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บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปาในเขตจังหวัดนนทบุรี ไดแก    

1. กลยุทธระดับบริษัท 2. กลยุทธระดับธุรกิจ 3. กลยุทธระดับหนาที่  

กลุมตัวอยาง คือ เจาของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน จํานวน 

163 คน เมื่อนําไปแทนคาในสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่ อมั่น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง

กําหนดคาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% จึงกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลของ

งานวิจัยนี้เทากับ 117 คนเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (x�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบวา เจาของธุรกิจสปาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 117 คน เปนเพศหญิง     

68 คน คิดเปนรอยละ 58.12 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 53 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 60 คน คิด

เปนรอยละ 51.3 มีสภาพภาพสมรส จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 41.9 มีรายได 500,000 – 1,000,000 บาท 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 44.4  มีประสบการณในการดําเนนิธุรกิจสปาระหวาง 6-10 ป จํานวน 50 คน       

คิดเปนรอยละ 42.7  

ผลการวิจัย พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายกลยุทธ พบวา 1. กลยุทธ

ระดับบริษัท ประกอบดวย 1.1 กลยุทธมุงเนนการเจริญเติบโต โดยรวมอยูในมากที่สุด 1.2 กลยุทธการรักษา

เสถียรภาพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 1.3 กลยุทธการถอนตัว โดยรวมอยูในระดับมาก   1.4 กลยุทธผสมผสาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก 2. กลยุทธระดับธุรกิจ ประกอบดวย 2.1กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก 2.2 กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก 2.3 กลยุทธที่มุงเนนการ

ตอบสนองตลาดเฉพาะสวนโดยรวมอยูในระดับมาก และ 3 . กลยุทธระดับหนาที่ ประกอบดวย 3.1 กลยุทธการ

ผลิตและการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับมาก 3.2 กลยุทธดานการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก 3.3 กลยุทธ

ทางการเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก 3.4กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยรวมอยูในระดับมาก 3.5 กลยุทธ

ในการวิจัยและการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมาก  
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คําสําคัญ : กลยุทธระดับบริษัท, กลยุทธระดับธุรกิจ, กลยุทธระดับหนาที่ 

ABSTRACT  

The purpose of this research is to studythe strategic management of spa business 

in Nonthaburi province as follows; 1. Corporate Strategy which consists of 1.1 growth-focused 

strategy, 1.2 stability retrenchment strategy, 1.3 Withdrawal strategy,1.4 mixed strategy;            

2. Business Strategy which consists of 2.1 low-cost leadership strategy, 2.2 product diversification 

strategy, 2.3 Niche market responsive focused strategy; and 3. Functional Strategy which consists 

of 3.1 Production and Operation strategy, 3.2 Marketing strategy, 3.3 Financial strategy, 3.4 

Human resource management strategy, and 3.5 Research and development strategy. 

The sample group is17 Spa business entrepreneurs in Nonthaburi Province with 

registration requested, 16 of them are pending for registration and there are 130 certified Spa 

business according to the data of healthcare enterprises from department of health service 

support for 163people. When placing value in the formula of Taro Yamane at the confidence 

level of 95% and defines Sampling Error at 5% and sample size of this study at 117 

sampleandusesquestionnaire as the research tool then analyzed acquired data by using 

computer software applications to find the value of frequency, percentage, mean (x�) and 

standard deviation (SD). 

The study result was found that 1) 117 Spa business entrepreneurs who 

participated in this survey are 68 female or 58.12%, 41-50 years old for 53 people, bachelor’s 

degree graduated for 60 peopleor 51.3%,married for 49 people or 41.9%, having income 

between 500,000 – 1,000,000 baht for 52 people or 44.4%, and having spa business experience 

for 6-10 years for 50 people or 42.7%. 

The study result was also found that overall strategies are in the highest level and, 

when considering in each strategy, was found that 1. Corporate Strategy which consists of 1.1 

growth-focused strategy is overall in the highest level, 1.2 stability retrenchment strategyis 

overall in the highest level, 1.3 Withdrawal strategyis overall in high level, 1.4 mixed strategyis 

overall in high level; 2. Business Strategy which consists of  2.1 low-cost leadership strategyis 

overall in high level, 2.2 product diversification strategyis overall in high level, 2.3 Niche market 

responsive focused strategyis overall in high level; and 3. Functional Strategy which consists of 

3.1 Production and Operation strategyis overall in high level, 3.2 Marketing strategyis overall in 

high level, 3.3 Financial strategyis overall in high level, 3.4 Human resource management 

strategyis overall in high level, and 3.5 Research and development strategyis overall in high 

level. 

Keywords:Corporate Strategy, Business Strategy, Functional Strategy 
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บทนํา 

ธุรกิจสปาเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีการแขงขันสูง เพราะเปนกระแสนิยมผูประกอบธุรกิจสปาจึง

จําเปนตองมีแนวทางหรือในการรับมือการขยายตัวของธุรกิจสปาทั้งดานปริมาณและประเภทของการบริการที่มีอยู

ตลอดเวลา ทําใหตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสรางความไดเปรียบ

เพื่อความเปนผูนําในธุรกิจสปา แตความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจนั้นข้ึนอยูกับ ความเขาใจในปจจัยการใหบริการ

หลายประการ ซึ่งการบริหารธุรกิจก็เปนปจจัยหนึ่ง เพราะหากธุรกิจมีการบริหารที่ดีและเปนระบบการ

บริหารธุรกิจก็จะสามารถพัฒนาและกาวหนามากยิ่งข้ึนได  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงทําใหเกิดความสนใจถึงการบริหารธุรกิจสปา สภาพปญหาและแนว

ทางการรับมือกับปญหาของธุรกิจสปา ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชธุรกิจสปา โดยการศึกษาขอมูลในเขต

จังหวัดนนทบุรีเปนกรณีศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสปา และบุคคลที่สนใจธุรกิจสปานําไปใช

ประโยชนตอไป และใหเศรษฐกิจทุกดานสูมาตรฐานสากล เติบโต อยางยั่งยืนโดยมุงสงเสริมการมีงานทําใหเกิด

ความมั่นคงในอาชีพและรายได ทําใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพและมูลคาของสินคาและบริการใหมีมาตรฐาน โดย

อาศัยองคความรู เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการบริการ การตลาด และการประชาสัมพันธดานการ

ทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ โดยมีการใหความสําคัญกับการศึกษาถึงการบริหารจัดการดานธุรกิจสปา ใน

จังหวัดนนทบุรี เพราะถือเปนธุรกิจที่กําลังไดรับความนิยม และสรางรายไดใหกับผูประกอบการเปนอยางมาก 

เพื่อใหไดรับรูการบริหารจัดการที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปาในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาเฉพาะเจาของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ยื่นคําขอข้ึน

ทะเบียนกับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 1.1 ตัวแปรตนคือปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารธุรกิจ ประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพสมรส ผลตอบที่ไดรับ ประสบการณการทําธุรกิจสปา   

 1.2 ตัวแปรตามคือการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปา ซึ่งสามารถจําแนกการกําหนดกลยุทธ

ออกเปน 3 ระดับ คือ (1) กลยุทธระดับบริษัท (Corporate Strategy) ประกอบดวย กลยุทธทีทุงเนนการ

เจริญเติบโต กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ กลยุทธการถอนตัว และกลยุทธผสมผสาน  (2) กลยุทธระดับธุรกิจ 

(Business Strategy) ประกอบดวย กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา กลยุทธการสรางความแตกตางของ

ผลิตภัณฑ และกลยุทธที่มุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน (3) กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 

ประกอบดวย กลยุทธการผลิตและการดําเนินงาน กลยุทธดานการตลาด กลยุทธทางการเงินกลยุทธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย และกลยุทธในการวิจัยและพัฒนา 

2. ขอบเขตดานประชากร  

 การวิจัยเชิงปริมาณเปนการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความนาจะเปน คือ เจาของกิจการหรือ   

ผูบริหารธุรกิจสปาในจังหวัดนนทบุรี ที่ยังคงดําเนินกิจการอยู จํานวน 163 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการคํานวณขนาด
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ตัวอยางดวยวิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุม

ตัวอยางเทากับ 5% จึงกําหนดจํานวนกลุมเปาหมายตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลของงานวิจัยนี้เทากับ 117 คน 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา  

 การวิจัยคร้ังนี้ใชเวลากับการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงการบริหารธรุกิจสปาในจังหวัดนนทบุรี  

2. เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานธุรกิจสปาในจังหวัดนนทบุรีตอไปในอนาคต 

3. เพื่อกําหนดทิศทางโดยรวมในการบริหารธุรกิจสปาในจังหวัดนนทบุรี  

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) สเคอรเมอรฮอรน 

(Schermerhorn, 2002 : 203) ใหทรรศนะวา กลยุทธ คือ แผนแมบทที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานของ

องคการ เปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะยาว และเปนแนวทางการใชทรัพยากรที่มีใหบรรลุเปาหมาย

ไดอยางยั่งยืนและไดเปรียบทางการแขงขัน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. ผลตอบแทนที่ไดรับ 

6. ประสบการณการทํา 

    ธุรกิจสปา 

 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปา ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

 

1. กลยุทธระดับบริษัท 

  1.1 กลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต 

  1.2 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ 

  1.3 กลยุทธการถอนตัว 

  1.4 กลยุทธผสมผสาน 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ 

   2.1 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา 

   2.2 กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 

   2.3 กลยุทธที่มุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน 

3. กลยุทธระดับหนาที ่

   3.1 กลยุทธการผลิตและการดําเนินงาน 

   3.2 กลยุทธดานการตลาด 

   3.3 กลยุทธทางการเงิน 

   3.4 กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

   3.5 กลยุทธในการวิจัยและพฒันา 
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2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธระดับบริษัท (Corporate Strategy) ประกอบดวย 1. กลยุทธ

มุงเนนการเจริญเติบโต จตุพร เสถียรคง (2557) การวิจัยกลยุทธแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของ

ไทย โดยกลาววากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของหนวยงานที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

ประจําป พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2562 ทั้ง 10 หนวยงาน มีรูปแบบที่คลายคลึงกันโดยเร่ิมจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกเพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับกําหนดเปาประสงคและกลยุทธการดําเนนิการ การ

นํากลยุทธมาปฏิบัติ มีการสื่อสารและปรับทัศนคติของบุคลากรใหเปดใจรับความเปลี่ยนแปลง 2. กลยุทธการรักษา

เสถียรภาพ ดร.ราณีอิสิชัยกุล รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ดร.รชพร จันทรสวาง ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2559) ไดกลาววา ความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังและความเปนจริงของศักยภาพสถานประกอบการสปาของ

ไทย และนโยบายการสนับสนนุภาครัฐในการสงเสริมสถานประกอบการสปาของไทย 3. กลยุทธการถอนตัว       

ใจแกว แถมเงิน (2555) กลาววาระบบตลาดและคาดคะเนระดับความตองการผลิตภัณฑสมุนไพร พฤติกรรมการ

เลือกซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรของผูบริโภคโดยมีการขยายชองการจัด

จําหนายใหมากข้ึน กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ควรมีกลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อทําให

ผูบริโภครูจักและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ  4. กลยุทธผสมผสาน กัญญณัช ชีพจําเปน, ภัทรามาศ สระโสม และกุลยา 

พัฒนากูล (2558) ไดกลาววา การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มลูกคาและการเพิ่มขอไดเปรียบทางการแขงขัน ผูบริหาร

ตองเลือกใชเคร่ืองมือในการจัดการเชิงกลยุทธอยางเหมาะสมและสอดคลองตามวัตถุประสงคและลักษณะของ

ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจใหดียิ่งข้ึนตอไป 

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ประกอบดวย 1. กลยุทธการ

เปนผูนําดานตนทุนต่ํา วิโรจน  เจษฎาลักษณ  (VirojJadesadalug) วัลยา  การามัญ  (WanlayaKamraman) 

(2560)กลาววา การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจลูกประคบสมุนไพรเปนการบริหารจัดการแบบเปนธุรกิจ

ขนาดยอม (SMEs) การบริหารอํานาจในการตัดสินใจการดําเนินงานข้ึนอยูกับเจาของกิจการแตเพียงผูเดียวมีการ

จัดจางลูกจางเพื่อเขามาทําหนาที่ในสวนของการผลิตและการขนสงแหลงที่ตั้งของสถานประกอบการจะเปนแหลง

ชุมชนที่เปนที่พักอาศัยของผูประกอบการโรงพยาบาลธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนวดสปา   2. กลยุทธการสรางความ

แตกตางของผลิตภัณฑ กัญญณัช ชีพจําเปน, ภัทรามาศ สระโสม และกุลยา พัฒนากูล (2558) กลาววา การ

จัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ ถึงแมวาธุรกิจจะมีวัตถุประสงคที่ตางกัน แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลววัตถุประสงคไมได

หลากหลายมากนัก สวนใหญจะเปนเร่ืองของการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มลูกคาและการเพิ่มขอไดเปรียบทางการ

แขงขัน ผูบริหารตองเลือกใชเคร่ืองมือในการจัดการเชิงกลยุทธอยางเหมาะสมและสอดคลองตามวัตถุประสงคและ

ลักษณะของธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจใหดียิ่งข้ึนตอไป  3. กลยุทธที่มุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน

ธํารง คงอินทร (2557) กลาววา กลยุทธการตลาดเฉพาะทางที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ปจจัยความ

ผูกพันในตราสินคา (Brand Association) ปจจัยการรับรูถึงตราสินคา (Brand Awareness) ปจจัยภาพลักษณตรา

สินคา (Brand Image) ปจจัยเจาหนาที่พนักงาน ( Staff) ปจจัยการรับรูในคุณภาพ ( Perceived Quality) ปจจัย

การรับรูในความคุมคา ( Perceived Value) ปจจัยประสบการณจากผลิตภัณฑ  (Experience) ปจจัยคุณภาพที่

รับรูได (Quality of Aesthetics) ปจจัยความสอดคลองของตราสินคากับผูใช( Brand User Imagery Congruity) 

ที่มีผลเชิงบวกตอปจจัยความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty)  
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4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ประกอบดวย                 

1.กลยุทธการผลิตและการดําเนินงาน ยศวดี แขวัฒนะ, ดร.เสาวนีย สมันตรีพร (2558) กลาววา ลูกคามีระดับ

ความคิดเห็นในภาพรวมดานผูใหบริการดานความพึงพอใจของลูกคา และดานผูรับบริการ 2. กลยุทธดาน

การตลาด ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์, ผศ.ริตรา ศุภดิลกลักษณ, นางอนงค ไตวัลย และนางสาววัชราภรณ 

ชัยวรรณ (2556) การวิจัยกลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน้ําอยางยั่งยืน กลาววาระบบบริหารจัดการยัง

ไมชัดเจนสินคาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว มีการประชาสัมพันธหลายชองทางศักยภาพการบริหาร

จัดการตลาดน้ําอยางยั่งยืนนโยบายเจาอาวาส การบริหารจัดการของผูจัดการ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สถาปตยกรรมของวัด พื้นที่ทางเดินบนบก กิจกรรมดนตรีไทย อาหารและราคาผลิตภัณฑ 3. กลยุทธทางการเงิน

ภัทรมณ พิมพเมืองผูชวยศาสตราจารย,ดร. วริศรา เหลาบํารุง กลยุทธการบ ริหารจัดการที่มีผลตอความ สําเร็จใน

การดําเนินกิจการขนสงดวยรถบรรทุกในจังหวัดนครสวรรค กลาววา กลยุทธการบริหารจัดการ สวนใหญมีกลยุทธ

การบริหารจัดการ กลยุทธการ ดําเนิ นและการผลิตมากที่สุด  4. กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย ดร.ราณี         

อิสิชัยกุล รองศาสตราจารยประจําสาขาวชิาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.รชพร จันทรสวาง 

ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (2559) การศึกษา

ศักยภาพสถานประกอบการสปาไทย กลาววา ความคาดหวังและความเปนจริงของศักยภาพสถานประกอบการส

ปาของไทย และนโยบายและการสนับสนุนภาครัฐในการสงเสริมสถานประกอบการสปาของไทย 5. กลยุทธในการ

วิจัยและการพัฒนา รณชาติ บุตรแสนคม (2560) กลาววาแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธของเครือขาย

ละครกรุงเทพ เครือขายมีวัฒนธรรมความผูกพันใกลชิดเสมือนเครือญาติ มีความเปนศิลปนสูงและมีคานิยมรวมใน

การแสดงศักยภาพและความมีตัวตน ทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่งของเครือขายคือทรัพยากรบุคคลที่เปนผูรักศิลปะ 

การบริหารเครือขายมีเงื่อนไขการเขารวม เปนงานอาสาสมัครที่มีการบริหารอยางเขมขน แตเครือขายจะไมเขาไป

กาวกายงานของแตละคณะละคร สวนแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ พบวาความสัมพันธ ACT เปน

หัวใจของกา รดํารงอยูของศิลปะละครเวที และควรใชกลยุทธ STRONG ACT มาเปนแนวทางการพัฒนาการ

จัดการเชิงกลยุทธ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ใจแกว แถมเงิน (2555) การพัฒนากลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาระบบตลาดและคาดคะเนระดับความตองการผลิตภัณฑสมุนไพร  

ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์, ผศ.ริตรา ศุภดิลกลักษณ, นางอนงค ไตวัลย และนางสาววัชราภรณ 

ชัยวรรณ (2556) การวิจัยกลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน้ําอยางยั่งยืน เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมการ

บริหารจัดการตลาดน้ํา วิเคราะหศักยภาพการบริหารจัดการตลาดน้ําอยางยั่งยืน และกําหนดกลยุทธการ

พัฒนาการบริหารจัดการตลาดน้ําอยาง 

ภัทรมณ พิมพเมืองผูชวยศาสตราจารย,ดร.วริศรา เหลาบํารุงกลยุทธ (2556) การบ ริหารจัดการที่มี

ผลตอความสําเร็จในการดา เนินกิจการขนสงดวยรถบรรทุกในจังหวัดนครสวรรค  เพื่อศึกษากลยุทธการบริหาร

จัดการกับความสําเร็จในการดําเนินกิจการขนสงดวยรถบรรทุกในจังหวัดนครสวรรค  

จตุพร เสถียรคง (2557) การวิจัยกลยุทธแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทย เพื่อ

ศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของหนวยงานที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจําป 

พ.ศ.2555 และ พ.ศ. 2562  
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ธํารง คงอินทร (2557) กลยุทธการตลาดเฉพาะทางที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ          

โรงภาพยนตรนอกกระแสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาโรงภาพยนตรลิโดและเฮาสงานวิจัย

จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปจจัยความผูกพันในตราสินคา ปจจัยการรับรูถึงตราสินคา ปจจัย

ภาพลักษณตราสินคา ปจจัยเจาหนาที่พนักงาน ปจจัยการรับรูในคุณภาพ ปจจัยการรับรูในความคุมคา ปจจัย

ประสบการณจากผลิตภัณฑ ปจจัยคุณภาพที่รับรูได ปจจัยความสอดคลองของตราสินคากับผูใชที่มีผลเชิงบวกตอ

ปจจัยความภักดีในตราสินคา  

ภรภัทร วุฒิวัฒนกุล (2557) แผนธุรกิจรานสปาเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีการวิจัยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดบริการ ทัศนคติ วิถีการดําเนินชีวิต และการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานสปาเพื่อสุขภาพ  

กัญญณัช ชีพจําเปน, ภัทรามาศ สระโสม และกุลยา พัฒนากูล (2558) การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ 

โดยการวิจัยคร้ังนี้ทําการวิเคราะหบทความ 5 เร่ือง เพื่อทําความเขาใจเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคตาม

ลักษณะของธุรกิจ และเพื่อเลือกใชเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ

และวิธีการดําเนินการ  

ยศวดี แขวัฒนะ, ดร.เสาวนีย สมันตรีพร (2558) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาธุรกิจสปาไทยสูความยั่งยืน 

: วิธีการทางจิตวิทยาบริการ (Thai Spa Fevelopment toward Sustainability Service Psychology 

Method) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธปจจัยทางจิตวิทยาการบริการ 5 ดาน ประกอบดวย ผูรับบริการ 

(Customers) ผูใหบริการ (Service Providers) องคการธุรกิจบริการ (Service Organization) ผลิตภัณฑบริการ 

(Service Products)สภาพแวดลอมในการบริการ Service Environments) กับความพึงพอใจของผูใชบริการหรือ

ลูกคา  เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจสปาในประเทศไทย และเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนา

ธุรกิจสปาอยางยั่งยืนโดยมุงเนนปจจัยที่เก่ียวของกับจิตวิทยา  

ดร.ราณี อิสิชัยกุล รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ดร.รชพร จันทรสวาง ผูชวย

ศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559) การศึกษาศักยภาพสถาน

ประกอบการสปาไทยเพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังและความเปนจริงของศักยภาพสถาน

ประกอบการสปาของไทย และนโยบายและการสนับสนุนภาครัฐในการสงเสริมสถานประกอบการสปาของไทย  

เพียรพา เลี่ยมสวรรค (2560) กลยุทธการประกอบการและความสามารถในการแขงขับของบริษัท 

อารแอนดดี พรีซิชั่น จํากัด เพื่อสรางกลยุทธการประกอบการในการเพิ่มยอดขาย และเพื่อประเมินความสําเร็จของ

บริษัท อารแอนดดี พรีซิชั่น จํากัด ใน 4 ดาน ไดแก ดานการเงนิ ดานลูกคา ดานกระบวนการทํางาน และดานการ

เรียนรูการพัฒนา  

รณชาติ บุตรแสนคม (2560)แนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธของเครือขายละครกรุงเทพ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเชิงกลยุทธของเครือขายละครกรุงเทพ 

และคนหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธของเครือขาย  

วิโรจนเจษฎาลักษณ  (VirojJadesadalug)วัลยาการามัญ  (WanlayaKamraman) (2560) ได

ศึกษาวิจัยดาน กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  เพื่อศึกษา

รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูสินคา  (OTOP) บานลูกประคบสมุนไพร  อ.พระประแดง     

จ.สมุทรปราการ 
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วิธีดําเนินการ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชความนาจะเปน (Probability sampling) ซึ่ง

ผูวิจัยจะเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) ใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ คือ เจาของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ยื่น

คําขอข้ึนทะเบียนจํานวน 17 แหง อยูระหวางการดําเนินการขอข้ึนทะเบียน 16 แหง และที่ผานการรับรองแลว 

จํานวน 130 แหง รวมทั้งสิ้น จํานวน 163 คน (ที่มา : กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ 2562) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของเจาของธุรกิจสปาของจังหวัดนนทบุรี  

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการจัดการเชิงกลยุทธ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับบริษัท ระดับธุรกิจ 

และระดับหนาที่ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมินแบบลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยไดสรางข้ึนเองมีข้ันตอนในการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของในเร่ืองความคิดเห็นของการจัดการเชิงกลยุทธของ

ธุรกิจสปา จากนั้นนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยกําหนดนิยาม และเพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปาในเขตจังหวัด

นนทบุรี และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกตองของเนือ้หา ตลอดจนความชัดเจนและการใช

ภาษาที่เหมาะสมของขอคําถาม ซึ่งมีเกณฑในการตรวจพิจารณาใหคะแนนในแตละขอคําถาม ดังนี้  วัดผลโดย

พิจารณาจากคะแนน  IOC  ดังนี้ 

 1. ขอคําถามที่มีคะแนน  IOC  ตั้งแต   0.5–1.00 

  มีคาความเที่ยงตรง   ใชได  

 2. ขอคําถามที่มีคะแนน  IOC  ต่ํากวา  0.50 

  ตองปรับปรุง ยังใชไมได  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามที่ได ทดสอบแลว ไปแจก

ใหแกเจาของสถานประกอบการธุรกิจสปาในจังหวัดนนทบุรี เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะนํามาตรวจสอบความ

ถูกตองและสมบูรณ และใหคะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑที่กําหนดไว 
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การวิเคราะหขอมูล 

ทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จทางคอมพิวเตอร ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

1. คารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหเพื่อการบรรยายปจจัยสวนบคุคล 

2. คาเฉลี่ย x สําหรับวิเคราะหระดับความคิดเห็นของเจาของธุรกิจสปาในจังหวัดนนทบุรี  

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะหระดับความคิดเห็นของเจาของธุรกิจสปาในเขต

จังหวัดนนทบุรี  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 การศึกษาเร่ืองการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปาในเขตจังหวัด

นนทบุรี มี เจาของธุรกิจสปาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 117 คน เปนเพศหญิง 68 คน คิดเปนรอยละ 

58.12 และเพศชาย จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 41.88 สวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอย

ละ 45.3 รองลงมาคือ 31.40 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 36.8 มากกวา 50 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอย

ละ 10.3 และอายุ 20-30 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.7ตามลําดับ สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรี  

จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 41.0 และต่ํา

กวาปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ สวนใหญมีสภาพภาพสมรส จํานวน 49 คน คิดเปน

รอยละ 41.9 รองลงมา คือ โสดจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30.8, หยาราง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 17.1 

และแยกกันอยู จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ10.3 ตามลําดับ สวนใหญมีรายได 500,000 – 1,000,000 บาท 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 44.4  รองลงมาคือ 1,000,000 – 5,000,000  บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

35.9, ผลตอบแทนที่ไดรับระหวาง 100,000 – 500,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และ

ผลตอบแทนที่มากกวา 5,000,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ สวนใหญมีประสบการณใน

การดําเนินธุรกิจสปาระหวาง 6-10 ป จํานวน 50  คน คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมาประสบการณในการดําเนิน

ธุรกิจสปาระหวาง 1-5 ป  จํานวน  49 คน คิดเปนรอยละ  41.9 , ประสบการณในการดําเนินธุรกิจสปา 10 ปข้ึน

ไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.3  และประสบการณในการดําเนนิธุรกิจสปาต่ํากวา 1 ป  จํานวน 6 คน คิด

เปนรอยละ 5.1 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปาในเขตจังหวัดนนทบุรี  โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด  ( x�= 4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก คือ กลยุทธการรักษา

เสถียรภาพ กลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต กลยุทธการถอนตัว กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา กลยุทธการ

จัดการทรัพยากรมนุษย กลยุทธการผลิตและการดําเนินงาน กลยุทธดานการตลาด กลยุทธในการวิจัยและการ

พัฒนา กลยุทธทางการเงิน กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ และกลยุทธที่มุงเนนการตอบสนองตลาด

เฉพาะสวน  (x�= 4.24, x�= 4.22, x�= 4.06, x�=4.01, x�= 3.99, x�= 3.98, x�= 3.98, x�= 3.95, x�= 3.95, x�= 

3.88) ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปาในเขตจังหวัดนนทบุรี มี เจาของธุรกิจสปาผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 117 คน เปนเพศหญิง 68 คน คิดเปนรอยละ 58.12 และเพศชาย จํานวน 49 คน 

คิดเปนรอยละ 41.88 สวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมาคือ 31.40 ป 

จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 36.8 มากกวา 50 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และอายุ 20-30 ป 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 

51.3 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 41.0 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 9 คน 

คิดเปนรอยละ7.7  ตามลําดับ สวนใหญมีสภาพภาพสมรส จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมา คือ โสด

จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ30.8, หยาราง จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ 17.1 และแยกกันอยู จํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ สวนใหญมีรายได 500,000 – 1,000,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

44.4  รองลงมาคือ 1,000,000 – 5,000,000  บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.9, ผลตอบแทนที่ไดรับ

ระหวาง 100,000 – 500,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และผลตอบแทนที่มากกวา 5,000,000 

บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ สวนใหญมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจสปาระหวาง 6-10 

ป จํานวน 50  คน คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมาประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  สปาระหวาง 1-5 ป  จํานวน  

49 คน คิดเปนรอยละ  41.9 , ประสบการณในการดําเนินธุรกิจสปา 10 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

10.3  และประสบการณในการดําเนนิธุรกิจสปาต่ํากวา 1 ป  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ตามลําดับ 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปา ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ กลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต     

กลยุทธการถอนตัว กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย กลยุทธการผลิตและ

การดําเนินงาน กลยุทธดานการตลาด กลยุทธในการวิจัยและการพัฒนา กลยุทธทางการเงิน กลยุทธการสราง

ความแตกตางของผลิตภัณฑ และกลยุทธที่มุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน  ตามลําดับ 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเชิงกลยุทธ ของธุรกิจสปา ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด  โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กลยุทธระดับบริษัท ประกอบดวย  

 1.1 กลยุทธมุงเนนการเจริญเติบโต โดยรวมอยูในมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือ ธุรกิจของทานไดขยายกิจการไปสูธุรกิจอ่ืนที่มีสวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑ

เดิม ธุรกิจของทานในปจจุบันไดขยายธุรกิจโดยไมมีสวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑเดิม ธุรกิจของทานนอกจาก

ใหบริการดานสปา  และบริการทางดานการนวดแลว ยังจําหนวยผลิตภัณฑที่ดูแลสุขภาพและผิวพรรณดวย 

ธุรกิจสปาของทานมีสถานที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่งายตอการเดินทาง และธุรกิจของทานมุงความเชี่ยวชาญดานการนวด

เฉพาะจุด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จตุพร เสถียรคง (2557) การวิจัยกลยุทธแหงความสําเร็จในการ

บริหารจัดการภาครัฐของไทย ผลการวิจัย พบวา กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของหนวยงาน ทั้ง 10 หนวยงาน 

มีรูปแบบที่คลายคลึงกันโดยเร่ิมจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับ

กําหนดเปาประสงคและกลยุทธการดําเนินการ การนํากลยุทธมาปฏิบัติ มีการสื่อสารและปรับทัศนคติของบุคลากร

ใหเปดใจรับความเปลี่ยนแปลง การใหทุกฝายทุกระดับเขามามีสวนรวมในการสรางคุณภาพ โดยเนนการตรวจสอบ 
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ประเมินหาขอบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแตละ

หนวยงาน  

 1.2 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือ ธุรกิจของทานไดลดคาใชจายเพื่อจะทําใหธุรกิจมีกําไรเพิ่มข้ึน ธุรกิจ

ของทานไดขยายธุรกิจแลว ทําใหขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ดร.ราณีอิสิชัยกุล รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ดร.รชพร จันทรสวาง ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2559) ผลการวิจัยพบวา คน สวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังของศักยภาพสถานการประกอบการ

สปา ปจจัยดานบุคลากร และดานสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่อยูในความคาดหวังและสภาพ

ความเปนจริงของสถานประกอบการสปา 

 1.3 กลยุทธการถอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ธุรกิจของทานกําลังลดเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานเมื่อทานคิดวาเขาสูการ

ฟนฟูกิจการ ธุรกิจของทานทํารายการยกเลิกผลิตภัณฑบางชนิดที่ทานมองเห็นวาไมสามารถทํากําไรใหกับธุรกิจ 

และธุรกิจของทานไดลดตนทุนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ เชน ลงโฆษณาใน Social 

Network ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ ใจแกว แถมเงิน (2555) การพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบวา ระบบตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร

เคร่ืองสําอางสมุนไพรมีทั้งระบบจําหนายทางตรงและทางออม การคาดคะเนระดับความตองการมีแนวโนมความ

ตองการผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผูบริโภคมีประสบการณในการใชนอยกวา 1 ป 

 1.4 กลยุทธผสมผสาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ธุรกิจสปาของทานใชเงินทุนของตัวเองผสมผสานกับเงินทุนจากการกูสถาบันการเงิน

อ่ืน และทานขยายกิจการโดยผูมีผูอ่ืนมารวมหุนในธุรกิจของทาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กัญญณัช 

ชีพจําเปน, ภัทรามาศ สระโสม และกุลยา พัฒนากูล (2558) ผลการวิจัยพบวา สวนใหญจะมีการเพิ่มยอดขาย การ

เพิ่มลูกคาและการเพิ่มขอไดเปรียบทางการแขงขัน ผูบริหารตองเลือกใชเคร่ืองมือในการจัดการเชิงกลยุทธอยาง

เหมาะสมและสอดคลองตามวัตถุประสงคและลักษณะของธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจใหดียิ่งข้ึนตอไป 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ ประกอบดวย  

 2.1 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ผลิตภัณฑที่ใชในธุรกิจสปาของทานมีการลดตนทุนการผลิต แตมีปริมาณ

และคุณภาพดีข้ึนหรือคงเดิม และธุรกิจสปาของทานกําหนดราคาการใหบริการที่ต่ํากวาธุรกิจสปาอ่ืนตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับ แนวคิดของ วิโรจน  เจษฎาลักษณ  (VirojJadesadalug) วัลยา การามัญ  (WanlayaKamraman) 

(2560) ผลการวิจัยพบวา มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจขนาดยอมการตัดสินใจการดําเนินงานข้ึนอยูกับเจาของ

กิจการแตเพียงผูเดียว และสรางจุดแข็งใหกับสินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวราคาตนทุนการผลิตถูกกวา 

 2.2 กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือทานคิดวาธุรกิจสปาของทานมีแตกตางจากธุรกิจสปาอ่ืน 

ธุรกิจสปาของทานมีภาพลักษณและชื่อเสียงของกิจการเปนที่รูจัก และทานคิดวาแมราคาคาบริการและผลิตภัณฑ

จะมีราคาที่สูงกวา แตก็สามารถสรางความพึงพอใจใหกับกลุมลูกคาของทานตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิด
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ของ กัญญณัช ชีพจําเปน, ภัทรามาศ สระโสม และกุลยา พัฒนากูล (2558)  ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจสวนใหญจะ

เปนเร่ืองของการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มลูกคาและการเพิ่มขอไดเปรียบทางการแขงขัน ผูบริหารตองเลือกใช

เคร่ืองมือในการจัดการเชิงกลยุทธอยางเหมาะสมและสอดคลองตามวัตถุประสงคและลักษณะของธุรกิจ  

 2.3 กลยุทธที่มุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือธุรกิจสปาของทานมีการใชผลิตภัณฑที่แตกตางกัน

ออกไปตามกลุมเปาหมาย/ลูกคาผูรับบริการ ธุรกิจของทานมีกรนําสมุนไพรพื้นบานมาใชแทนผลิตภัณฑที่มาจาก

การสังเคราะห และธุรกิจสปาของทานมีการกําหนดกลุมเปาหมายลูกคา/ผูรับบริการโดยเฉพาะ เชนมุงเนนการ

ใหบริการกลุมลูกคาตางชาติ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ ธํารง คงอินทร (2557)  ผลการวิจัยพบวา มี

ปจจัยความผูกพันในตราสินคา ที่มีผลเชิงบวกตอปจจัยความภักดีในตราสินคา ( Brand Loyalty) ทําใหสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในตลาดเฉพาะเทานั้น 

3. กลยุทธระดับหนาที่ ประกอบดวย  

 3.1 กลยุทธการผลิตและการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือทานสามารถออกแบบระบบบริการใหสอดคลองกับความตองการ

ของลูกคา และทานสามารถควบคุมการผลิตและการบริการใหมีคุณภาพอยูเส ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิด

ของ ยศวดี แขวัฒนะ, ดร.เสาวนีย สมันตรีพร (2558) ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการการมีแนวทางในการพัฒนา

ธุรกิจสปาสูความยั่งยืนโดยมุงเนนไปที่ปจจัยทางดานจิตวิทยาบริการ คือความพรอมของบุคลากร (ดานผูใหบริการ) 

การพัฒนาองคความรูและทักษะของผูประกอบการเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ดาน

องคการธุรกิจบริการ)  

 3.2 กลยุทธดานการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก ทานสามารถกําหนดความตองการดานผลิตภัณฑที่มีอยูในรานสปาวาตรงกับความตองการ

ของลูกคา ธุรกิจของทานมีการนําเสนอโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขการลดราคาการใหบริการ/ผลิตภัณฑอยูเสมอ และ

ทานสามารถกําหนดความตองการดานระบบบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์, ผศ.ริตรา ศุภดิลกลักษณ, นางอนงค ไตวัลย และนางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ (2556)  

ผลการวิจัยพบวา ทําเลที่ตั้งของตลาด การบริหารจัดการดานการตลาด เปนจุดแข็งที่สงผลตอการบริหารจัดการกล

ยุทธดานการตลาดเปนอยางมาก 

 3.3 กลยุทธทางการเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก การสรางระบบบัญชีของธุรกิจสปาทําใหทานทราบถึงสถานการณโดยรวมของธุรกิจวา

สามารถสรางกําไรใหกับธุรกิจของทาน ระบบการเงินหมุนเวียนของธุรกิจสปาทําใหทานสามารถทราบถึงผลการ

ดําเนินงานในระยะยาว และธรุกิจสปาของทานมีการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อใหสามารถประเมิน

สถานการณของธุรกิจอยูเสมตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ ภัทรมณ พิมพเมืองผูชวยศาสตราจารย,        

ดร. วริศรา เหลาบํารุง  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการขนสงของกลุมตัวอยางมีผลตอความสําเร็จในการดําเนิน

กิจการ ความสัมพันธระหวางลักษณะของธุรกิจและกลยุทธการบริหารจัดการสามารถทํานายความสําเร็จในการ

ดําเนินกิจการ 

 3.4 กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การรักษาทรัพยากรบุคคล/ไมเปลี่ยนลูกจาง และการเลื่อนข้ันเงินเดือน
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ใหกับลูกจางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ ดร.ราณีอิสิชัยกุล รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดร.รชพร จันทรสวาง ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (2559) ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวัง

ของศักยภาพสถานการประกอบการสปา และมีความคิดเห็นเก่ียวกับดานสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญ

ที่สุดที่อยูในความคาดหวังและสภาพความเปนจริงของสถานประกอบการ 

 3.5 กลยุทธในการวิจัยและการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ธุรกิจสปาของทาน มีการนําผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรมาอางถึง เพื่อ

สรางความนาเชื่อถือใหกับการใหบริการธุรกิจสปาของทานมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการและผลิตภัณฑที่ใช ให

แปลกใหมและมีคุณภาพมากข้ึน  ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับรณชาติ บุตรแสนคม (2560)  ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานเครือขายมีเงื่อนไขการเขารวม และการบริหารอยางเขมขน แตเครือขายจะไมเขาไปกาวกายงานของแต

ละคณะละคร สวนแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ พบวาความสัมพันธ ACT เปนหัวใจของการดํารงอยู

ของศิลปะละครเวที และควรใชกลยุทธ STRONG ACT มาเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสปา ในเขตจังหวัดนนทบุรี  สามารถสรุป

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

1. กลยุทธระดับบริษัท ประกอบดวย  

 1.1 กลยุทธมุงเนนการเจริญเติบโต สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ ธุรกิจสปาควรมีการขยายกิจการไปสู

ธุรกิจอ่ืนที่มีสวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ควรจะจําหนวยผลิตภัณฑที่ดูแลสุขภาพและผิวพรรณควบคูกันไปดวยดวย 

โดยธุรกิจสปาควรมีสถานที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่งายตอการเดินทาง และมุงความเชี่ยวชาญดานการนวดเฉพาะจุด  

 1.2 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ สิ่งที่ตองปรับปรุง เมื่อขยายธุรกิจแลวไมควรใหเกิดการ

เปลี่ยนทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  

 1.3 กลยุทธการถอนตัว สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ เมื่อเขาสูการฟนฟูกิจการแลวควรลดเงินเดือน

ของพนักงานและสวัสดิการบางอยางที่ไมจําเปน และทําการยกเลิกผลิตภัณฑทางชนิดที่ไมสามารถทํากําไรใหกับ

ธุรกิจ และใชสื่อโฆษณาที่ไมตองเสียคาใชจายมาก เชน Social Network 

 1.4 กลยุทธผสมผสาน สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ หาผูรวมทุนที่มีชอบในธุรกิจสปาและใชเงินทุน

ของตัวเองมากกวาการกูจากสถาบันการเงินอ่ืน ที่มีดอกเบี้ยแพง 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ ประกอบดวย  

 2.1 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ทําการกําหนดราคาการใหบริการ

ที่ต่ํากวาในธุรกิจสปาประเภทเดียวกัน และจัดบริการใหมีคุณภาพดีข้ึน 

 2.2 กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ควรเพิ่มการบริการ

และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมากข้ึน การสรางภาพลักษณโดยใหเปนที่รูจักภายในจังหวัดนนทบุรีมากข้ึน 

 2.3 กลยุทธที่มุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ มีการกําหนด

กลุมเปาหมายใหมีความชัดเจน และนําสมุนไพรพื้นบานมาใชใหผูรับบริการเล็งเห็นถึงประโยชนและปลอดภัย 
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3. กลยุทธระดับหนาที่ ประกอบดวย  

 3.1 กลยุทธการผลิตและการดําเนินงานสิ่งที่ตองปรับปรุง ออกแบบบริการใหสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคาใหมากข้ึน และควบคุมการผลิตและการบริการใหมีคุณภาพ 

 3.2 กลยุทธดานการตลาดสิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การกําหนดความตองการดานผลิตภัณฑ การ

บริการ ในรานสปาใหตรงกับความตองการของลูกคา ควรมีการนําเสนอโปรโมชั่นอยูเสมอ 

 3.3 กลยุทธทางสิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ตองมีระบบการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจะทําใหทราบถึงผล

การดําเนินงานในระยะยาว และควรมีการสรางระบบบัญชี และมีการวางแผนทางการเงินใหชัดเจน 

 3.4 กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การรักษาพนักงานไมเปลี่ยน 

เนื่องจากตองสอนระบบการทํางานใหมทําใหสิ้นเปลืองและเสียเวลา  

 3.5 กลยุทธในการวิจัยและการพัฒนา สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การนําผลการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรมาอางอิงใหมากข้ึน เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการและการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมและมีคุณภาพ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาวิจัยเพือ่เปรียบเทียบกับการนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองการจัดการ

เชิงกลยุทธธุรกิจสปา 

2. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงลึกกับสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ, นวดเพื่อสุขภาพ, 

และนวดเพื่อเสริมสวยที่ไมไดรับมาตรฐาน โดยใชเคร่ืองมือการวิจัย คือแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อหาขอมูลเชิงลึก

จากผูประกอบการ 

3. ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จะสื่อสารมาตรฐานให

ผูประกอบการรับรูในมิติตางๆ ไดแก ปริมาณผูประกอบการที่รับรู ความเขาใจ ในมาตรฐานและการเห็นประโยชน

ของการเขาสูมาตรฐาน 

4. ในการศึกษาเร่ืองการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจสปาในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ผูวิจัยนํามาวิจัยนั้น 

ยังมีเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เปนผลกระทบตอเร่ืองการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจสปา ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งควรนํามาเปนตัว

แปรในการวิจัยคร้ังตอไป คือ กลยุทธดานการเติบโต กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ กลยุทธผสมสาน 

เอกสารอางอิง 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.thaispa.go.th/spa20132 

กัญญณัช ชีพจําเปน, ภัทรามาศ สระโสม และกุลยา พัฒนากูล (2558) “การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ” 

จตุพร เสถียรคง (2557) “การวิจัยกลยุทธแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทย” 

ใจแกว แถมเงิน (2555) “การพัฒนากลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจชุมชน  

 จังหวัดอุบลราชธาน”ี 

ดร.ราณีอิสิชัยกุล รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 ดร.รชพร จันทรสวาง ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559) “การศึกษาศักยภาพสถานประกอบการสปาไทย” 
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ธํารง คงอินทร (2557) “กลยุทธการตลาดเฉพาะทางที่สงผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตร 

 นอกกระแสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาโรงภาพยนตรลิโดและเฮาสงานวิจัย  

 จัดทําข้ึน ” 

ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์, ผศ.ริตรา ศุภดิลกลักษณ, นางอนงค ไตวัลย และนางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ  

 (2556) “การวิจัยกลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดน้ําอยางยั่งยืน” 

เพียรพา เลี่ยมสวรรค (2560) “กลยุทธการประกอบการและความสามารถในการแขงขันของบริษัท อาร 

 แอนดดี พรีซิชั่น จํากัด” 

ภรภัทร วุฒิวัฒนกุล  “แผนธุรกิจรานสปาเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี” Business Plan of  

   Healthy SPA of Consumers in Nonthaburi เอกสารการวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2557)  

ภัทรมณ พิมพเมืองผูชวยศาสตราจารย,ดร.วริศรา เหลาบํารุงกลยุทธ (2556) “การบริหารจัดการที่มีผลตอ 

 ความ สําเร็จในการดา เนินกิจการขนสงดวยรถบรรทุกในจังหวัดนครสวรรค” 

ยศวดี แขวัฒนะ, ดร.เสาวนีย สมันตรีพร (2558) “การพัฒนาธุรกิจสปาไทยสูความยั่งยืน : วิธีการทางจิตวิทยา 

 บริการ ( Thai Spa Fevelopment toward Sustainability Service Psychology Method)” 

รณชาติ บุตรแสนคม (2560)“แนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธของเครือขายละครกรุงเทพการวิจัยนี ้

 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ” 

วิโรจนเจษฎาลักษณ (VirojJadesadalug)วัลยาการามัญ (WanlayaKamraman) (2560) “ดานกลยุทธการสราง 

 ความไดเปรียบทางการแขงขันของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ” 
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