are inexperienced. Have a clear target audience Have knowledge of spa-related 
products Massage skills 2) The significance of components of the spa operators’ competency in 
general was at high level (  = 4.22). When considered in each aspect, it was found that their 
competency was at high level on (1) Knowledge  (  = 4.25) (2) other competency (  = 4.23) (3) 
skills (  = 4.16) respectively. 3) By analyzing the collected data, it was divided by each aspect as 
follows : the competency of knowledge e.g. (1) knowledge of environment management of the 
workplace (2) knowledge of resource management (3) knowledge of personnel management (4) 
knowledge of spa products, and (5) knowledge of experience in spa business, the competency of 
skills e.g. (1) management skill of spa instruments and equipment (2) skill of vision on spa 
management (3) skill of honesty and morality (4) skill of human relation and communication (5) 
skill of quality and efficiency management and, (6) skill of the attitude to develop the 
competency/potential and improve the quality of spa business, and other competency e.g. (1) 
competency of marketing management (2) competency of thinking, planning, and system and 
service quality management, and (3) competency of financial management. 

Keywords: Competency; Spa Operators/Entrepreneurs 
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1.  บทน า 
ปัจจุบันธุรกิจสปาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
5-6 ซึ่งสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000-16,000  
ล้านบาทต่อปี เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มี
สถานประกอบการธุรกิจสปามากที่สุดคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 6.41 ของสถานประกอบการธุรกิจสปาทั่วทั้งประเทศ 
โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 80 ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว
ชาวสิงคโปร์ ฮ่องกง อเมริกา และในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
เช่น เชียงใหม่เป็นนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย ยุโรป 
ส่วนนักท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนทั้ง อินเดีย เกาหลี จีน 
ปัจจุบันได้เข้ารับบริการสปาไทยเพิ่มมากขึ้น และอีก 
ร้อยละ 20 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งในเวลานี้ทาง
อุตสาหกรรมสปาได้วางแผนที่จะขยายตลาดผู้เข้ารับ
บริการชาวไทยให้มากขึ้น [1] 

โดยจ านวนสถานประกอบการธุรกิจสปาที่ได้ท าการ
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 มีจ านวน
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 22.03 
ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 26.57 ปี 2557 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 18.11 และ ในปี  2558 
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ร้อยละ 18.45 [2] ถึงแม้ว่าจ านวน
สถานประกอบการธุรกิจสปาจะเพิ่มมากขึ้นแต่จ านวน
สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ผันแปรตามจ านวนผู้จดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ 

สถานประกอบการธุรกิจสปาที่ผ่ านการรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  
ถึง 2559 โดยในปี 2557 มีจ านวนเพียง 136 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ18.45 จากสถานประกอบการที่จัดตั้งทั้งหมด
จ านวน 737 แห่ง และในปี 2558 มีจ านวนเพียง 224 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 25.66 จากจ านวนทั้งหมดของการจัดตั้ง
สถานประกอบการธุรกิจสปาในปี 2557 ถึง 2558 [2] ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามจ านวนที่สถานประกอบการที่จัดตั้งทั้งหมด 

ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบการธุรกิจสปาเป็นที่
ยอมรับและสนับสนุนจากผู้เข้ารับบริการ นอกจากการ
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังต้อง
อาศัยหลักความรู้ และทักษะประสบการณ์ของผู้ 

ประกอบการในการด าเนินกิจการเพื่อรับมือกับปัญหา
และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เช่น ฝีมือการนวดของผู้ให้ 
บริการสปา ปัญหาด้านอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
บริการแฝง ทั้งกับผู้ให้และผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น [3] 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การที่จะศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา เพื่อให้ผู้ประกอบการน า
องค์ประกอบของสมรรถนะด้านต่าง  ๆ ไปพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารงานเพื่อน าไปสู่
การสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจและ
การได้รับการรับรองมาตรฐานในโอกาสต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาสภาพการด าเนนิงานในการบริหาร 
ธุรกิจสปาของผูป้ระกอบการธุรกิจสปา 

2.2  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรณนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา 

2.3  เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา 
 
3.  ขอบเขตงานวิจัย 

3.1  ขอบเขตพื้นที่ ที่ใช้ในการการศึกษาด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพในรูปแบบสปาหรือ
สถานประกอบการสปาที่ได้ท าการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.2  ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรที่ใช้ในการ 
ศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่สถานประกอบการ
เคยผ่านการรับรองมาตรฐานและสถานประกอบการที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานในปัจจุบันจากกระทรวงสาธารณะ
สุข เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 382 คน 

3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุม
ถึงแนวคิดทฤษฏีของสมรรถนะการบริหารหลักตามแนว 
คิดทฤษฏีของเดวิด  แมคเคิลแลนด์ [4] มี 3 ส่วนคือ 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ความสามารถ
อื่น ๆ (Attribute)  
 
4.  วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้แบ่งการด าเนินงานเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
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4.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา  และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ทั้งในและต่างประเทศ 

4.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างให้อาจารย์ที่

ปรึกษาตรวจและท าการปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกฉบับสมบูรณ์ 

4.3 การเก็บข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสปา
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
จ านวน 10 ราย 

4.4 สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

 4.4.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจสปามาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถาม 

 4.4.2 แต่งตั้ งผู้ เชี่ยวชาญทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการโรงแรม ด้านการตลาด 5 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรง ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามต่อวัตถุประสงค์และประเด็น
วิจัย โดยใช้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence) 
ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 

4.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 

เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้ง 30 ชุด มาวิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติด้ วยเทคนิคสัมประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha 
Coefficient) โดยใช้ค่าครอนบัค อัลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันในภาพรวมทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.88 

4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่สถานประกอบการเคยผ่านการ
รับรองมาตรฐานและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานในปัจจุบันจากกระทรวงสาธารณะสุข เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 382 คน 

4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 4.7.1 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อ
หาความส าคัญตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล 

 4.7.2 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปพิจารณา
ความความสัมพันธ์ขององค์ประกอบองคป์ระกอบที่ส่งผล
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา 

4.8 การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
โรงแรม ด้านการตลาด 3 ท่าน 

ผลการประเมินความเหมาะสมในภาพรวม มีความ
เหมาะสม โดยมีค่าการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 66.67- 
100 จึงสามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา ไปปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
 
5.  ผลการวิจัย 

5.1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานในการ
บริหารธุรกิจสปาของผู้ประกอบการธุรกิจสปา 

จากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจสปา
จ านวน 10 คน ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ
ต้องการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อชื่อเสียง ในระยะยาว 
ท าธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้าจริงจังต่อ
อาชีพการท างาน มีการเรียนรู้งานและสอนงานภายใน
ครอบครัว มีการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี การส่งฝึก 
อบรมทางด้านภาษาให้กับพนักงาน มีการน าระบบพี่เลี้ยง
มาใช้เป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ที่มีประสบการณ์ มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์
น้อย โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะท าหน้าที่ใน
การค าปรึกษา แนะน า ผู้สอนงาน และสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้กับพนักงานที่อ่อน
ประสบการณ์การก าหนดท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีกลุ่ม 
เป้าหมายชัดเจน มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ 
สปา ทักษะในการนวด เป็นต้น 

5.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของสมรรณนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา 

ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา 
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 5.2.1 การวิเคราะหร์ะดับความส าคัญของ 
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา จ าแนกรายดา้น 

ประเด็นที่ประเมิน   SD 
ระดับ

ความส าคญั 
1. ด้านความรู ้ 4.25 0.31 มากที่สุด 
2. ด้านทักษะ 4.16 0.30 มาก 
3. ด้านความสามารถอ่ืน ๆ 4.23 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.22 0.26 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา 
จ าแนกรายด้าน พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.22) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการเรียงล าดับ
ดังนี้ 1) ด้านความรู้ (  = 4.25) 2) ด้านความสามารถ
อื่น ๆ (  = 4.23) 3) ด้านทักษะ (  = 4.16) 

 5.2.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผล
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปาที่ส่งผล
ต่อองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา ด้านความรู ้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปา 

สมรรถนะ
ด้านความรู้ 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
สถานประกอบการ 

.704 ** 

การบริหารจัดการทรัพยากร .682 ** 
การมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม .592 ** 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารธุรกิจสปา .549 ** 
ความขยันและอดทนในการท างาน .549 ** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ
ธุรกิจสปา ที่ ส่ งผลต่อองค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้านความรู้ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดโดยจัด  
5 ล าดับแรกที่มีความสัมพันธ์สูง ได้แก่ การบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ (rxy = 
.704) การบริหารจัดการทรัพยากร (rxy = .682) การมี
ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (rxy = .592) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารธุรกิจสปา (rxy = .549) และความขยันและ
อดทนในการท างาน (rxy = .549) ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปาที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ 

ของผู้ประกอบธุรกิจสปา 

สมรรถนะ
ด้านทักษะ 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ 
สถานประกอบการ 

.571 ** 

การบริหารจัดการทรัพยากร .472 ** 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารธุรกิจสปา .433 ** 
ความขยันและอดทนในการท างาน .433 ** 
การบริหารจัดการบุคลากร .414 ** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ
ธุรกิจสปา ที่ ส่ งผลต่อองค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้านทักษะ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดโดยจัด  
5 ล าดับแรกที่มีความสัมพันธ์ปานกลาง ได้แก่ การบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ (rxy = 
.571) การบริหารจัดการทรัพยากร (rxy = .472) ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารธุรกิจสปา (rxy = .433) ความขยันและ
อดทนในการท างาน (rxy = .433) และการบริหารจัดการ
บุคลากร (rxy = .414) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปาที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา ด้านความสามารถอื่น ๆ 

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปา 

สมรรถนะด้าน
ความสามารถ

อื่น ๆ 
การบริหารจัดการทรัพยากร .667 **  
การบริหารจัดการเครื่องมือและ
อุปกรณ์สปา 

.568 ** 

การบริหารจัดการการตลาด .420 ** 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
สถานประกอบการ 

.389 ** 

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของสปา .314 ** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ
สปา ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา ด้านความสามารถอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดโดยจัด 5 
ล าดับแรกที่มีความสัมพันธ์ปานกลาง ได้แก่ การบริหาร
จัดการทรัพยากร ( rxy = .667) การบริหารจัดการ
เครื่องมือและอุปกรณ์สปา (rxy = .568) การบริหาร
จัดการการตลาด (rxy = .420) การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ (rxy = .389) และการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของสปา (rxy = .314) ตามล าดับ 

5.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ
สมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 5.3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปา ที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้าน
ความรู้ มีจ านวน 5 ตัว คือ 1) การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ 2) การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 3) การบริหารจัดการบุคลากร 4) การบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ของสปา 5) ประสบการณ์การเก่ียวกับ
ธุรกิจสปา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 
ตัวแปรทั้ง 5 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้าน

ความรู้ ได้ร้อยละ 80.70 (R2 =.807) มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .138 โดยสร้างเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ 
ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   

Ŷ1 = 1.219+ 0.309X12+ 0.534X9+(-0.128)X8+ 
(-0. 212)X14+ (-0.082)X1                        (1) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ẑy1 = 0.467Z12+0.860Z9+(-0.177)Z8+  
       (-0.302)Z14+(-0.120)Z1         (2) 

5.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปา ที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้าน
ทักษะ มีจ านวน 6 ตัว คือ 1) การบริหารจัดการเครื่องมือ
และอุปกรณ์สปา 2) วิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจสปา  
3) การมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 4) การมีมนุษย
สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 5) การบริหารคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกด้านขององค์กร 6) ทัศนคติในการ
พัฒนาศักยภาพและปรุงปรุงคุณภาพธุรกิจสปา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัว
ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้านทักษะ ได้ร้อยละ 
60.70 (R2 =.607) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์  (SEest) .188 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   

Ŷ1 = -0.074+0.156X13+0.166X2 + (-0.099)X16 

+0.245X10+0.3356X6+(-0.156)X3            (3) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ẑy1= 0.265Z13+0.251Z2+(0.156)Z16+ 
0.527Z10+0.560Z6+(-0.263)Z3                     (4) 

3.5.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปา ที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้าน
ความสามารถอื่น ๆ มีจ านวน 3 ตัว คือ 1) การบริหาร
จัดการการตลาด 2) การคิด การวางแผน การจัดการ
ระบบและคุณภาพการบริการ 3) การบริหารจัดการเงิน 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้ง  
3 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ
สมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ด้านความ 
สามารถอื่น ๆ ได้ร้อยละ 79.70 (R2 =.797) มีความ 
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .193 
โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   

Ŷ1 = 1.068+0 .259X11+(-0.353)X5+0.085X15   (5) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ẑy1 =0.358Z11 +(-0.534)Z5 +0.135 Z15          (6) 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ จากการ
วิเคราะห์ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจสปา ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมด 
18 ปัจจัย  
ตารางที่ 5 แสดงองค์ประกอบหลักและปัจจัยที่ส่งผลต่อ

องค์ประกอบสมรรถนะในแต่ละด้านที่ส่งผล
ต่อองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา 

องค์ประกอบ
หลัก 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ 

ด้านความรู้ - ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
  ของสถานประกอบการ 
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ 
  ของสปา 
- ความรู้ด้านประสบการณ์การเกี่ยวกับธุรกิจสปา 

ด้านทักษะ - ทักษะด้านการบริหารจัดการเครื่องมือ และ 
  อุปกรณ์สปา 
- ทักษะด้านวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจสปา 
- ทักษะด้านการมีความซ่ือสัตย์และมีคุณธรรม 
- ทักษะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์และการ    
  ติดต่อสื่อสาร 
- ทักษะด้านการบริหารคุณภาพประสิทธิภาพใน 
  ทุกด้านขององค์กร 
- ทักษะด้านทัศนคติในการพัฒนาศักยภาพ และ 
  ปรุงปรุงคุณภาพธุรกิจสปา 

ด้านความ 
สามารถอ่ืน ๆ 

- ความสามารถด้านการบริหารจัดการการตลาด 
- ความสามารถด้านการคิด การวางแผน การ 
  จัดการ ระบบและคุณภาพการบริการ 
- ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงิน 

 จากตารางที่ 5 ท าให้ได้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ดังรูปที่ 1 

 
6.  สรุปและอภิปรายผล 

6.1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา สมรรถนะด้านความรู้  โดยศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อองค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ 2) ความรู้
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 3) ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร 4) ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ของสปา 5) ความรู้ด้านประสบการณ์การ
เกี่ยวกับธุรกิจสปา 

6.2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปา สมรรถนะด้านทักษะ โดยศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อองค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา ได้แก่ 1) ทักษะด้านการบริหาร
จัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สปา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ใจแก้ว [5] การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจสปา ในจังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่าการมีความพร้อมของ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ตามมาตรฐานและลักษณะ
ทางด้านกายภาพ ความสะอาด ของอุปกรณ์และเครื่องมือ 
เป็นหนึ่งในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก ใช้บริการธุรกิจสปา 2) ทักษะ
ด้านวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจสปา 3) ทักษะด้านการ
มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม เป็นไปตามแนวคิดของ 
อานนท์ [6] ได้สรุปค านิยามของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ 
คือ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ  
ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพคุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ 
4) ทักษะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรันญา [7] ศึกษางานวิจัย
เรื่องการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจการบริการของบริษัท 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ผลการ ศึกษาพบว่าสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของผู้ประกอบการที่ประสบความ ส าเร็จใน
ธุรกิจการบริการ สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย  
การตัดสินใจ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน 
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การจัดการลูกค้าและการส่งเสริมการขาย การหาแนวทาง
ในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและการ
ท างานเป็นทีม 5) ทักษะด้านการบริหารคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกด้านขององค์กร 6) ทักษะด้านทัศนคติ
ในการพัฒนาศักยภาพและปรุงปรุงคุณภาพธุรกิจสปา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา และคณะ [8] ศึกษา
ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารการบริการสมัยใหม่ที่มี
ต่อความส าเร็จของ องค์กรของธุรกิจสปาในประเทศไทย 
พบว่า กลยุทธ์การบริหารการบริการสมัยใหม่ ด้านการ
พัฒนางานด้านบริการ มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิง

บวกกับความส าเร็จขององค์กร ผู้บริหารธุรกิจสปาจะต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนา การบริการ โดยน าเสนอ
ความคิด วิธีการใหม่ ๆ พัฒนากลยุทธ์และวิธีการบริหาร
จัดการ ระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการ
บริการ สามารถน าผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ต่อกระบวนการด าเนินงาน ท าให้เกิดความได้เปรียบทาง 
การแข่งขัน มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในด้าน
การบริการ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจต่อไป 

 

 
รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา 

 
6.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ

ธุรกิจสปา สมรรถนะด้านความสามารถอ่ืน ๆ โดยศึกษา
พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อองค์ประกอบสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ได้แก่ 1) ความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านการตลาด 2)  ความสามารถในการ
คิด การวางแผน การจัดการ ระบบและคุณภาพในการ
บริการ 3) ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
สอดคล้องกับงายวิจัยของ ชุติมา [9] การศึกษาปัจจัย

แห่งความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) พบว่า ด้านปัจจัยภายในภาพรวม
มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ระบบบุคลากร
มีความส าคัญมากที่สุด ด้านปัจจัยภายนอกในภาพรวมมี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ระบบเทคโนโลยี
มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ความส าเร็จของการ
ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
พบว่า ความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs 
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ด้านการการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคงได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์
ความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs มีค่าอ านาจ
การท านาย 0.486 โดยที่ทุกระบบส่งผลในทิศทางบวกกับ
ความมั่นคง ยกเว้นระบบบุคลากรที่ส่งผลในทิศทางลบ
กับความมั่นคง (1) ระบบการบริหารการจัดการ ระบบ
ลูกค้าและระบบการตลาด สามารถพยากรณ์ความ ส าเร็จ
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ยอมรับนับถืออยู่ใน
ระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ ความมั่นคงของกิจการ
และการมีชื่อเสียง ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบ
เทคโนโลยี ระบบการเงิน และระบบบุคลากร สามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จขอ ด้านการยอมรับนับถือได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์ความส าเร็จ
ของการประกอบการ SMEs มีค่าอ านาจการท านาย 
0.367 โดยที่ทุกระบบส่งผลในทิศทางบวกกับการยอมรับ
นับถือ (2) ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร 
ระบบการบริหารและการจัดการ สามารถพยากรณ์
ความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการมี
ชื่อเสียงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs มี
ค่าอ านาจการท านาย 0.426 โดยที่ทุกระบบส่งผลใน 
ทิศทางบวกกับการมีชื่อเสียง ยกเว้น ระบบบุคลากรที่
ส่งผลในทิศทางลบกับการมีชื่อเสียง 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
7.1.1 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนา 

สมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา จะเห็นได้ว่ามี
ปัจจัยหลายตัวที่มีความส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินการโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
ของผู้ประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความ 
ส าคัญกับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของตนเอง 

7.1.2 การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสปาไปปรับใช้ ผู้ที่น าไปใช้ต้อง
พิจารณาถึงความแตกต่างของบุคคล เพื่อจะน ารูปแบบ 
ไปใช้มีประสิทธิภาพเนื่องจากพื้นฐานของแต่ละคน
แตกต่างกันในเร่ืองความรู้ และทักษะในการบริหารการ 
จัดการที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสปา 

 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องในเรื่อง 

สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสปา ซึ่งอาจมีองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจสปา และเพื่อ
ปรับปรุงให้ได้สมรรถนะที่ดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อความพร้อมสู้ตลาด AEC 

 7.2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถนะใน
ต าแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสปา เช่น ต าแหน่ง
พนักงานให้บริการสปา หรือ พนักงานต าแหน่งอื่น ๆ 
ของธุรกิจสปา เพื่อสามารถก าหนดสมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่ง และพัฒนาธุรกิจสปาให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการธุรกิจสปาได้ดีมากยิ่งขึ้น 
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