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บทคดัยอ่ 

 โครงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม 
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล และ 
2) เพ่ือน าระบบบริหารจัดการสปาฮาลาลไปใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 1 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การ
พัฒนาโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรมครั้งสุดท้าย ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 คณะผู้วิจัยได้จัดฝึกอบรม 
พร้อมประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
การบ ารุงรักษา การน าเว็บแอพพลิเคชั่นฯไปติดตั้งให้กับสถานประกอบการ 3 แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
สถานประกอบการ  ผลการด าเนินกิจกรรมพบว่า เว็บแอพพลิเคชั่นฯ มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการสปาฮาลาล โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหาร
จัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบ ารุงรักษาในเบื้องต้น
เป็นการปรับปรุงเว็บแอพพลิเคชั่นหลังจากได้ค าแนะน าจากผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีการน าเว็บแอพพลิเคชั่นฯติดตั้ง
ให้ผู้ประกอบการสปาฮาลาล 3 แห่ง และได้มีการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการทั้งหมด พบว่า การใช้งาน
เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการสปา อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีความเห็นว่าลูกค้าอาจไม่สะดวกที่จะใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ
ดังกล่าว ลูกค้าสะดวกจะโทรจองกับร้านโดยตรง แต่ในส่วนของเนื้อหาประชาสัมพันธ์ร้านและโปรโมชั่นต่าง ๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ และผู้ประกอบการสปาฮาลาล ต้องร่วมมือส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสปาฮาลาลในภาพรวม     
และเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้เว็บแอพพลิเคชั่นฯถูกน าไปใช้ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการสปาฮาลาล 
และลูกค้าสูงสุดต่อไป 

ค าส าคัญ สปาฮาลาล เว็บแอพพลิเคชั่น นักท่องเที่ยวมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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Abstract 
 The objectives of web application development project for Halal spa business 
management to support Muslim tourists are: 1) to develop a web application for Halal spa 
business and 2) to implement the web application for Halal spa management system in the 3 
southern border provinces. In order to achieve the first objective, the research team conducted 
several important activities including identify the research problem, system analysis, system 
design, program coding and the final testing of the program. As for the objective 2, the research 
team organized training and assess the satisfaction of the web application using a 
questionnaire, analyzed it using descriptive analysis, maintenance, installation of the web 
application for 3 Halal spa operators and followed it with an in-depth interview. The results of 
the activities showed that the web application was successfully developed, suitable for the 
needs of Halal spa operators. In general, participants of the training rated their satisfaction with 
the web application for Halal spa business management to support the Muslim tourists as 
‘high’. Preliminary maintenance was performed to improve the web application upon their 
advice. The web application was installed for 3 Halal spa operators and in-depth interview was 
conducted. The results of the survey and interview indicated that the web application for spa 
businesses could facilitate Halal spa operators in the 3 southern border provinces. The spa 
operation however, were of the opinion that customers may not be comfortable using  
the web applications. They preferred to call for booking directly with the spa operators.  
The web application was helpful for Halal spa publicity and sale promotion activities.  
For an effective use of the web application, relevant agencies such as the Halal Institute,  
Prince of Songkla University, government agencies under the Ministry of Public Health in  
the area and Halal spa operators must give full cooperation to educate people about Halal 
spa, in general, and the web applications, in particular. This will benefit both the Halal spa 
operators and the customers. 

Keywords: Halal spa, Web application, Muslim tourists, 3 southern border provinces 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

  ปัจจุบันแนวโน้มทางธุรกิจสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลในปี 2562 ของกระทรวง
สาธารณสุขระบุว่า สถานประกอบการสปาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขมีจ านวน 
2,053 แห่ง เป็นสปาเพ่ือสุขภาพ 531 แห่ง นวดเพ่ือสุขภาพ 1,217 แห่ง  และนวดเพ่ือเสริมสวย 305  แห่ง 
สถานประกอบการสปาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ 88.4% หรือ 1,790 แห่ง ที่เหลือกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ    
สถานประกอบการสปาท าให้มีการจ้างงานรวม 66,816 คน และมีมูลค่าทางการตลาดในปี พ.ศ. 2562 มากกว่า 
33,500 ล้านบาท ธุรกิจสปาจัดเป็นธุรกิจ TOP 5 ที่น่าลงทุน และยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก 

  รัฐบาลต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ผ่านแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ปี 2560 - 2569 โดยมีประเด็นนโยบายที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่  
1) เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 2) เป็นศูนย์กลาง    
การบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ที่ต่อยอดกับระบบสปา ระบบการท างานเพ่ือสร้างสุขภาพ รวมถึง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย 3) การเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ที่เป็นการบริการอย่างครบวงจร 4) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 
นิตยสาร Bloomberg ได้รายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่ มีพฤติกรรมเคร่งครัดในหลักศาสนา 
(มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์, 2561; Zarina and Norishahaini, 2012) จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งให้ความรู้
เกี่ยวกับสปาฮาลาลแก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ             
สถานประกอบการสปาฮาลาลเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มี 
การผลักดันกิจกรรมที่เก่ียวกับสปาฮาลาลมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2559 สถาบันได้เริ่มจัดตั้งสปาฮาลาลต้นแบบ
ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดอบรมสปาฮาลาล 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 
350 คน สถาบันยังได้มีการพัฒนามาตรฐานสปาฮาลาล และผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ประกอบการสปาและลูกค้าของสถานประกอบการดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ยังขาด 
เว็บแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้มีการบริหารจัดการสปาที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการเฉพาะ  
ของสปาฮาลาล การใช้ระบบสปาที่มีอยู่แล้วอาจไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสถานประกอบการ  
สปาฮาลาลมีเงื่อนไขในการให้บริการที่แตกต่างจากสถานประกอบการสปาทั่วไป 

  ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในสถานประกอบการสปาที่มีอยู่จ ากัด 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะพัฒนาระบบฐานข้อมูล สปาฮาลาล ในรูปแบบ  
เว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม ด้วยระบบที่ครบวงจร 
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ตั้งแต่ระบบจอง ระบบบริหารภายใน ไปจนถึงระบบลูกค้าสัมพันธ์ และเป็นการกระจายภาระการท างานของ  
แต่ละทรัพยากรได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เชื่อถือได้ สะดวก
รวดเร็ว และยังส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการสปาฮาลาลรายใหม่ และเพ่ิมรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่อีกด้วย 

1.2 วตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
1.1.1 เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
1.1.2 เพ่ือน าระบบบริหารจัดการสปาฮาลาลไปใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.3 ขอบเขตของการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
1.3.1 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
1.3.2 การฝึกอบรมใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
1.3.3 การติดตามผล โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นใน 

การบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล จ านวน 3 แห่ง  
1.3.4 ขอบเขตการด าเนินงาน สถานประกอบการสปาและร้านนวดเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนที่ 3 จั งหวัด

ชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 52 แห่ง 
1.4 แผนการท าด าเนนิงาน 
ตารางที ่1 แผนการด าเนนิงานโครงการ 

 กจิกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ค่าน้ าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค้นคว้าหาข้อมูล 
(Review) 

            5 

ศึกษาสภาพปัญหา
งานวิจัย (Identification 
of research problem) 

            5 

การวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) 

            10 

การออกแบบ (Design)             10 

การพัฒนาโปรแกรม  
(Program Coding) 

            25 

ทดสอบระบบ (Testing)             10 

แก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่น
ครั้งสุดท้าย (Editing of 
Web Application 

            5 

น าไปใช้งานและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

            10 
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(Implementation and 
Workshop) 
บ ารุงรักษา 
(Maintenance) 

            5 

ติดตามผลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
(Follow up in depth 
interview) 

            5 

สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

            5 

จัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และท ารูปเล่ม 

            3 

น าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศ 

            2 

 
 

1.5 วิธีการด าเนินงาน   
1.5.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ 

ผลการวิจัย และเอกสารบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.5.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการธุรกิจสปาฮาลาล 
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการธุรกิจสปาฮาลาลโดยใช้ภาษา PHP 7.4, Laravel 6  

เป็น Framework ที่ใช้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ MVC (Model Views Controller) และ MySQL 
ท าหน้าที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล หลังจากได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลแล้ว ได้มีการอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 52 คน และได้ติดตั้งระบบให้กับสถานประกอบการจ านวน 3 สถานประกอบการ การก าหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการข้างต้นมีดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร 
 สถานประกอบการสปาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี จ านวน 9 แห่ง ยะลา 

จ านวน 41 แห่ง และนราธิวาส จ านวน 28 แห่ง รวม 78 แห่ง                                     
(ฐานข้อมูลจากกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ) 

2) กลุ่มตัวอย่าง 
 สถานประกอบการสปาและร้านนวดเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี 

ย ะลา  และนราธิ ว าส  โ ดย ใช้ ก า รสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น  (Stratified Random Sampling)                 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนผู้ประกอบการสปาฮาลาล 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) กลุ่มตัวอย่างในการอบรม ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ Krejcie and Morgan 

(1970) จ านวน 52 คน จากจ านวนทั้งหมด 78 แห่ง 
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(2) กลุ่มตัวอย่างในการน าเว็บแอพลิเคชั่นไปใช้ ผู้ใช้บริการเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการ
ธุรกิจสปาฮาลาล ใช้การเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จ านวน 3 แห่ง 
เก็บข้อมูลภายในระยะเวลา 30 วัน  

1.5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ด าเนินการ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญในกิจกรรมการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นและ     

การติดตามผล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือการส ารวจความพึงพอใจผู้ เข้าร่วมอบรม            
และรายการค าถาม (List of Questions) เพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส าหรับตัวแทน
ผู้ประกอบการ สปาฮาลาลที่น าระบบฐานข้อมูลสปาฮาลาลไปใช้ 

1) การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
 มีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความต้องการของระบบ สร้างแผนภาพ ( Diagram)  
ด้วยภาษายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language)  

(2) ออกแบบจ าลองข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูลและก าหนดรายละเอียดส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของ
ระบบ (User Interface Design) 

(3) เขียนโปรแกรม (Program Coding) โดยทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษา 
PHP 7.4, Laravel 6 เป็น Framework ที่ใช้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ MVC 
(Model Views Controller) และ MySQL ท าหน้าที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 

(4) ทดสอบระบบ (Testing) ทดสอบการท างานของระบบตรวจสอบปัญหาและ 
ความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไจตามค าแนะน าให้เรียบร้อย 

(5) น าไปใช้งาน (Implementation) ด าเนินการติดตั้งระบบ พร้อมจัดท าคู่มือเอกสาร และ  
ท าการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ผู้ประกอบการธุรกิจสปาฮาลาล 

(6) บ ารุงรักษา (Maintenance) ติดตามบ ารุงรักษาระบบเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้ 

ในขั้ นตอนของการน า ไปใช้  ผู้ วิ จั ย ใช้ การวิจั ย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research)                
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น       
ในประเด็นส่วนน าของเว็บแอพพลิเคชั่น เนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่น การน าเสนอของเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่น 
ส่วนประกอบของมัลติมีเดีย ตัวอักษรและสี การออกแบบปฏิสัมพันธ์เว็บแอพพลิเคชั่น การจัดการเว็บ
แอพพลิเคชั่น ความต้องการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น ภาพรวมความพึงพอใจในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น 

2) การติดตามผล โดยการท าวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ใช้บริการเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล ใช้การเลือก
แบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จ านวน 3 แห่ง ประเด็นค าถามเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบฐานข้อมูล 
สปาฮาลาล และประเด็นปัญหาการใช้งานระบบฯ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ทางตรง งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการ
ธุรกิจสปาฮาลาลที่สามารถจัดการฐานข้อมูลข้อมูลพนักงาน ลูกค้า และการให้บริการลูกค้าในรูปแบบออนไลน์ 
โดยมีการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานนวด ชายและหญิง และเตียงบริการ ระบบสามารถจัดล าดับ  
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การเข้าบริการของลูกค้าที่ได้พิจารณาปัจจัยส าคัญ คือ ภาระการท างานของพนักงานนวด และชั่วโมงการใช้งาน
ของเตียงบริการ เพ่ือให้ระบบมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการกระจายภาระการท างาน
หรือกระจายภาระการใช้งานของแต่ละทรัพยากรที่ส าคัญของระบบ สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
มีระบบเชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเจ้าของกิจการ  

 ประโยชน์ทางอ้อม งานวิจัยนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการสปาและร้านนวดเพ่ือสุขภาพ
ในจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือสร้างความม่ังคงในเศรษฐกิจชายแดนใต้ 
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บทที ่2 

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี 

 

  ในบทนี้ผู้ เขียนจะน าเสนอวรรณกรรมและวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้  เนื้อหาในบทนี้  
จะประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านสปา สปาฮาลาล แนวทางการให้บริการสปาฮาลาลในประเทศไทย  
และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบ 

2.1 องค์ความรู้ด้านสปา 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพ่ือการขยายตัวของกลุ่ม

สินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพ โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ผ่านแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศไทย ปี 2560 - 2569 ประเด็นยุทธศาสตร์สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมกิจการเพื่อสุขภาพให้มีมาตรฐานตามกฎหมายและเป็นผู้น าในระดับสากล 
2) ยกระดับบุคลากรด้านธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง (High Performance) 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-wellness) 
4) สร้างเสริมห่วงโซ่ ธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพภาคการผลิตและบริการเพ่ือสุขภาพ (Product and 

Service) แบบครบวงจร 
5) พัฒนาความร่วมมือด้านธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศ 
6) ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจบริการเพ่ื อสุขภาพ 

(Academic and Innovation Center) 
7) สร้างเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทยในธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพให้เป็นที่รับรู้ในระดับภูมิภาค 

และเวทีโลก 
8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยกิจการเพ่ือสุขภาพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง (Self–care) และ 

มีสุขภาวะที่ดี (Wellness) อย่างยั่งยืน 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2554) กล่าวว่า สปา มาจากภาษาลาตินว่า “Sanus per Aquam” 
หรือ Saitas pter aquas แปลว่า สุขภาพจากสายน้ า การบ าบัดน้ า การดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ า 

 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจกรรมเพ่ือให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ         
โดยมีบริการหลัก คือ การนวดเพ่ือสุขภาพ และการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ อาจมีบริการเสริมประเภทต่างๆ อีกด้วย 

 ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะประกอบด้วยมาตรฐาน จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) มาตรฐานด้านบริการ (Service Quality) เพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรมบริการนั้นมีการบริการครบถ้วน
ถูกต้อง มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า 
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2) มาตรฐานด้านบุคลากร (Skilled Staff) เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรใน 
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ว่ามีคุณสมบัติที่จะบริการลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและประทับใจ 

3) มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Product, Tool and Equipment) เพ่ือให้ 
สถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ดีมีคุณภาพไว้ส าหรับบริการ 
ผู้มารับบริการ 

4) มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการองค์กร (Organization and Management Quality) 
เพ่ือให้สถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพตระหนักถึงความส าคัญ และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

5) มาตรฐานด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Ambient) เพ่ือให้ผู้รับได้ประทับใจในสถานที่ บรรยากาศ
และการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  

อังคณา (2559) ได้ศึกษาพบว่า สปาควรมีองค์ประกอบที่ท าให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงศาสตร์และ
ศิลป์ของการบ าบัด โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ดังนี้ 

1) รูป จัดแต่งสถานที่ให้มีความร่มรื่น สงบ ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายด้วยความสดชื่นจาก
ธรรมชาติ 

2) รส จากบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบสปา คิวซีน เน้นผักผลไม้ อาหารจากธรรมชาติ         
ที่สะอาด สด คุณภาพดี ที่สร้างความสดชื่น ส่วนสปาเล็ก ๆ หรือร้านนวดทั่วไป ควรมีน้ าดื่มสมุนไพรบริการด้วย 

3) กลิ่น จากการบ าบัดด้วยสุคนธบ าบัด (Aromatherapy) โดยการเลือกใช้น้ ามันหอมระเหยให้เหมาะ
กับอาการ เหมาะกับบุคคล เพราะกลิ่นน้ ามันหอมระเหยจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันหรือ
บริการด้วยพฤกษาธรรมชาติหรือสมุนไพร 

4) เสียง จากการน าเสียงต่าง ๆ เช่น สร้างเสียงน้ าตก นกร้อง หรือเสียงธรรมชาติอ่ืน ๆ มาช่วยในการ
ผ่อนคลาย ซึ่งได้รับการยอมรับจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเสียงมีพลังต่อจิตใจ สร้างความสงบ ผ่อนคลาย  
และการบ าบัดโรค 

5) สัมผัส จากการนวดเพ่ือผ่อนคลายโดยให้ความใส่ใจต่อองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์แบบ  
องค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การบ าบัดด้วยการนวดจะช่วยให้ระบบโลหิต กล้ามเนื้อ และระบบประสาท 
ต่าง ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมสร้างพลังกายและพลังใจให้กับผู้รับบริการอีกด้วย 

  The ASEAN Secretariat ได้ออกมาตรฐานการให้บริการสปาของอาเซียน (ASEAN Spa Services 
Standards) ซึ่งมีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) สถานที่ สถานที่ปลอดภัย เข้าถึงได้สะดวก มีการแยกพ้ืนที่รองรับลูกค้าอย่างชัดเจน ถ้ามีห้อง
เปลี่ ยนเสื้ อผ้ า ให้แยกห้องส าหรับชายและหญิง  และต้องมี พ้ืนที่ ส านั กงานด้านหลั งที่ เหมาะสม  
ให้พนักงานให้บริการสปาได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือจัดเก็บอาหาร รวมทั้งส าหรับฝ่ายบริหารจัดการ 

2) บริการ ต้องแสดงรายการบริการสปาที่มีอย่างชัดเจน มีรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและค่าบริการ 
อ่ืน ๆ 
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3) จ านวนพนักงาน เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยอมรับกันทั่วไป 
4) บุคลากร ต้องปฏิบัติงานในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย ท างานอย่างมืออาชีพและมีจริยธรรม 
5) ผลิตภัณฑ์ ท ามาจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ  ย่อยสลายได้ และต้องมีแหล่งที่มาที่ถูกต้องตาม

จริยธรรม 
6) อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ใช้การได้ดีเพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพดี 
7) การจัดการ ผู้จัดการสปาสามารถบริหารงานให้คุณภาพดีในระดับเดียวกันกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 
8) แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีความรับผิดชอบและน าไปใช้จริงได้ 

2.2 สปาฮาลาล 
  มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์ (2561) กล่าวว่า ฮาลาล (Halal) มาจากค าภาษาอาหรับ มีความหมายทั่วไปว่า 

อนุมัติ เมื่อน ามาใช้ในทางศาสนา จะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้
ท า อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น ฮาลาล เป็นค าที่มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “ฮารอม” ที่มีความหมายทั่วไปว่า 
ห้าม และเมื่อน ามาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาห้าม ดังนั้น  ค าว่าฮาลาลไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
เรื่องอาหารแต่เพียงเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปทุกเรื่องของชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน ดังนั้น บริบทของ 
สปาฮาลาลจึงมีหลายมุมมองที่เราต้องพิจารณา 

Zarina and Norishahaini (2012) ศึกษาพบว่า ข้อปฏิบัติการท าธุรกิจสปาตามหลักการอิสลาม        
มีดังนี ้

1) ผลิตภัณฑ์ของสปาท าด้วยวัตถุดิบฮาลาล หรือถูกต้องตามหลักการอิสลาม ไม่มีส่วนประกอบ 
จากไขมันสุกร แอลกอฮอล์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลาม โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่ท ามาจากธรรมชาติ อาทิ สารสัดจากพืชและแร่ธาตุ จึงกล่าวได้ว่าเครื่องส าอางฮาลาลไม่ได้เหมาะส าหรับ   
ชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังเหมาะส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปที่ใส่ใจในสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

2) มีการแยกเพศในการนวด คือ พนักงานนวดผู้ชายจะนวดผู้ชาย และพนักงานนวดผู้หญิงจะนวด
ผู้หญิง เนื่องจากตามหลักการอิสลามไม่อนุญาตให้ผู้หญิงและผู้ชายที่ไม่เป็นมะห์รอม (ญาติใกล้ชิดที่ห้าม
แต่งงานกัน) สัมผัสตัวกัน และขอบเขตเอาเราะฮฺ (ส่วนที่ต้องห้าม) ระหว่างพนักงานนวดเพศเดียวกัน เมื่ออยู่   
ต่อหน้าด้วยกันคือระหว่างสะดือจนถึงหัวเข่า 

3) มีการกั้นและแบ่งแยกห้องนวดระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจน 
4) มีห้องละหมาดไว้บริการลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการละหมาด 

2.3 แนวทางของการให้บริการสปาฮาลาลในประเทศไทย 
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดโครงการ

ประชุม“วิพากษ์ข้อปฏิบัติที่ดีส าหรับสถานประกอบการสปาตามหลักการฮาลาล” ณ ห้องประชุมโรงแรม 
อ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างข้อปฏิบัติที่ดีส าหรับสถาน
ประกอบการสปาตามหลักการฮาลาล ส่งเสริมให้มีแนวทางในการพัฒนาสปาให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐาน 
ฮาลาล ซึ่งในการจัดท าวิพากษ์ฯครั้งนี้สามารถจัดท าร่างข้อปฏิบัติที่ดีส าหรับสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ
ตามหลักการฮาลาล สรุปได้นี้ 
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1) ขอบข่าย 
 ข้อปฏิบัติที่ดีส าหรับสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพตามหลักการฮาลาลนี้ ใช้ส าหรับแนะน า

และส่งเสริมให้สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการฮาลาล 

 สถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพตามหลักการฮาลาล หมายถึง สถานประกอบการสปาเพ่ือ
สุขภาพ ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถให้บริการอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดที่สถานประกอบการสปานั้นตั้งอยู่ 

2) ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์หลักของมาตรฐานสปาฮาลาล 
(1) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานที่ตามหลักการฮาลาล 
(2) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงามต้องจัด

ให้มีห้องสุขา อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ และอาจจัดให้มีห้องอาบน้ าด้วย และควรแยกส่วนการให้บริการส าหรับชาย-หญิง อย่างชัดเจน  

(3) สามารถท าการตกแต่งสถานที่ได้ ทั้งนี้ต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้เสื่อมเสียศีลธรรม และต้องไม่ขัด
ต่อหลักศาสนาอิสลาม 

(4) สถานประกอบการต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงที่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลาม เช่น สุนัข 
(5) ต้องจัดให้มีห้องละหมาดแยกส่วนการให้บริการส าหรับชาย-หญิงอย่างชัดเจน 

3) ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและผ่าน
การประเมินความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
(2) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก          

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมความรู้ พ้ืนฐาน              
ด้านฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

(3) ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และต้อง
ผ่านการอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด 

4) บทบาทหน้าที่ของผู้ด าเนินการสปา  
(1) จัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการท างานและป้องกันมิให้ผู้รับบริการ  และบุคคล     

ซึ่งท างานในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
(2) ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี  หรือมีการกระท าหรือบริการที่ขัดต่อ

กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และถือศีลอดอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(3) ห้ามมิให้ หรือยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการจ าหน่าย หรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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(4) ห้ามมิให้ หรือยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(5) ห้ามมิให้ หรือยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวายหรือ
ครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระหว่างเวลาท าการ  

5) ผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
(2) ได้รับวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก         

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และต้องผ่านการอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านฮาลาลจากคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

(3) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองแล้วว่ามีเพศสภาพตรงกับเพศก าเนิด 
6) มาตรฐานด้านการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(1) การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(2) ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็น  
ได้ง่าย หรือสามารถให้ตรวจสอบได้ ณ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(3) ผู้รับอนุญาตต้องไม่จัด หรือยินยอมให้มีรูปแบบการให้บริการที่อาจเข้าข่าย หรือฝ่าฝืนกฎหมาย
สถานบริการ หรือบริการที่จะต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ เช่น การพนัน การแสดงดนตรี การขับร้อง           
คาราโอเกะ สนุกเกอร์ เต้นร า ร าวง ตลอดจนจัดให้มีมหรสพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(4) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดท าทะเบียน
ประวัติผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพ       
ที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยว่า 5 ปี นับแต่วันที่จัดท า 

7) ข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ อุปกรณ์สปา 
(1) ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ อุปกรณ์สปาต้องถูกต้องตามข้อก าหนดแห่งพระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และข้อก าหนดของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
(2) ผลิตภัณฑ์ของสปาท าด้วยวัตถุดิบฮาลาล หรือถูกต้องตามหลักการอิสลาม ไม่มีส่วนประกอบ

จากไขมันสุกร แอลกอฮอล์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลาม  
8) ข้อก าหนดด้านการบริการ 

(1) ต้องแยกการให้บริการชายและหญิงให้ชัดเจน  เช่น ให้พนักงานให้บริการสปาหญิงนวด
ผู้ใช้บริการหญิง และพนักงานให้บริการสปาชายนวดผู้ใช้บริการชายเท่านั้น  

(2) ห้ามบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมาทุกชนิด ตลอดจนสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
แก่พนักงานให้บริการสปา หรือผู้รับบริการ และไม่ยินยอมให้น าเข้ามาในสถานประกอบการ และมีป้ายหรือ
สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 
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(3) ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย ให้มี การกระท าความผิด เกี่ ยวกับยา เสพติดใน 
สถานประกอบการ 

(4) ไม่อนุญาตให้ให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่อยู่เข้าไป หรืออยู่ใน 
สถานประกอบการระหว่างเวลาท าการ 

(5) ไม่มีการโฆษณาที่ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานประกอบการมีการให้การบ าบัดรักษา 
และข้อความโฆษณานั้นต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง  

(6) ให้มีการแสดงรายการบริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย หรือจัดเก็บเป็นเอกสาร
หลักฐานไว้ แต่ต้องสามารถให้ผู้รับบริการตรวจสอบหรือขอดูได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 

(7) ไม่มีการจัดบริการรูปแบบอ่ืนที่อาจเข้าข่าย หรือฝ่าฝืนกฎหมายสถานบริการ หรือบริการ 
ที่ต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ หรือจัดให้มีมหรสพอ่ืน ๆ หลีกเลี่ยงการจัดสถานที่ที่ท าให้เข้าใจว่ามีเจตนา 
บริการค้าประเวณ ี

(8) กรณีมีเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ ในห้องพักรอหรือห้องให้บริการ อนุโลมหากมีไว้เพ่ือ
การรับชม รับฟัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่รบกวนผู้รับบริการรายอ่ืน และต้องไม่ เปิดรายการที่ขัดต่อหลักการศาสนา
อิสลาม 

9) มาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องมาตรการความปลอดภัยส าหรับรับผู้รับบริการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการ  

ในบางแผนก โดยเฉพาะต้องไม่อนุญาตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาบางประเภท ที่อาจเกิดปัญหาได้เมื่อเข้าไปใช้
อุปกรณ์บางชนิด ผู้ที่เพ่ิงจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเมาสุรา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง     
ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าใช้อุปกรณ์หรือบริการที่เสี่ยงต่อภาวะนั้น 

(2) ผู้รับอนุญาตต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน้ าที่ใช้ส าหรับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ าวน 
สระน้ า หรืออุปกรณ์การใช้น้ าชนิดอื่นใด ให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่มีความปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ   

(3) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ หรือเพ่ือเสริมความงาม 
ต้องระมัดระวังมิให้ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุหรือภาวะโรคประจ าตัวมาใช้บริการอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

จากวรรณกรรมข้างต้นข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสปาทั่วไปกับสปาฮาลาล สรุปได้ดงัตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงข้อแตกต่างระหว่างสปาทั่วไปกับสปาฮาลาล 

มาตรฐานสปา สปาทั่วไป สปาฮาลาล 
1. ด้านสถานที ่  มีการแยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าส าหรับ

ลูกค้าเพศชายและเพศหญิง 
 ไม่แยกห้องนวดสปาส าหรับลูกค้า

เพศชายและเพศหญิง  

 มีการแยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าส าหรับลูกค้า
เพศชายและเพศหญิง 

 แยกห้องนวดสปาส าหรับลูกค้าเพศชาย
และเพศหญิงอย่างชัดเจน  
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 การตกแต่งสถานที่ ไม่ขัดหลักศาสนา
อิสลาม เช่น ไม่มีภาพและรูปปั้นที่เป็น
สิ่งมีชีวิต 

 ไม่มีสัตว์เลี้ยงที่ขัดต่อหลักการศาสนา
อิสลาม เช่น สุนัข 

 มีห้องละหมาดแยกส าหรับลูกค้าเพศชาย
และเพศหญิง 

2. ด้านการ
บริการ 

 ไม่มีการแยกการให้บริการนวด
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

 แสดงรายละเ อียดบริการอย่ าง
ชัดเจน 

 มีการแยกการให้บริการนวดระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงอย่างชัดเจน  เช่น       
ให้พนักงานให้บริการสปาหญิงนวด
ผู้ใช้บริการหญิง และพนักงานให้บริการ 
สปาชายนวดผู้ใช้บริการชายเท่านั้น  

 มี การบริ การอาหาร และ เครื่ อ งดื่ ม 
ฮาลาลตามหลักการศาสนาอิสลาม       
ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มไม่มีส่วนประกอบ
จากไขมันสุ กร  แอลกอฮอล์  ให้ กั บ
ผู้รับบริการ 

 แสดงรายละเอียดบริการอย่างชัดเจน  
3. จ านวน
พนักงาน 

 เหมาะสมและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติทางธุรกิจที่ยอมรับกันทั่วไป 

 เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ทางธุรกิจที่ยอมรับกันทั่วไป 

4. ด้านบุคลากร  การปฏิบัติงานในสภาพที่สะอาดและ
ปลอดภัย มีจริยธรรมในการท างาน 

 การปฏิบัติงานในสภาพที่สะอาดและ
ปลอดภัย มีจริยธรรมในการท างาน 

 เครื่องแบบการแต่งกายถูกต้องตาม
หลักการศาสนาอิสลาม ผู้หญิงใส่ฮิญาบ 
ไม่รัดรูป  

5. ผลิตภัณฑ์  ท ามาจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้  ผลิตภัณฑ์ของสปาท าด้วยวัตถุดิบฮาลาล 
หรือถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม 
ไ ม่ มี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ จ า ก ไ ข มั น สุ ก ร 
แอลกอฮอล์ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ       
ที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลาม 

6. อุปกรณ ์  อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไม่มีการ
ปนเปื้อนจากสุกร หรือแอลกอฮอล์ที่ไม่ฮา
ลาล 

7.ด้านการ
จัดการ 

 มีการบริหารงานให้มีคุณภาพ  มี การบริ หารงาน ให้ มี คุณภาพตาม
หลักการศาสนาอิสลาม 
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ดังนั้น ค าว่า ฮาลาลในอิสลามจึงมิได้หมายความเพียงการบริโภคอาหารเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึง  
การบริการ รวมทั้งวิถีการด าเนินชีวิตในทุกด้าน เพราะอิสลาม คือระบอบแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์       
ซึ่งสปาฮาลาล (Spa Halal) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมุสลิมในการใช้บริการ ในส่วนผู้ที่มิใช่มุสลิมหากจะใช้บริการ  
สปาฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากว่า มีการแยกการให้บริการชายและ
หญิงอย่างชัดเจน เช่น ให้พนักงานให้บริการสปาหญิงนวดผู้ใช้บริการหญิง และพนักงานให้บริการสปาชายนวด
ผู้ใช้บริการชายเท่านั้น 

2.4 องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและพฒันาระบบ 
2.4.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 

เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีโครงสร้างมีการก าหนดกระบวนการ และขั้นตอนการท างาน
ที่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้มาแต่ละข้ันตอนจะถูกน าไปใช้อย่างต่อเนื่องในข้ันตอนถัดไป ซึ่งมีอยู่ 7 ขั้นตอน        
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ,์ 2547) คือ 

1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของปัญหาศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบใหม่ มีการก าหนดความต้องการที่ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท าข้อสรุปของความต้องการ (Requirements) ของระบบทั้งหมด 

2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การด า เนินงาน 
โดยน าความต้องการของระบบ (Requirement) จากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ลงรายละเอียด เพ่ือท าการสร้าง
แบบจ าลองระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล (UML : Unified Modeling Language) เป็นภาษาท่ีมีรูปภาพมาตรฐาน 
(Standard Visual Modeling Language) และเป็นภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 
เชิงวัตถุ 

3) การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนที่น าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบออกมาใน
รูปแบบยู เ อ็มแอล (UML) ออกแบบรายงาน ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ            
(System Architecture Design) และก าหนดรายละเอียดส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของระบบ (User Interface 
Design)  

4) การเขียนโปรแกรม (Program Coding) เป็นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยการเขียนชุดค าสั่ง
เพ่ือสร้างระบบงาน และควบคุมการท างานของระบบให้เป็นไปตามคุณลักษณะของรูปแบบที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจ
น า เทค โน โลยี ใหม่ ๆ  เ ข้ า ม า ใช้ ใ นการ พัฒนา  เ ช่ น  Laravel Framework เ พ่ื อ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ 
ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

5) ทดสอบระบบ (Testing) การทดสอบโปรแกรมก่อนใช้งานจริง เมื่อมีการเขียนโปรแกรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะต้องมีการทดสอบการท างานของโปรแกรม เพ่ือหาข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นที่ ได้ พัฒนา  
โดยน าผลลัพธ์ที่ได้มาตรวจสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าถูกต้องและน่าเชื่อถือ ควรท าการทดสอบหลายๆ ครั้ง 

6) น าไปใช้งาน (Implementation) เมื่อมั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงก็ด าเนินการติดตั้ง
ระบบ พร้อมจัดท าคู่มือเอกสาร และท าการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ 
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7) บ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ ไขระบบงานหลังจากที่ ได้มี 
การติดตั้งและใช้งานแล้ว ระบบจะต้องได้รับการบ ารุงรักษาติดตามดูแลเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง
ตามความต้องการของผู้ใช้ 

2.4.2 ระบบฐานข้อมูล 
  องค์ประกอบระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ฐานข้อมูล ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ (นิสาชล, 2546) 
1) ฐานข้อมูล (Database) เป็นการน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่เดิมเก็บอยู่ใน 

แต่ละแฟ้มข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล นอกจากจะต้องเป็นข้อมูล 
ที่มีความสัมพันธ์กันแล้ว ยังต้องเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร  
(กิตติ จ าลอง, 2542) 

ดังนั้น ฐานข้อมูล เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้ม 
และเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร สามารถที่จะจัดเก็บ จัดเรียง เพ่ิม ลบ 
ปรับปรุง และสืบค้นข้อมูลได้ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการฐานข้อมูลทั้งหลายในการบริหารจัดการ 

2) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้
ในการจัดการฐานข้อมูล ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บ 
การปรับปรุง รวบรวม และการค้นหาของข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังมี
ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นติดต่อฐานข้อมูลโดยตรงในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว     
รวมไปถึงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น Oracle, SQL, Informix, php 
MyAdmin เป็นต้น (นิสาชล, 2546) 

3) บุคลากร (People) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานฐานข้อมูล ได้แก่ ผู้ใช้งานและผู้พัฒนา
ฐานข้อมูล ผู้ใช้งาน (User) คือ บุคคลที่น าสารสนเทศที่ได้จากระบบฐานข้อมูลไปใช้เพ่ือการวางแผนการ
ตัดสินใจ หรือเพ่ือท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่าย และพนักงานทั่วไป เป็นต้น   
ส่วนผู้พัฒนาฐานข้อมูล (Administrator) คือ บุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบการเขียนโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล และการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล จัดเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญที่สุดต่องานฐานข้อมูล      
(นิสาชล, 2546) 

2.4.3 ภาษา PHP 
ภาษา PHP เป็นภาษาส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 

HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษา PHP เป็นภาษาที่มี
ลักษณะเป็นแบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ซึ่งผู้ใช้ สามารถดาวน์โหลดน าชุดค าสั่งไปใช้ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการติดต่อฐานข้อมูล การสร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการรับ-ส่งข้อมูลกับผู้ใช้งาน เช่น 
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก การล็อกอินเข้าใช้งานระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วน
ต้องมีใช้งานฐานข้อมูลเพื่อท าให้ข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บ และแสดงผล
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ทางเว็บเพจได้อย่างถูกต้องสวยงาม ซึ่งภาษา PHP มีข้อดีกว่าภาษาอ่ืนที่สามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูล 
ได้มากมาย (ชาญชัย, 2018) 

2.4.4 Laravel Framework 
Laravel Framework เป็นชุดค าสั่งเฟรมเวิร์คภาษาพีเอชพีที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการพัฒนา 

เว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบเอ็มวีซี (Model View Controller: MVC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหนึ่งในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยแยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาและท าให้รหัสค าสั่ง  
มีความเป็นระเบียบ ด้วยความสามารถที่หลากหลาย Laravel Framework จึงได้รับความนิยมจากนักพัฒนา
ทั่วโลก เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การจัดการเกี่ยวกับเทมเพลทโดยใช้ Blade Template Engine       
การจัดการตารางข้อมูลด้วย Migrations การเรียกข้อมูลผ่าน Eloquent เป็นต้น ซึ่ง Laravel Framework   
ได้จัดเตรียมเครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาในการสร้างโปรเจ็กต์และเรียกใช้งาน               
ท าให้สะดวกต่อการพัฒนาและประหยัดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Yodsawat, 2017) 

2.4.5 My SQL 
My SQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยบริษัทมายเอสคิวแอลเอบี (MySQL AB) 

มีหน้าที่จัดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและรองรับค าสั่งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) 
เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการเพ่ือให้ได้ระบบงาน  
ที่รองรับความต้องการของผู้ ใช้  ท างานร่วมกับ เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือที่จะให้บริการ 
แก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่นภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพีดอทเน็ต 
หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาจาวา 
หรือภาษาซีชาร์ปเป็นต้นโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายและเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์ส (Open source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด (ชาญชัย, 2018) 

2.4.6 หลักการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
1) การจัดการฐานข้อมูลสปาฮาลาล 
 ประกอบไปด้วยการจัดการฐานข้อมูลบุคคล และจัดการฐานข้อมูลสปาฮาลาลในการจัดการ

ฐานข้อมูลบุคคลนั้น เป็นการจัดการลงทะเบียนของลูกค้า พนักงาน และผู้ดูแลระบบโดยสามารถเพ่ิม ลบ และ
แก้ไขข้อมูล ในการจัดฐานข้อมูลสปาเป็นการจัดการข้อมูลต่าง ๆของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลอุปกรณ์ เครื่องมือสปา 
ห้องบริการ เตียงบริการ และแพ็กเกจบริการ โดยสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ 

2) การจัดการคลังสินค้าสปาฮาลาล 
 ระบบสามารถจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ และ เครื่องมือสปา ที่มีอยู่ในคลังสินค้า  

โดยสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได ้
3) การจัดการการให้บริการสปาฮาลาล 

(1) การตัดสินใจรับบริการลูกค้า ระบบสามารถพิจารณารับหรือไม่รับบริการลูกค้า             
โดยการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ ความพร้อมของเตียงบริการที่ต้องใช้ในการตามที่ลูกค้าระบุ และความพร้อม  
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ของพนักงานนวดส าหรับชายและหญิง ตามเงื่อนไขส าคัญของสปาฮาลาล ระบบจะแสดงช่วงเวลาที่ระบบพร้อม
ให้บริการ เพ่ือให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก  

(2) การจัดล าดับการให้บริการลูกค้า เป็นการจัดล าดับโดยพิจารณาล าดับก่อน  - หลัง 
ของการขอบริการลูกค้า กระจายภาระการท างานของพนักงานนวดชายและหญิง และกระจายใช้เตียงบริการ 

4) การจัดการรายงาน 
 สามารถดูรายงานข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น รายงานรายได้ คลังสินค้าคงเหลือ รายงาน 

ประวัติการใช้บริการ ของสมาชิก และรายงานอ่ืน ๆ 
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บทที ่3 
วิธกีารด าเนนิงาน 

 
บทที่ 3 น าเสนอวิธีการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่นักวิจัยที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  3.1 ค้นคว้าหาข้อมูล (Review) 
  3.2 ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัย (Identification of research problem) 
  3.3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
  3.4 การออกแบบ (Design) 
  3.5 การพัฒนาโปรแกรม (Program Coding) 
  3.6 ทดสอบระบบ (Testing) 
  3.7 แก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งสุดท้าย (Editing of Web Application) 
  3.8 น าไปใช้งานและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Implementation and Workshop) 
  3.9 บ ารุงรักษา (Maintenance) 
 3.10 ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Follow up in depth interview) 

3.1 ค้นควา้หาข้อมลู (Review) 
  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวกับสปา การจัดการสปาทั่วไป มาตรฐานสปาและข้อก าหนด
ต่าง ๆ และมาตรฐานสปาฮาลาล รวมถึงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสปาฮาลาลเพ่ือปรับปรุงเค้าโครงการวิจัยให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 

3.2 ศึกษาสภาพปญัหางานวจิยั (Identification of research problem) 
พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการสปาฮาลาล สปาทั่วไป และนวดเพ่ือสุขภาพในจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลา เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาของการให้บริการสปาฮาลาล และแนวทางการแก้ปัญหา 
เป็นการพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างการอบรมผู้ประกอบการสปาฮาลาล ที่จัดโดยสถาบันฮาลาล 
จัดขึ้นในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 

3.3 การวเิคราะหร์ะบบ (System Analysis) 
น าข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการสปาฮาลาลมาวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 

สร้างแผนภาพ (Diagram) ด้วยภาษายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) 

3.4 การออกแบบ (Design) 
ออกแบบจ าลองข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูลและก าหนดรายละเอียดส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของระบบ 

(User Interface Design) 
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3.5 การพฒันาโปรแกรม (Program Coding) 
  เขียนโปรแกรม (Program Coding) โดยทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษา PHP 7.4, 
Laravel 6 เป็น Framework ที่ใช้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ MVC (Model Views Controller)    
และ MySQL ท าหน้าที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 

3.6 ทดสอบระบบ (Testing) 
ทดสอบระบบ (Testing) ทดสอบการท างานของระบบตรวจสอบปัญหาและความถูกต้อง แล้วน ามา

ปรับปรุงแก้ไจตามค าแนะน าให้เรียบร้อย 

3.7 แก้ไขเวบ็แอพพลเิคชัน่ครั้งสดุท้าย (Editing of Web Application) 
  จะด าเนินการแก้ไขระบบหากมีข้อผิดพลาด ก่อนจะน าระบบที่สมบูรณ์ไปใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3.8 น าไปใชง้านและถา่ยทอดเทคโนโลย ี(Implementation and Workshop) 
  ด าเนินการติดตั้งระบบ พร้อมจัดท าคู่มือ เอกสาร ท าการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ผู้ประกอบการธุรกิจ 
สปาฮาลาล และท าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวัดความพึงพอใจในการใช้งานระบบเว็บ
แอพพลิ เคชั่นสปาฮาลาลโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) ผู้ เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มตัวอย่ า ง                
ของผู้ประกอบการสปาฮาลาลและประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.9 บ ารงุรักษา (Maintenance) 
  ติดตามบ ารุงรักษาระบบเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนหนึ่ง
ของการบ ารุงรักษาเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวิจัยในข้อ 3.8 คณะผู้วิจัยได้น าระบบที่
ปรับปรุงแล้วให้กับสถานประกอบการสปาฮาลาล 3 สถานประกอบการต่อไป การเข้าไปติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่น
ในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล เพ่ือทดลองใช้งานจริง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้าน Aroma House Yala, 
ร้านบ้านรักสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ, Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

3.10  ตดิตามผลโดยการสัมภาษณเ์ชงิลึก (Follow up in depth interview) 
  การติดตามและประเมินผลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ ใช้งานเว็บ
แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล จ านวน 3 แห่ง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจาก
มีการใช้งาน 30 วัน 
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บทที ่4 

ผลการด าเนนิงาน 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิม ใช้วิธีการด าเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ใน  บทที่ 3 ในบทที่ 4 คณะผู้วิจัยรายงานผล 
การด าเนินงานตามขั้นตอนการค้นหาข้อมูล การศึกษาปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
การพัฒนาโปรแกรม ทดสอบระบบ แก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งสุดท้าย น าไปใช้งานและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
บ ารุงรักษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การค้นหาข้อมลู (Review) 

คณะผู้วิจัยได้ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับสปา ผู้ประกอบการสปา สปาฮาลาล และผู้ประกอบการ 
สปาฮาลาล ข้อมูลใหม่ส่วนใหญ่เป็นวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวฮาลาล และสปาฮาลาล  ที่พ่ึงมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารในประเทศไทยและในต่างประเทศ และได้ปรับปรุงข้อมูลตามที่ปรากฎในรายงานการวิจัย 
บทที่ 1 และ 2  

4.2 ศึกษาสภาพปญัหางานวจิยั (Research Problem) 

คณะผู้วิจัยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบไม่เป็นทางการ  
เพ่ือหาข้อมูลที่ส าคัญในการวิจัยเพ่ิมเติมอีกด้วยการวิเคราะห์ระบบงานเดิมเป็นการวิเคราะห์ระบบงาน  
สถานประกอบการสปาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในแต่ละ 
สถานประกอบการได้มีการจัดการระบบงานในสถานประกอบการที่แตกต่างกัน โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า 
ในรูปแบบเอกสาร และข้อมูลรายรับรายจ่ายเป็นการบันทึกด้วยมือในแต่ละวัน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจะจัดอยู่  
ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร ขาดการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในการบริหารจัดการ ดังนั้นทางทีม
ผู้ท าวิจัยจึงสรุปปัญหาของระบบเดิมออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 

1) การจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลของร้านยังใช้การบันทึกลงในกระดาษและจัดเก็บในรูปแบบ
แฟ้มข้อมูลเอกสาร ท าให้การสืบค้นข้อมูลท าได้ล่าช้า และเอกสารสูญหายได ้

2) การประชาสัมพันธ์ ขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่าน
ทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท าให้ข่าวสารไม่สามารถกระจายถึงกลุ่มเป้าหมาย 

3) การให้บริการ ความพร้อมในการให้บริการของห้องนวด และความพร้อมของพนักงานนวดส าหรับ
ชายและหญิง ตามเงื่อนไขส าคัญของสปาฮาลาล 

4) การจัดการจอง ในการจองคอร์สยังไม่มีช่องทางในการเสนอข้อมูลคอร์ส ลูกค้าไม่สามารถ  
ดูรายละเอียดราคาการใช้บริการและโปรโมชั่นของร้านในรูปแบบออนไลน์ได้ 

5) การจัดการคลังสินค้า ไม่มีระบบรองรับการซื้อ  ขาย และรับสินค้าส าหรับหน้าร้าน ท าให้ 
ไม่สามารถเช็คจ านวนสินค้าได้ทันที 
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6) การจัดการรายงาน ไม่มีการจัดเก็บประวัติข้อมูลลูกค้า และยังไม่มีระบบสรุปรายรับรายจ่าย
ประจ าเดือนหรือประจ าปี 

รปูภาพการประชมุสรุปประเดน็สภาพปัญหาการจดัการสปาฮาลาล 

 

ภาพที ่1 ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัย 
 

4.3 การวเิคราะหร์ะบบ (System Analysis) 

ผู้ท าวิจัยได้ท าการสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบใหม่จาก  
สถานประกอบการสปา เพ่ือพัฒนาระบบในการจัดการให้กับพนักงาน ลูกค้า และเจ้าของสถานประกอบการ    
จึงให้มีระบบต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการท างาน ดังนี้ 

4.3.1 ระบบการให้บริการสปาฮาลาล 
1) ระบบสมาชิก ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ และประวัติการใช้บริการ 
2) การจองคิว น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการระบบการจองส าหรับหน้าร้าน และลูกค้า

สามารถจองคอร์สผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบออนไลน์ 
3) การตัดสินใจรับบริการลูกค้า ระบบสามารถพิจารณารับหรือไม่รับบริการลูกค้าตามความพร้อม

ของพนักงานนวดส าหรับชายและหญิง ตามเงื่อนไขส าคัญของสปาฮาลาล ระบบจะแสดง
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก 

4) การประชาสัมพันธ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านทาง
เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท าให้ข่าวสารกระจายถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

4.3.2 การจัดการฐานข้อมูลสปาฮาลาล 
1) ข้อมูลลูกค้า สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ 
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2) ข้อมูลพนักงาน สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูล 
3) การจัดฐานข้อมูลร้านสปาเป็นการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ชื่อห้องบริการ ภาพ และแพ็กเกจ

โปรโมชั่น สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ 

4.3.3 การจัดการรายงาน 
สามารถดูรายงานข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น รายงานรายได้ค่าใช้จ่าย และประวัติการใช้บริการ 

4.3.4 การจัดการคลังสินค้า 
1) ระบบสามารถจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้  
2) ระบบสามารถจ าหน่ายสินค้าหน้าร้านและออนไลน์ได้ 
 

4.4 การออกแบบระบบ (System Design) 
4.4.1 ยูสเคสไดอะเกรม (Use Case Diagram) 

ผู้ท าวิจัยได้น าข้อมูลระบบงานเดิมและความต้องการของระบบใหม่มาเปรียบเทียบและท าการ
วิเคราะห์ระบบเพ่ืออธิบายการท างานโดยรวมของระบบ ซึ่งจะอธิบายในรูปแบบภาษายูเอ็มแอล  (UML : 
Unified Modeling Language) โดยเขียนยูสเคสไดอะแกรม คือ System Requirement Model ดังภาพที่ 2 
และภาพท่ี 3 

 

ภาพที ่2 System Requirement Model 
ระบบงานเดิมร้านสปา 
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จากภาพที ่2 เป็น System Requirement Model โดยรวมทั้งหมดของระบบงานเดิมร้านสปา 
จากการศึกษาระบบงานเดิมได้ทราบถึงปัญหา ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขป ได้ดังนี้  

1) ขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน 
2) การจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
3) ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

 

 

 

ภาพที ่3 System Requirement Model 
เว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
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จากภาพที ่3 เป็น System Requirement Model โดยรวมทั้งหมดของเว็บแอพพลิเคชั่นการ
บริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล โดยผู้พัฒนาระบบได้วิเคราะห์การท างาน ดังนี้  

แอคเตอร์ (Actor) ภายในระบบประกอบด้วย 

1) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถเพ่ิมข้อมูลร้านสปาและข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ 
2) ร้านสปา (Admin) สามารถจัดการข้อมูลร้านของตนเอง เช่น ข้อมูลห้องบริการ พนักงาน 

ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น และจัดการรายงาน 
3) ลูกค้า สามารถสมัครสมาชิก และค้นหาบริการสปา/ นวด และสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ 

4.4.2 ขอบเขตของการด าเนินงานของระบบใหม่ 
1) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
- จัดการข้อมูลร้าน สามารถเพ่ิม/ ลบ/ แก้ไข ข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมดที่ให้บริการ     

บนเว็บไซต์ 
- จัดการข้อมูลสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ สามารถเพ่ิม/ ลบ/ แก้ไข ข้อมูลสินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ 
- ออกรายงาน 
- สามารถดูรายงานยอดขายทั้งหมด เลือกร้าน/ วัน/ เดือน/ ปี 

สามารถดูข้อมูลลูกค้า เลือกร้าน/ วัน/ เดือน/ ปี 
2) ร้านสปา (Admin) 
- จัดการข้อมูลลูกค้า สามารถ เพ่ิม/ ลบ/ แก้ไข ข้อมูลลูกค้าสมาชิก ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, เพศ 
- จัดการข้อมูลพนักงาน สามารถ เพ่ิม/ ลบ/ แก้ไข ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, เพศ, เบอร์โทรศัพท์ 
- จัดการรายการจอง สามารถ เพ่ิม/ ยกเลิก/ แก้ไข พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน, พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
- จัดการแพ็กเกจ/ โปรโมชั่น สามารถ เพ่ิม/ ลบ/ แก้ไข ระบุช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น 
- จัดการห้องบริการ/ เตียง สามารถ เพ่ิม/ ลบ/ แก้ไข ข้อมูลห้องบริการ/ เตียง 
- จัดการข้อมูลสินค้า เช่น กรอกข้อมูลสินคา้ ราคา เป็นต้น 
- จัดการข้อมูลการเงินและบัญชี เช่น พิมพ์บิลค่าใช้จ่าย บันทึกรายการช าระเพ่ิมเติมได้ในบิล

เดียวกัน และค้นหารายการช าระได้ 
- ออกรายงาน เช่น รายงานประวัติการใช้บริการ และรายงานยอดขายทั้งหมด วัน/ เดือน/ ปี 

3) ลูกค้า  
- สมัครสมาชิก 
- เข้าสู่ระบบ 
- จอง/ เลือกใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยต้องระบุเพศ เลือกวันที่และเวลา เลือกช าระเงิน 

พิมพ์ใบจอง (เลขที่การจอง) 
- จอง/ เลือกแพ็กเกจ/ โปรโมชั่นผ่านหน้าเว็บไซต์ 
- สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
- ดูประวัติการใช้บริการ 
- ดูประวัติการสั่งซื้อสินค้า 
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4.4.3 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) งานวิจัยนี้ ได้พัฒนาเว็บแอพพลิ เคชั่น 
การบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลที่มีการท างานในรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟ ต์แวร์ MVC 
(Model-View-Controller) แสดงได้ดังภาพที่ 4 
 

 

ภาพที ่4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (MVC Architecture) 

4.4.4 โครงสร้างหน้าจอ (Interface Structure Diagram) ในส่วนการออกแบบเมนูเว็บแอพพลิเคชั่น 
การบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล ได้ดังในรูปของแผนภาพต้นไม้ (Tree) แสดงได้ดังภาพที่ 5 
 

 

ภาพที ่5 โครงการสร้างหน้าจอ เว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
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4.5 การพฒันาโปรแกรม (Program Coding) 
งานวิจัยนี้ได้ถูกพัฒนาโปรแกรมขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้ 

4.5.1 XAMPP โปรแกรมใช้ส าหรับจ าลอง Web Server ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL/ 
MariaDB และ phpMyAdmin 

4.5.2 PHP เวอร์ชั่น 7.4 
4.5.3 Laravel 6 เป็นชุดค าสั่ง Framework  
4.5.4 Visual Studio Code ใช้ส าหรับเขียนชุดค าสั่ง  
4.5.5 Composer ใช้ส าหรับการจัดการกับ PHP Packages และ Library    

 

 
 

ภาพที ่6 หน้าเข้าสู่ระบบฝั่ง Backend (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 
 

 

ภาพที ่7 หน้าหลัก Dashboard (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 
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ภาพที ่8 หน้าเว็บหลัก 
 

 

ภาพที ่9 หน้าเข้าสู่ระบบฝั่ง Backend (ส าหรับ Admin ร้าน) 
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ภาพที ่10 หน้าหลัก Dashboard (ส าหรับร้าน) 
 

 

ภาพที ่11 หน้าเว็บหลัก 
ร้าน Aroma House Yala จงัหวัดยะลา 
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4.6 ทดสอบระบบ (Testing) 
  คณะผู้วิจัยพร้อมโปรแกรมเมอร์ได้ร่วมกันทดสอบระบบ ทางคณะผู้วิจัยได้แนะน าให้เพ่ิมเนื้อหาในเว็บ
แอพพลิเคชั่น ได้แก่ แหล่งรวมสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ สปา ผลิตภัณฑ์ และทรีทเม้นท์ตามสไตล์
อิสลาม และประเภทของการบริการสปาฮาลาล 
 

 
 

ภาพที ่12 หน้าเว็บหลัก (ก่อนแก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งสุดท้าย) 

 
 

ภาพที ่13 หน้าเว็บหลัก (ก่อนแก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งสุดท้าย)  
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4.7 แก้ไขเวบ็แอพพลเิคชัน่ครั้งสดุท้าย (Editing of Web Application) 
 ทางโปรแกรมเมอร์ได้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะผู้วิจัย และได้ผลการแก้ไขดังภาพท่ี 4.13 และ 4.14 

 
 

ภาพที ่14 หน้าเว็บหลัก (หลังแก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งสุดท้าย) 

 
 

ภาพที ่15 หน้าเว็บหลัก (หลังแก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งสุดท้าย) 
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ตารางที่ 3 ประเภทของการบริการสปาฮาลาล 
Spa Massage (นวดเพื่อสขุภาพ) 

นวดอโรม่า  (Aroma Massage) 
 นวดสวีดิช (Swedish Massage)  

นวดหน้า (Facial Massage) 
ขัดผิว 

พอกโคลน 
Detox Body treatment 

อาบน้ าแร่ แช่น้ านม 
นวดสลายไขมัน 

สปาพาราฟิน (สปาเล็บมือ) 
นวดหินร้อน (Hot Stone Massage) 

สปาผม 
 

นวดแผนไทย 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า (Foot Reflexology 

Massage) 
นวดแก้อาการ 

นวดประคบสมุนไพร (Thai herbal Massage bag) 
นวดไทยด้วยน้ ามัน 
นวดบ่าและหลัง 
นวดกดจุดมือ 
นวดปรับสมดุล 

นวดแก้เครียด ไมเกรน 
นวดไทยธาราลัย (Talalai Thai massage) 

นวดจับเส้น 
นวดสปอร์ต (Sport Massage) 

 

 คณะผู้วิจัยได้เตรียมคู่มือการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการสปาฮาลาลและประชาชนผู้สนใจด้วย 
 
4.8 น าไปใชง้านและถา่ยทอดเทคโนโลย ี(Implementation and Workshop) 

4.8.1 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลย ี
คณะผู้วิจัยได้น าเว็บแอพพลิเคชั่นไปใช้งาน (Implementation) และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการ

อบรม การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล ใน วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab Com 01 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการ
อิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มเป้าหมายจ านวน 52 คน ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น
ผู้ประกอบสปาฮาลาล และสปาทั่วไป และประชาชนผู้สนใจทั่วไป การรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมใช้วิธีการ
ลงทะเบียนออนไลน์ โดยใช้คู่มือการฝึกอบรม (ภาคผนวก จ คู่มือการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ)  

4.8.2 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
หลังจากการอบรมข้างต้น ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 

ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(ภาคผนวก ง แบบสอบถามฯ) 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อค้นเบื้องต้นของการวิจัยแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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4.8.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
ผู้วิจัยได้ประเมินผลความสนใจศึกษาการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจ  

สปาฮาลาล ทั้งหมด 52 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิจัยของการประเมิน
แบบสอบถาม มีดังนี ้

1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
ตารางที่ 4 แสดงความถี่และร้อยละข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (n = 52) 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   

หญิง 40 76.9 
ชาย 12 23.1 

อายุ    
≤25 ปี 23 44.2 

26 -  35 ปี 12 23.1 
36 – 45 ปี 7 13.5 
46 – 55 ปี 9 17.3 

≥55 ปี 1 1.9 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 2 3.8 
มัธยมศึกษา 13 25.0 

ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา 13 25.0 
ปริญญาตรี 21 40.4 

อ่ืน ๆ 3 5.8 
อาชีพหลัก   

ธุรกิจขนาดย่อม 7 13.5 
วิสาหกิจชุมชน 2 3.8 

ข้าราชการ 1 1.9 
ลูกจ้าง พนักงานบริษัท 11 21.2 

อ่ืน ๆ 31 59.6 
รายได ้ 

≤5,000 บาท 37 71.2 
5,001 – 10,000  บาท 9 17.3 
10,001 – 15,000 บาท 2 3.8 
15,001 – 20,000 บาท 3 5.8 

> 20,000 บาท 1 1.9 
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ภูมิล าเนา/จังหวัด 
นราธิวาส 7 13.5 
ปัตตานี 25 48.1 
ยะลา 12 23.1 
สงขลา 8 15.4 

 
 ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลด้านเพศ  อายุ และระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 52 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และเป็นเพศชาย  มีจ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.1  ส่วนใหญ่มีต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาอายุ
ในช่วง 26 - 35 ปี  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 อายุในช่วง 46 – 55 ปี จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 
17.3 อายุในช่วง 36 – 45 ปี จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5 และอายุ 55 ปี หรือสูงกว่า จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.9  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี   จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4                 
ระดับมัธยมศึกษาและปวช./ ปวส./ อนุปริญญา  จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และระดับประถมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงประกอบอาชีพลูกจ้าง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.2 และประกอบอาชีพธุรกิจขนาดย่อม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 วิสาหกิจชุมชน 2 คน               
คิดเป็นร้อยละ 3.8 และข้าราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 มีรายได้ส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2  รองลงมามีรายได้ ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท        
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8          
มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีรายได้ 20,000 บาทหรือมากกว่า 
จ านวน     1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 
รองลงมาจังหวัดยะลา จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.1 จังหวัดสงขลา จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.4  
และจงัหวัดนราธิวาส จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  

2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิม 

การใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม     
มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ  

ระดับความคิดเห็น ให้คะแนน 
มากที่สุด 1 

มาก 2 
ปานกลาง 3 

น้อย 4 
น้อยที่สุด 5 
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เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ได้แล้ว  จะใช้ เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย         
ของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปลผลใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดังนี้ 

4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

1. ส่วนน าของเว็บแอพพลิเคชั่นฯ  
ตารางที ่5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับส่วนน าของเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 
1. การครอบคลุมของข้อมูล 3.96 0.66 มาก 
2. ความชัดเจนและตรงประเด็นของการ

ให้ข้อมูล 
 

3.90 
 

0.74 
 

มาก 
3. การเร้าความสนใจผู้ใช้ 3.85 0.94 มาก 

รวม 3.90 0.78 มาก 

ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมในการครอบคลุมของข้อมูลอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.96) ความชัดเจนและตรงประเด็น
ของการให้ข้อมูล อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.90) และการเร้าความสนใจใช้อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.85) ดังนั้นสรุป
ได้ว่า ความพึงพอใจในส่วนน าของเว็บแอพพลิเคชั่นฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.90) 

2. เนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
ตารางที ่6 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.19 0.74 มาก 
2. ปริมาณความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ 4.00 0.84 มาก 
3. ความชัดเจนในเว็ปแอพพลิเคชั่น 4.10 0.89 มาก 
4. ความสอดคล้องของเนื้อหากับการประยุกต์ใช้ในการ

ท างาน 
 

4.23 
 

0.65 
 

มาก 
5. ความส าคัญและความทันสมัยของเนื้อหา 4.25 0.71 มาก 

รวม 4.19 0.77 มาก 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวมุสลิมในความถูกต้องของเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.19) ปริมาณความเหมาะสมของเนื้อหา  
แต่ละหัวข้อ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.00) ความชัดเจนในเว็ปแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก  (x ̅= 4.10)             
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ความสอดคล้องของเนื้อหากับการประยุกต์ใช้ในการท างาน อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.23) และความส าคัญและ
ความทันสมัยของเนื้อหา (x ̅= 4.25) ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่นฯ อยู่ในระดับ
มาก (x ̅= 4.19) 

 
3. การน าเสนอของเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
ตารางที ่7 ความพึงพอใจด้านน าเสนอของเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 

1. ความเหมาะสมของล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหา 2.73 1.29 ปานกลาง 
2. ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหา 4.00 0.77 มาก 
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ 2.87 1.22 ปานกลาง 

รวม 3.20 1.09 ปานกลาง 
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวมุสลิมในความเหมาะสมของล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับปานกลาง  (x ̅= 2.73) 
ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.00) และความน่าสนใจในการน าเสนอ อยู่ในระดับ
มาก (x ̅= 2.87) ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่นฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.20) 

 
4. ส่วนประกอบของมัลติมีเดีย 
ตารางที ่8 ความพึงพอใจส่วนประกอบของมัลติมีเดียของเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 

1. ความสอดคล้องของภาพและเนื้อหา 2.94 1.36 ปานกลาง 
2. ความชัดเจนของภาพที่ใช้ประกอบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 4.02 0.80 มาก 
3. ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ 3.96 0.74 มาก 

รวม 3.64 0.97 มาก 
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวมุสลิมในความสอดคล้องของภาพและเนื้อหา อยู่ในระดับปานกลาง  (x ̅= 2.94) ความชัดเจนของ
ภาพที่ใช้ประกอบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.02) และขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ อยู่ในระดับ
มาก (x ̅= 3.96) ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในส่วนประกอบของมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.64) 

 
5. ตัวอักษรและสี 
ตารางที ่9 ความพึงพอใจในตัวอักษรและสีของเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 

1. ความเหมาะสมของขนาดอักษรที่ใช้น าเสนอ 2.94 1.36 ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมของสีภาพพ้ืนหลังในเว็บแอพพลิเคชั่น 4.02 0.80 มาก 

รวม 3.48 1.08 มาก 
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ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมในความเหมาะสมของขนาดอักษรที่ใช้น าเสนอ อยู่ในระดับปานกลาง  (x ̅= 2.94)           
และความเหมาะสมของสีภาพพ้ืนหลังในเว็บแอพพลิเคชั่นฯอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.02) ดังนั้นสรุปได้ว่า       
ความพึงพอใจในตัวอักษรและสี อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.48) 

6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์เว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
ตารางที ่10 ความพึงพอใจในการออกแบบปฏิสัมพันธ์เว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 
1. การออกแบบให้ใช้งานง่าย และสะดวก 4.08 0.76 มาก 
2. ความเชื่อมโยงของเนื้อหา 4.17 0.86 มาก 
3. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ 4.08 0.79 มาก 

รวม 4.11 0.80 มาก 

 ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมในการออกแบบให้ใช้งานง่าย และสะดวก อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.08) ความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.17) และความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจออยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.08) 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการออกแบบปฏิสัมพันธ์เว็บแอพพลิเคชั่นฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.11) 

7. การจัดการเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
ตารางที ่11 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 
1. เทคนิคการน าเสนอข้อมูลแต่ละส่วน 4.06 0.83 มาก 
2. ล าดับการแสดงข้อมูลเนื้อหา 3.96 0.79 มาก 
3. การจัดการระบบเมนูและเนื้อหาของแต่ละเมนูของสปา/

นวดเพ่ือสุขภาพ 
 

4.04 
 

0.71 
 

มาก 
4. ความเหมาะสมในการจัดการข้อมูลของพนักงาน 3.88 0.65 มาก 
5. ความเหมาะสมในการจัดการข้อมูลลูกค้า 3.75 1.05 มาก 
6. ความเหมาะสมของการจัดการรายการจอง/ช าระเงิน 3.79 1.04 มาก 
7. ความเหมาะสมในการจัดการข้อมูลรายงาน 4.02 0.80 มาก 
8. ความน่าสนใจของการน าเสนอการบริการสปา/นวดเพ่ือ

สุขภาพ 
 

4.10 
 

0.69 
 

มาก 
9. ความน่าสนใจของการน าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ 4.08 0.95 มาก 

รวม 3.96 0.83 มาก 

 ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมในเทคนิคการน าเสนอข้อมูลแต่ละส่วน อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.06) ล าดับการแสดงข้อมูล
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.96) การจัดการระบบเมนูและเนื้อหาของแต่ละเมนูของสปา/นวดเพ่ือสุขภาพ 
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อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.04) ความเหมาะสมในการจัดการข้อมูลของพนักงาน อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.88) ความ
เหมาะสมในการจัดการข้อมูลลูกค้าอยู่ ในระดับมาก (x ̅= 3.75) ความเหมาะสมของการจัดการ 
รายการจอง/ช าระเงินอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.79) ความเหมาะสมในการจัดการข้อมูลรายงานอยู่ในระดับมาก 
(x ̅= 4.02) ความน่าสนใจของการน าเสนอการบริการสปา/นวดเพ่ือสุขภาพอยู่ในระดับมาก  (x ̅= 4.10)       
และความน่าสนใจของการน าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์อยู่ ในระดับมาก (x ̅= 4.08) ดังนั้นสรุปได้ว่า          
ความพึงพอใจในการจัดการเว็บแอพพลิเคชั่นฯ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.96) 

8. ความต้องการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
ตารางที ่12 ความต้องการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 
1. ความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านบริการ

และผลิตภัณฑ์ปาและนวดเพ่ือสุขภาพ 
 

4.29 
 

0.80 
 

มาก 
2. ความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านส่งเสริม

การตลาด โปรโมชั่นต่าง ๆ 
 

4.10 
 

1.18 
 

มาก 
3. ความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านการ

ประชาสัมพันธ์ร้าน 
 

4.40 
 

0.69 
 

มาก 
4. ความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านการ

บริหารจัดการร้านให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ 
 

4.42 
 

0.80 
 

มาก 
รวม 4.30 0.87 มาก 

 ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมในความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านบริการและผลิตภัณฑ์ปาและนวดเพ่ือสุขภาพ
อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.29) ความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นต่าง  ๆ 
อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.10) ความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านการประชาสัมพันธ์ร้านอยู่ใน  
ระดับมาก (x ̅= 4.40) และความต้องการในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นด้านการบริหารจัดการร้านให้สะดวก 
รวดเร็ว และเป็นระบบ (x ̅= 4.42) ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในความต้องการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯอยู่ใน
ระดับมาก (x ̅= 4.30) 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
ตารางที ่13 ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
x ̅ S.D. ระดับความพอใจ 

1. ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ
ในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

 
4.29 

 
0.75 

 
มาก 
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 ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้ เว็บแอพพลิ เคชั่นฯอยู่ ในระดับมาก   
(x ̅= 4.29) 

10. ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติม 
- เนื้อหามีความสมบูรณ์แต่การน าเสนอยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ร่วมอบรมได้ 
- อยากให้มีเวลาอบรมมากกว่านี้ จะได้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯคล่องกว่านี้ 
- เวลาอบรมน้อยไป อยากจะให้เพ่ิมเวลา และอบรมรอบใหม่ 
- เพ่ิมเติมในส่วนของช่องให้ลูกค้าสามารถรีวิว (ช่องคอมเมนท์) ได้หลังจากการใช้บริการของร้าน 
- อยากให้มีการจัดอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นฯ เพ่ือการบริหารกิจการอื่น ๆ ด้วย นอกจากสปา 
- อยากให้มีรูปแบบหรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการต่อยอดในการท าธุรกิจ 
- อยากให้จอที่วิทยากรน าเสนอมาปรากฏในจอของผู้เข้าร่วมอบรมด้วย เนื่องจากมองตัวหนังสือจาก   

หน้าบนเวทีไม่ชัด (ภาคเช้าเวลา 10.00 -11.00 น.) 
- อยากให้มีการสอนมีเวลามากกว่านี้เพื่อที่เนื้อหาจะได้เข้าใจง่าย 
- เพ่ิม ข้อมูลและประโยชน์ของการนวดและสปาในรูปแบบต่าง ๆ ลงไปในเมนูเว็บแอพพลิเคชั่นฯ เช่น 

นวดสปอร์ด คือ การนวดกดจุด ประโยชน์ของการนวดกดจุด หรืออะไร คือการนวดจับเส้น มีประโยชน์
อย่างไร เพ่ือความง่ายการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
- อยากให้มีการลงพ้ืนที่ไปสอนที่ร้านนวด เพ่ือสามารถใช้งานได้จริง 

 

ประมวลภาพการใช้งานเวบ็แอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาล 
วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน  2563 

ณ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์Lab Com 01 ศนูยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษาอาหรบั                    
คณะวทิยาการอสิลาม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี 

 
 

ภาพที ่16 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
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ภาพที ่17 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
 

 

ภาพที ่18 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
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ภาพที ่19 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
 

 

ภาพที ่20 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
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ภาพที ่21 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
 

 

ภาพที ่22 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
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ภาพที ่23 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 
 

4.9 บ ารงุรักษา (Maintenance) 
เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขระบบงานหลังจากที่ได้มีการติดตั้งหลังการใช้งานแล้ว ระบบจะต้อง

ได้รับการบ ารุงรักษาติดตามดูแลเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้  คณะผู้วิจัย  
ไดป้รับปรุงโปรแกรมในส่วนของเว็บไซต์ให้เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ดังนี้ 

1) ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของเว็บไซต์ให้เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่เน้นการน าเสนอสินค้าหรือ 
การบริการที่น่าสนใจมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่24 ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของเว็บแอพพลิเคชั่นที่เน้นการน าเสนอสินค้า 
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2) ปรับปรุงข้อมูลและประโยชน์ของการนวดและสปาในรูปแบบต่าง ๆ ลงไปในเมนูเว็บแอพพลิเคชั่น 
เช่น นวดสปอร์ด คือ การนวดกดจุด ประโยชน์ของการนวดกดจุด หรืออะไร คือการนวดจับเส้น 
มีประโยชน์อย่างไร เพ่ือความง่ายการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเว็บแอพพลิเคชั่น 

 

ภาพที ่25 ปรับปรุงข้อมูลและประโยชน์ของการนวดและสปาในรูปแบบต่าง ๆ 
3) การเข้าไปติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล เพ่ือทดลองใช้งานจริง 

จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

สถานที่ 1 ร้าน Aroma House Yala (จังหวัดยะลา) 
สถานที่ 2 ร้าน บ้านรักสุขภาพ  นวดเพ่ือสุขภาพ (จังหวัดยะลา) 
สถานที่ 3 Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

รา้น Aroma House Yala จงัหวดัยะลา 
 

 
 

ภาพที ่26 ติดตั้งระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ร้าน Aroma House Yala 
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ภาพที ่27 ติดตั้งระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ร้าน Aroma House Yala 
 

รา้นบา้นรักสขุภาพ นวดเพื่อสขุภาพ จังหวดัยะลา 

 

ภาพที ่28 ติดตั้งระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ร้านบ้านรักสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ 
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ภาพที ่29 ติดตั้งระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ร้านบ้านรักสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ 
 

Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี 

 

ภาพที ่30 ติดตั้งระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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4) ติดตามผลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลโดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก จ านวน 3 สถานประกอบการ ดังนี้ 

ผูจ้ดัการร้าน Aroma House Yala (จงัหวดัยะลา) 

(1) การใช้งานจริง 
 โดยรวมถือว่าดี แต่ต้องการให้เพ่ิมเติมในเรื่องของสปาทั้งหมดและการสร้างเพจใน Facebook 

แนะน าร้าน มีการรีวิวร้านทางเพจ โดยเอาเนื้อหาและข้อมูลจากผู้ประกอบการ ควรมีการท าเพจที่ลิ งค์ 
กับผู้ประกอบการเหมือน China World ที่พหุรัด เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมของสปาที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ 
และเข้าถึงได้ง่าย ผู้ประกอบการเองก็มีความสุขที่ใช้ที่ส าคัญพ้ืนที่สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น 

(2) ปัญหาที่พบหลังจากการใช้งาน 
ส าหรับพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด อะไรที่เป็นทางการจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงยาก การ Inbox มายังเพจของ

ร้านโดยตรงจะสะดวกกับลูกค้ามากกว่า เพราะการพูดคุยและติดต่อกับทางร้านโดยตรงจะตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้า
ต้องการได้มากกว่า จากการสังเกตในเพจของทางร้าน ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ชอบข้อความอัตโนมัติ             
เพราะมันท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกเหมือนคุยกับหุ่นยนต์ สิ่ งที่ส าคัญมากกว่าความพรีเมี่ยมของสปา  คือ
ผู้ประกอบการมีความเป็นกันเอง ลูกค้าสามารถพูดคุย บอกกล่าวความต้องการของเขาให้ผู้ประกอบการได้       
ซึ่งตัวโปรแกรมที่เรามีเป็นโปรแกรมที่ดีมาก แต่อาจจะไม่เหมาะกับพ้ืนที่  3 จังหวัด ซึ่งทางผู้ประกอบการเอง
อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง เพราะต้องดูแลหลายแพลตฟอร์ม ทั้งเพจ เบอร์โทรศัพท์ Facebook ส่วนตัว           
และ Instagram 

(3) ความต้องการสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับสปาฮาลาล ผู้คนบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจและมองว่าสปาฮาลาล

เป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่สามารถท าได้ โดยเฉพาะผู้มีอายุมากกว่า 40 ปี ในทางกลับกันคนที่ไม่ใช่มุสลิม 
กลับมีความชอบและให้ความสนใจสปาฮาลาลมากกว่ามุสลิมเสียอีกเพราะเขามองว่ามันคลีน สะอาด ปลอดภัย 

แอดมนิรา้นบา้นรักสขุภาพ นวดเพื่อสขุภาพ (จงัหวดัยะลา) 

(1) การใช้งานจริง 
 โปรแกรมไม่ได้ใช้ยากมาก เพราะว่ามันก็มีรายละเอียดอะไรให้ลงเวลาการจอง การนัดจองอะไร

เรียบร้อย แต่บางครั้ ง เหมือนกับว่ าผู้ จองไม่ ได้ทิ้ ง เบอร์ ไว้ ให้ติดต่อกลับมาซึ่ งลูกค้ากรอกข้อมูล 
ไม่หมด ทางร้านก็ไม่สามารถติดต่อกลับไปได้ คนจองที่ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นฯ ไม่มากเท่าที่ควร ส่วนมากจะ
โทรจองมากกว่า แต่สะดวกที่จะติดต่อเพจร้านมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาจากการบอกต่อปากต่อปาก   
ซึ่งมันจะเร็วกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่าลูกค้าสะดวกที่จะโทรมาแจ้งอาการว่าปวดเมื่อยที่ไหนบ้าง หรือพิมพ์
ติดต่อมาทางเพจร้านโดยตรง 

(2) ปัญหาที่พบหลังจากการใช้งาน 
 ปัญหาในการใช้โปรแกรมตอนนี้คือใช้บ้างไม่ใช้บ้าง บางคนก็เปิดไม่เป็น บางครั้งแอดมินก็ไม่มี

เวลา เพราะต้องรับลูกค้า ซึ่งจะไม่มีแอดมินประจ าหน้าร้าน ท าให้ไม่ค่อยได้ใช้งาน เพราะแอดมินท างานหลาย
อย่าง ไม่ได้อยู่หน้าร้านอย่างเดียว และเป็นคนเดียวที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในร้าน  คิดว่ าถ้าในอนาคต
น่าจะใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ ดังกล่าวได้ เพราะว่าสามารถรวบรวมร้านนวดเพ่ือสุขภาพและสปาฮาลาล 
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หลายจังหวัด และเป็นทางเลือกนึงส าหรับคนที่ ไม่ได้ เปิดเพจร้านดู และมีข้อแนะน าที่จะปรับปรุง  
เว็บแอพพลิเคชั่นฯให้เหมาะกับการใช้งานในอนาคต แต่ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักจะเกิดผลมากกว่า 

(3) ความต้องการสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างไร 
 อนาคตการท าสปาฮาลาลก็ดีมาก เพราะว่าลูกค้าหลายคนมีความเห็นมาว่ามีความต้องการ  

ใช้บริการร้านเฉพาะมุสลิม ผู้หญิงนวดผู้หญิง และผู้ชายนวดผู้ชาย 

นักการแพทย์แผนไทย ของ Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ี

(1) การใช้งานจริงเป็นอย่างไร 
 มีการใช้งานติดขัดในตอนแรกๆ เท่านั้นภาพรวมแล้วการใช้งานได้ดี ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก  

ควรเพ่ิมเติมในเรื่องระบบการจองให้ลูกค้าสามารถจองเองได้ ในการเลือกเวลา ผู้ให้บริการนวด และประเภท
ของการนวด และควรมีตารางการลงคิวการนัดจองให้ใช้ได้จริง ให้มีการแจ้งเตือนถ้ามีการจองจากลูกค้า       
ควรมีประชาสัมพันธ์การใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลมากขึ้นกว่าเดิม 

(2) ปัญหาที่พบหลังจากการใช้งาน 
 มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าลองใช้การนัดจองในเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการใน

ธุรกิจ สปาฮาลาล ผลที่ได้มาคือ ลูกค้ายังใช้น้อย ยังสะดวกการโทรหาสถานประกอบการโดยตรงมากกว่า 
(3) ความต้องการสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างไร 
 ในบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธุรกิจสปาฮาลาล เป็นที่นิยมแน่นอน เนื่องจาก 

คน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีความสะดวกใจที่ใช้บริการนวดที่แยกชายหญิง
อย่างชัดเจน เพราะสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

 

 จากการติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกของสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ 
และสปาฮาลาล จ านวน 3 สถานประกอบการ สรุปได้ 3 ประเด็น มีดังนี้ ประเด็นแรกการใช้งานจริง  
ของเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลใช้งานได้ดี ง่ายไม่ยุ่งยาก สะดวก ประเด็นที่สอง 
ปัญหาที่พบหลังการใช้งาน คือ ลูกค้าใช้งานน้อย สะดวกที่จะโทรหาโดยตรง ความมีการประชาสัมพันธ์  
ในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นมากขึ้น และประเด็นที่สาม ความต้องการสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นั้น มีความต้องการสปาฮาลาล เพราะชาวมุสลิมมีความต้องใช้บริการนวดที่แบ่งแยกชายและหญิงอย่างชัดเจน 
ท าให้สะดวกใจที่จะใช้บริการที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม  
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ติดตามผลโดยการสมัภาษณเ์ชงิลึก รา้น Aroma House Yala จงัหวดัยะลา 

 

ภาพที ่31 ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร้าน Aroma House Yala 
 

 

ภาพที ่32 ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร้าน Aroma House Yala 
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ติดตามผลโดยการสมัภาษณเ์ชงิลึก บา้นรักสขุภาพ นวดเพือ่สขุภาพ จงัหวัดยะลา 

 

ภาพที ่33 ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
รา้นบ้านรักสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ 

 

 
 

ภาพที ่34 ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
รา้นบ้านรักสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ 
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ติดตามผลโดยการสมัภาษณเ์ชงิลึก Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 

ภาพที ่35 ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

 

ภาพที ่36 ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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บทที ่5 

สรปุและขอ้เสนอแนะ 

เนื้อหาในบทนี้มีดังนี้ สรุปผลการท ากิจกรรมเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ปัญหาและอุปสรรค  
ในการด าเนินกิจกรรม และข้อเสนอแนะและแนวทางประยุกต์ใช้ที่ได้จากโครงการ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม 

5.1 สรปุผลการท ากจิกรรม 

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยโครงการ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจ  
สปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม มี 2 ประการด้วยกัน คือ เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหาร
จัดการธุรกิจสปาฮาลาล  และเพ่ือน าระบบบริหารจัดการสปาฮาลาลไปใช้ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กั บสถานประกอบการสปา 
และร้านนวดเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนที่  ในการสรุปผลการศึกษา คณะผู้วิจัยจะสรุปผลการด าเนินการ  
เป็นรายวัตถุประสงค์ 

5.1.1 กิจกรรมการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 

มีข้ันตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  
1) การศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ซึ่ งมีส่ วนประกอบที่ ส าคัญ เช่น การเก็บข้อมูล  การประชาสัมพันธ์  การให้บริการ การจัดการ  
การจอง การจัดการคลังสินค้า และการจัดท ารายงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลวิธีการด าเนินการและปัญหาปัจจุบัน
ของการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 

2) การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์เป็นการน าเอาข้อมูลการด าเนินการในปัจจุบันและปัญหา  
ที่สถานประกอบการสปาฮาลาลมาเพ่ือสร้างระบบที่น่าจะท าให้ผู้ประกอบการสปาฮาลาลสามารถบริหาร
จัดการสถานประกอบการในแต่ละด้านได้ดีขี้น เช่น ด้านการเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

3) การออกแบบระบบ กระบวนการออกแบบระบบเกี่ยวข้องกับการใช้ ยูสเคสไดอะเกรม 
(Use Case Diagram) การออกแบบขอบเขตของการด าเนินงานของระบบใหม่ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Architecture) โครงสร้างหน้าจอ (Interface Structure Diagram)  

4) การพัฒนาโปรแกรม (Program Coding) ส าหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหาร
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ส ป า ฮ า ล า ล  โ ป ร แ ก ร ม เ ม อ ร์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  XAMPP โ ป ร แ ก ร ม 
ใช้ส าหรับจ าลอง Web Server ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL/MariaDB และ phpMyAdmin, PHP 
เวอร์ชั่น 7.4, Visual Studio Code ใช้ส าหรับเขียนชุดค าสั่ง และ Composer ใช้ส าหรับการจัดการกับ PHP 
Packages และ Library 

5) ทดสอบระบบ (Testing) คณะผู้ วิ จั ยพร้อมโปรแกรมเมอร์ ได้ ร่ วมกันทดสอบระบบ 
ทางคณะผู้วิจัยได้แนะน าให้เพิ่มเนื้อหาในเว็บฯ เพ่ือให้เนื้อหาในเว็บมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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6) การแก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่นครั้งสุดท้าย โปรแกรมเมอร์ได้ท าการแก้ไขเว็บแอพพลิเคชั่น         
และน าเสนอแก่คณะผู้วิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นด้วยกับเนื้อหาเว็บที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
คณะผู้วิจัยมีเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้ได้จริง พร้อมคู่มือการใช้ เพ่ือการฝึกอบรมและน าไปใช้จริง            
ในสถานประกอบการสปาฮาลาลต่อไป 

5.1.2 การน าระบบบริหารจัดการสปาฮาลาลไปใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมที่ส าคัญในการน าระบบบริหารจัดการสปาฮาลาลไปใช้ ได้แก่ การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี  การบ ารุงรักษา การน าไปใช้จริงกับสถานประกอบการสปาฮาลาลที่ เข้าร่วมโครงการ  
และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1) การฝึกอบรมการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล แก่ผู้ประกอบการ 
สปาฮาลาล และสนใจทั่วไป จ านวน 52 คน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเว็บแอพพลิเคชั่นมาก  
ในทุกด้าน เช่น ส่วนน า เนื้อหา การน าเสนอเนื้อหา ส่วนประกอบของมัลติมีเดีย ตัวอักษรและสี การออกแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ การจัดการเว็บแอพพลิเคชั่นฯ และความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บแอพพลิเคชั่น ผู้เข้าร่วมอบรม
ให้ความเห็นว่าจะใช้เว็บแอพพลิเคชั่นที่คณะผู้วิจัยจัดท าขึ้น แต่ต้องการให้คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่แนะน า  
สถานประกอบการสปาฮาลาลเป็นราย ๆ ไปด้วย 

2) การบ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษาที่ส าคัญ คือ การปรับปรุงเล็กหลังจากได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ เข้าร่วมอบรม และอาจรวมไปถึงการบ ารุงรักษา ณ สถานประกอบการสปาฮาลาล  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

3) การน าเว็บแอพพลิ เคชั่นฯไปติดตั้ งให้กับสถานประกอบการ 3 แห่ง และการติดตาม 
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่ง หลังจากท่ีใช้เว็บแอพพลิเคชั่นฯ เป็นเวลา 30 วัน 

4) การสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  (In-depth Interview) หลั ง จ าก ได้ ศึ กษาร ะบบง าน เดิ ม ขอ ง 
สถานประกอบการผู้ท าวิจัยได้ท าการสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบใหม่  
จากสถานประกอบการสปา และได้ก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานของระบบใหม่ เพ่ือพัฒนาระบบในการ
จัดการให้กับพนักงาน ลูกค้า และเจ้าของสถานประกอบการจึงให้มีระบบต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการท างาน 
ได้แก่ ระบบการจองคิว การจัดการสินค้าการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและการจัดการรายงาน ซึ่งสามารถ 
น ามาประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับการท างานในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการน าระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
ในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลไปใช้ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่กลุ่มสถานประกอบการสปา และวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีการบริการนวดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมนั้นสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สร้างควา ม
น่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการ และยังสามารถให้บริการจองผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบออนไลน์ที่มีความทันสมัย 
สามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่ งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับ              
สถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 

 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรม มีดังนี้ 
1) เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้การลงพ้ืนเป็นไปอย่างยากล าบาก การเก็บข้อมูล

พ้ืนฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้วิธีการโทรศัพท์ ท าให้ข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์ และส่งผลกระทบต่อ



52 

 

การวิเคราะห์ระบบและเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่นในภาพรวมได้  การอบรมล่าช้าเกิดจากความไม่พร้อมของ
ผู้เข้าร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown การติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ให้ผู้ประกอบต้องมีการเลื่อน
ออกไปหลายครั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถท าได้จ านวนจ ากัด 

2) จากการด าเนินโครงการจากการส ารวจข้อมูลร้านสปาและนวดสุขภาพที่มีเจ้าของเป็นมุสลิม 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจ านวนน้อยมาก พบว่า จังหวัดยะลา มี 3 แห่ง จังหวัดปัตตานี มี 1 แห่ง และ
จังหวัดนราธิวาส ไม่มีร้านที่เป็นเจ้าของมุสลิม ซึ่งการลงพ้ืนที่เข้าไปติดตั้งการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหาร
จัดการธุรกิจสปาฮาลาล เพ่ือให้ทางร้านทดลองใช้จริงนั้น ในบางร้านยังไม่พร้อมที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ เมื่อเข้า
ไปลงสัมภาษณ์ยังไม่มีการใช้งาน ท าให้นักวิจัยต้องลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ได้มี
ผู้ประกอบการสปาทั่วไปในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมอบรมแสดงความจ านงที่จะศึกษาความรู้
เกี่ยวกับสปาฮาลาลเพ่ิมเติม และขอรับติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากการนวดและ        
สปาฮาลาลเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3) การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของกิจกรรม การประเมินผลลัพธ์ของเว็บแอพพลิเคชั่น         
ในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมไม่สามารถจัดท าได้ เนื่องจากปัญหาส าคัญ 
2 ประการ คือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ประกอบการขาดความพร้อม ในระหว่างการแพร่ระบาด
ของโรคโดวิด-19 สถานประกอบการสปาในภาพรวมได้รับผลกระทบอย่างมาก สถานประกอบการสปา        
ต้องปิดให้บริการในบางช่วง ตามค าสั่งของรัฐบาล เมื่อเปิดบริการได้แล้ว ลูกค้าก็มีจ านวนน้อยมาก           
เพราะกลัวความเสี่ยงที่อาจติดโรคได้ รายได้ก็ไม่แน่นอน ในความเป็นจริง สถานประกอบการสปาทั่วไป      
และสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามดิ้นรนเพ่ือให้อยู่รอด เหมือนกับสถานประกอบการอ่ืน ๆ 
ในประเทศไทย ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดไม่มีจ านวนมากพอที่จะน าเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ไปใช้ในปัจจุบัน 
คณะผู้วิจัย จึงไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอาจเกิดจากกิจกรรมนี้ได้อย่างเป็นกลางได้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางประยุกต์ใช้ที่ได้จากโครงการ 
1) จัดอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจ  

สปาฮาลาลให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการ สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง สะดวก
รวดเร็ว และเชื่อถือได้  รวมทั้งสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้จะสามารถ
จัดได้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง และมีองค์กรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
รับผิดชอบ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศักยภาพ  
ที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น สถาบันก าลังสร้างสปาฮาลาลต้นแบบขึ้นใน 
วิทยาเขตปัตตานี สถาบันได้มีการอบรมสปาฮาลาล 5 ครั้ง สถาบันมีเครือข่ายผู้ประกอบการสปาฮาลาล        
ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม และสถาบันมีเครือข่ายคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแล 
กิจการฮาลาลของประเทศ ในเบื้องต้นสถาบันฯต้องการจะใช้เว็บแอพพลิ เคชั่นการบริหารจัดการ  
ธุรกิจสปาฮาลาลที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ทางผู้วิจัยได้ติดต่อกับสถาบันฮาลาลในการน าเว็บแอพพลิเคชั่น 
ไปใช้งานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสาปาฮาลาลได้ใช้งานในอนาคต ส่วนการส่งมอบอย่างเป็นทางการ 
จะมีการด าเนินการหลังจากนี้ 

2) การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังมีการใช้งานกันน้อย เนื่องจากลูกค้าจะโทรติดต่อสายตรงกับร้านนวดและสปาฮาลาลมากกว่า  
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การใช้งานทางเว็บฯ อาจเป็นเพราะสามารถแจ้งความต้องการกับทางร้านโดยตรง เช่น ปวดเมื่อยตรงไหน  
เป็นต้น หากต้องการให้มีการให้มีการใช้เว็บแอพพลิ เคชั่นฯอย่างกว้างขวาง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ต้องจัดกิจกรรมโปรโมชั่นหรือแพ๊คเกจการตลาดให้กับลูกค้า เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า สถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง 

โครงการการเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม  
ได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการสปาฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง
ได้ฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และได้ติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นฯ ให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้  
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การน าเว็บแอพพลิเคชั่นฯไปใช้ในวงกว้างต้องได้รับ  
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโปรโมชั่นทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการใช้งานผ่านเว็บ
แอพพลิเคชั่นฯ เงื่อนไขที่ส าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ประชาชนอาจได้รับจากโครงการ คือ             
การลดลงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสปาฮาลาล และกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ก 
Flowchart แสดงกระบวนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
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Flowchart กระบวนการด าเนนิงานตลอดโครงการ 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารหลักฐานแสดงความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย 
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ภาคผนวก ค 
ก าหนดการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
การใชง้านเวบ็แอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาล 

 วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน  2563 
ณ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์Lab Com 01 ศนูยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษาอาหรบั                    

คณะวทิยาการอสิลาม  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
 

วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน 2563 
09.00 – 09.30 น.   ลงทะเบีย 
09.30 – 09.40 น.         กลา่วเปิดงาน  โดย ดร.ธวชั  นุ้ยผอม  หัวหน้าโครงการวิจัย 
09.40 – 10.40 น.         อบรมภาคปฏิบัติในการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
                               (ชว่งที่ 1)  
 โดย คุณณัฐพงศ์  จันทรุพันธ์  นักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลาล  
10.55 – 12.00 น.         อบรมภาคปฏิบัติในการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
                               (ชว่งที่ 2)  
        โดย คุณทวีวุฒิ  นากอหม๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ส านักงานเทคโนโลยี 
              สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
12.00 – 13.30 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.00 น.         อธบิายและเก็บข้อมูลในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น 
                               การบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 
                               โดย คุณอัสนี  หวังพิทยา  นักวิชาการศึกษา  สถาบันฮาลาล 
15.15 – 16.00 น.         ถามตอบข้อสงสัยในการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล  
                                
หมายเหตุ เวลา 10.40 – 10.55 น. พกัรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) 
  เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม (บ่าย) 
             *** ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาพประกอบตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์

และความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม   
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ใบลงทะเบียน - ผูเ้ข้ารว่ม 
การใชง้านเวบ็แอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาล 

 วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน  2563 
ณ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์Lab Com 01 ศนูยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษาอาหรบั  

คณะวทิยาการอสิลาม  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกลุ ต าแหนง่/หนว่ยงาน ที่อยู ่ เบอรต์ิดต่อ/อเีมลล์ ลายมือชือ่ 

1 อิสมาแอล  มีเด็น  103/6ม.1ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.
สงขลา 90210 

(081) 738-0583  

2 กุณช์ฤดี พรมเอียด  5/8 ม.7 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  (084) 397-7243  
3 นพสรน์  วงศ์ขจรเลิศเมธา  - -  
4 เจะบือราเฮม ดอเลาะ Golok Massage 454 ซ.4 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก       

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 
(062) 981-6593  

5 อายีย๊ะ ดอแนเล๊าะ  7/1หมู่4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา 
90210 

(092) 870-7595  

6 พัณณ์ชิตา ศิริโสภนิจกุล  11/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -  
7 แวฮาลีเมา๊ะ  หะยเีจ๊ะเต๊ะ  40/2 หมู่ 3 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์    

จ.ปัตตานี 94120 
(089) 464-7398  

8 อันศอรี  สมันตรัฐ Aroma House 205 ถ.เทศบาล 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา -  
9 นัยนา  จงประพันธ์ Aroma House 205 ถ.เทศบาล 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 088-7960891  

 
หมายเหต ุข้อมลูบางสว่นอาจไมส่มบรูณ์ 
    เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มอบรมไมต่้องการเปดิเผยข้อมลูดังกลา่ว 
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ใบลงทะเบียน - ผูเ้ข้ารว่ม 
การใชง้านเวบ็แอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาล 

 วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน  2563 
ณ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์Lab Com 01 ศนูยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษาอาหรบั 

คณะวทิยาการอสิลาม  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกลุ ต าแหนง่/หนว่ยงาน ที่อยู ่ เบอรต์ิดต่อ/อเีมลล์ ลายมือชือ่ 

10 พัณณ์ชิตา ศิริโสภนิจกุล Bee-Healthcare 31ม1ม.นครินทร์ธานี ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

(096) 994-5695  

11 อุมา สะเตงกูแว  13 ซ.ดีเย๊าะ ถ.พังเมือง4 ต.สะเตง อ.
เมือง จ.สงขลา 95000 

(089) 299-8779  

12 อับดุลฆอนีย์ มาวี  27 วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง       
จ.นราธิวาส 96000 

(086) 490-8176  

13 นูรือมา มาวี  25 วิจิตราไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง     
จ.นราธิวาส 96000 

(086) 341-3921  

14 มณี บุญล้อม  60/5 ม.10 ซ.9 ถ.หลังวัดตรีมิตร           
ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

(086) 966-3025  

15  ฐาธิณีกานต์ กาแก้ว ร้าน ฐาธิณีกานต์ เสริม
สวย&สปา  

ร้าน ฐาธิณีกานต์ 152/1 ม.5 ต.ล าไพล     
อ.เทพา 90260 

(098) 826-4523  

16 ซามีฮะห์  แวสะแม  156 ม.4 ต. บันนังสาเรง อ.เมือง         
จ. ยะลา 95000 

(082) 831-7330  

 
หมายเหต ุข้อมลูบางสว่นอาจไมส่มบรูณ์ 
    เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มอบรมไมต่้องการเปดิเผยข้อมลูดังกลา่ว 



66 

 

ใบลงทะเบียน - ผูเ้ข้ารว่ม 
การใชง้านเวบ็แอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาล 

 วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน  2563 
ณ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์Lab Com 01 ศนูยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษาอาหรบั 

คณะวทิยาการอสิลาม  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกลุ 
ต าแหนง่/
หนว่ยงาน 

ที่อยู ่ เบอรต์ิดต่อ/อเีมลล์ ลายมือชือ่ 

17 ซารีนา จะปะกิยา  183/5 ม.3 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 (061) 260-3403  
18 จารุมน บัวรักษ์  5/3 ม.5 ต.ล าไพล อ.เทพา จ.สงขลา -  
19 นายนาวาวี  มีลาเจ๊ะมา  134/37 ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 0820955939  
20 นางสาวซูลกีฟละห์  แสะแลแม  91/4 ม.7 ต.ปากลอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี 0822650301  
21 นางสาวซูไรดา  อีซอ  40 ม.7  ต.ปลาล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0935464525  
22 นางสาวนูรยาหา สะหะโด  7/1 ม.2 ต.กอตอตือเระ อ.รามัน จ.ปัตตานี 0801379695  
23 นางสาวรอปีอะ  ดอรอนี  40 ม.3 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0612079979  
24 นางสาวยัสมีน  ขุนจันทรัต  42/23 ต.ปาดังเบซา อ.สะเดา  จ.สงขลา 0828317623  
25 นางสาวฮูดายบียะห์  มะแซ  24/1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 0937395399  
26 นายอับดุลฮากิม  มะสาแม  16/2 ต.ทุ่งกล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 0937217453  
27 นายสาวฟาตีฮะ อาหามะ  645/1 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.ปัตตานี 0919323320  
28 นางสาวนูรอีสมี บินฮาฟิส  1/3 ต. อุมะ  ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 0986869198  
29 นางสาวมะอ์รีฟะฮ์ จิสวัสดิ์  83/2 ม.9 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 0610634518  

 
หมายเหต ุข้อมลูบางสว่นอาจไมส่มบรูณ์ 
    เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มอบรมไมต่้องการเปดิเผยข้อมลูดังกลา่ว 
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ใบลงทะเบียน - ผูเ้ข้ารว่ม 
การใชง้านเวบ็แอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาล 

 วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน  2563 
ณ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์Lab Com 01  ศนูยท์ดสอบและพฒันาทักษะภาษาอาหรบั  

คณะวทิยาการอสิลาม  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกลุ ต าแหนง่/หนว่ยงาน ที่อยู ่ เบอรต์ิดต่อ/อเีมลล์ ลายมือชือ่ 

30 นายสุฮัยมี  มามะ  203 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี -  

31 นายนิวะศีย์ นิตยรักษ์   15/2 ม.2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี -  

32 นายอาซีซ  สือนิ  122 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี -  

33 นางนูรุลอีมาน เจ๊ะสาเล็ง  101/1 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0640042325  

34 นางสาวสุไฮลา เจ๊ะปอ  48/1 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0937678963  

35 นางสาวฮายานี เจ๊ะมูดอ  79/3 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0620630072  

36 น.ส.มายือนะห์  เจ๊ะมูดอ  102/1 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0612139956  
37 น.ส.บุศรา  สือแม  162/2 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0980285488  
38 น.ส.ซูไฮลา แซ่ซิ  66 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0620626072  
39 น.ส. ไลลา ยโูซะ  190 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0936579667  

40 น.ส.นูรีดา  มามะ  203/3 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0620623904  
41 น.ส.อิบตีซาม  สือแม  162/1 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0807012315  
42 น.ส.ฟาตีมะฮฺ ดือแรแปะ  134 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0804276674  

หมายเหต ุข้อมลูบางสว่นอาจไมส่มบรูณ์ 
    เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มอบรมไมต่้องการเปดิเผยข้อมลูดังกลา่ว 
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ใบลงทะเบียน - ผูเ้ข้ารว่ม 
การใชง้านเวบ็แอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาล 

 วนัจนัทร ์ที ่16 พฤศจกิายน  2563 
ณ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์Lab Com 01 ศนูยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษาอาหรบั  

คณะวทิยาการอสิลาม  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตานี 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่/
หนว่ยงาน 

ที่อยู ่
เบอรต์ิดต่อ/

อีเมลล ์
ลายมือชือ่ 

43 นายอิกรอม หะยีเจะเละ  2 ถ.สมัยอาณาจักร ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 0869674883  

44 นายจักรพงศ์ จันทรุพันธ์  60/1 ม.3 ต.การีซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 0863567884  
45 นายฮาดิล  รอสะ  ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 0869670766  
46 น.ส.แวซารีนา  หามะ  44/1 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0970630977  
47 น.ส.นิราฮานี  มะเยะ  66/1 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0862916306  
48 น.ส.เมทินี สาเมาะ  181 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 0873927392  
49 น.ส.ปาตีเมาะ เวาะหอง  153/1 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0986921524  
50 น.ส.หามีบ๊ะ  อาแว  215 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0987076724  
51 นางหามีด๊ะ  เซ็ง  173 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0658262972  
52 นายแวฮาซัน บินแวยะโกะ  2 ถ.สมัยอาณาจักร ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  0638681710  

 
หมายเหต ุข้อมลูบางสว่นอาจไมส่มบรูณ์ 
    เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มอบรมไมต่้องการเปดิเผยข้อมลูดังกลา่ว 
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แบบสอบถามชดุนีส้ ารวจความพึงพอใจของผูป้ระกอบการสปาในการใชเ้วบ็แอพพลเิคชัน่ในการบรหิารจัดการ
ธรุกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วมสุลิม  

 

ค าชีแ้จงส าหรบัผูต้อบแบบสอบถาม 

1. กรณุาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิและสง่คนืใหก้บัผูว้จิยัค าตอบของทา่นจะถกูเก็บเปน็ความลับและ
จะใชเ้ป็นประโยชนส์ าหรบัการวจิยัครัง้นีเ้ทา่นัน้ 

2. แบบสอบถามมีทัง้หมด 4 หนา้ แบง่ออกเปน็ 3 สว่น ลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ เตมิค าลงใน
ช่องวา่งทีก่ าหนด และมาตราสว่นประเมนิคา่ 5 ระดบั 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมขี้อสงสยัหรือเสนอแนะเกีย่วกบัการตอบแบบสอบถามนีส้ามารถน าเสนอต่อผูว้จิยัโดยตรง 
หรือสง่อเีมลม์าที ่tawat.n@psu.ac.th , asnee.w@psu.ac.th, nuttaphong.j@psu.ac.th 

      

         
      ขอแสดงความนับถือ 

    ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  นุย้ผอม 

mailto:tawat.n@psu.ac.th
mailto:asnee.w@psu.ac.th
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สว่นที ่1: ข้อมลูพืน้ฐานผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าแนะน า : กรณุาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตวัเลือก ทีต่รงกบัค าตอบ และความคดิเหน็ของทา่น มากทีสุ่ด 

1. เพศ (เลือก   หนึ่งค าตอบเท่านัน้) 

  ชาย     หญงิ 

2. อาย ุ: ________ ป ี

3. ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุ 
 

  ประถมศกึษา    มธัยมศกึษา              ปวช./ปวส./อนปุริญญา  
  ปรญิญาตร ี    สูงกวา่ปริญญาตร ี     อืน่ๆ (โปรดระบุ) ______________ 

4. อาชีพหลกั (เลอืก   หนึง่ค าตอบเทา่นัน้) 

 ธรุกจิขนาดย่อม     ธรุกจิขนาดย่อม 
 อตุสาหกรรมในครวัเรือน    ขา้ราชการ 
  ลกูจา้ง / พนักงานบรษิัท             อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ______________ 

5. รายได้ตอ่เดือน ____________ บาท 

6. จงัหวัด 

  นราธวิาส    ปัตตาน ี   ยะลา  
  สงขลา     สตลู   อืน่ๆ (โปรดระบุ) ______________ 
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ตอนที ่2 ข้อมลูเกี่ยวการใชเ้วบ็แอพพลเิคชัน่ในการบรหิารจดัการธรุกจิสปาฮาลาลเพื่อรองรบันักทอ่งเทีย่ว
มสุลิม 

 

ค าชีแ้จง โปรดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมในแตล่ะรายการดว้ยการท าเครือ่งหมาย / ลงใน
ช่องวา่งทีต่รงกบัความคดิเห็นที่เปน็จรงิของทา่นมากทีส่ดุและโปรดตอบทกุข้อ 

รายการ ระดบัความคดิเห็น 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. สว่นน าของเวบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 
1.1 การครอบคลุมของข้อมูล      
1.2 ความชัดเจนและตรงประเด็น
ของการให้ข้อมูล 

     

1.3 การเร้าความสนใจผู้ใช้      
2. เนื้อหาเวบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 
2.1 ความถูกต้องของเนื้อหา      
2.2 ปริมาณความเหมาะสมของ
เนื้อหาแต่ละหัวข้อ 

     

2.3 ความชัดเจนในเว็ปแอพพลิเคชั่น      
2.4 ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
การประยุกต์ใช้ในการท างาน 

     

2.5 ความส าคัญและความทันสมัย
ของเนื้อหา 

     

3. การน าเสนอของเนื้อหาเวบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 
3.1 ความเหมาะสมของล าดับขั้นใน
การน าเสนอเนื้อหา 

     

3.2 ความชัดเจนในการน าเสนอ
เนื้อหา 

     

3.3 ความน่าสนใจในการน าเสนอ      
4. สว่นประกอบของมลัตมิเีดยี 
4.1 ความสอดคล้องของภาพและ
เนื้อหา 

     

4.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้
ประกอบเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

     

4.3 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ      
5. ตวัอกัษรและสี 
5.1 ความเหมาะสมของขนาดอักษร
ที่ใช้น าเสนอ 
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5.2 ความเหมาะสมของสีภาพพ้ืน
หลังในเว็บแอพพลิเคชั่นฯ 

     

6. การออกแบบปฏสิมัพนัธเ์วบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 
6.1 การออกแบบให้ใช้งานง่าย และ
สะดวก 

     

6.2 ความเชื่อมโยงของเนื้อหา      
6.3 ความเหมาะสมในการออกแบบ
หน้าจอ 

     

7.การจดัการเวบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 
7.1 เทคนิคการน าเสนอข้อมูลแต่ละ
ส่วน 

     

7.2 ล าดับการแสดงข้อมูลเนื้อหา      
7.3 การจัดการระบบเมนูและเนื้อหา
ของแต่ละเมนูของสปา/นวดเพ่ือ
สุขภาพ 

     

7.4 ความเหมาะสมในการจัดการ
ข้อมูลของพนักงาน 

     

7.5 ความเหมาะสมในการจัดการ
ข้อมูลลูกค้า 

     

7.6 ความเหมาะสมของการจัดการ
รายการจอง/ช าระเงิน 

     

7.7 ความเหมาะสมในการจัดการ
ข้อมูลรายงาน 

     

7.8 ความน่าสนใจของการน าเสนอ
การบริการสปา/นวดเพ่ือสุขภาพ 

     

7.9 ความน่าสนใจของการน าเสนอ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ 

     

8. ความต้องการในการใชเ้วบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 
8.1 ความต้องการในการใช้เว็บ
แอพพลิเคชั่นด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์ปาและนวดเพ่ือสุขภาพ 

     

8.2 ความต้องการในการใช้เว็บ
แอพพลิเคชั่นด้านส่งเสริมการตลาด 
โปรโมชั่นต่างๆ 
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8.3 ความต้องการในการใช้เว็บ
แอพพลิเคชั่นด้านการประชาสัมพันธ์
ร้าน 

     

8.4 ความต้องการในการใช้เว็บ
แอพพลิเคชั่นด้านการบริหารจัดการ
ร้านให้สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ระบบ 

     

9. ภาพรวมทา่นมคีวามพึงพอใจใน
การใชเ้วบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 

     

 
สว่นที ่3 ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือการใชเ้ว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม 
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ภาคผนวก ฉ 
แผนงาน/โครงการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงวิธีการ ขั้นตอน 

หรือแนวทางการน าเทคโนโลยีไปขยายผลต่อผู้รับประโยชน์ 
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ตารางกจิกรรมลงพืน้ที ่แบบส ารวจงานวจิยัและติดตัง้เวบ็แอพพลเิคชัน่ฯ 

วนัที ่เดือน ป ี เวลา สถานที ่ จงัหวัด 
  31 ม.ค. 64 
ติดตั้งเว็บแอพฯ 

10.00 – 12.00 น. Aroma House Yala 
ที่อยู่ 205 ถ.เทศบาล 4  สี่แยกมัตอัม  ต.สะเตง     
อ. เมือง  จ.ยะลา โทร. 0887960891 

ยะลา 

14.00 -15.00 น. บ้านรักสุขภาพ ยะลา 
ที่อยู่ 202 ถนน รวมมิตร สะเตง เทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา 95000 
โทร. 0800469201 

ยะลา 

15.00 – 16.00 น. The Massage นวด&สปา 
44/1 ถ.ผังเมือง2 ต.สะเตง อ. เมือง        
เทศบาลนครยะลา, จังหวัดยะลา 95000 
โทร. 0819907245 

ยะลา 

   3 มี.ค. 64 
ติดตั้งเว็บแอพฯ 

10.00 – 12.00 น. Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
คุณฮาลาห์ บิลสุลต่าน (แพทย์แผนไทย)        
โทร. 063-0799532 , 093-5749605       
(ภายใน 3823) 

ปัตตานี 

28 มี.ค. 64 
ติดตามการใช้งาน

เว็บแอพฯ 
 

10.00 – 12.00 น. Aroma House Yala 
ที่อยู่ 205 ถ.เทศบาล 4  สี่แยกมัตอัม             
ต.สะเตง  อ. เมือง  จ.ยะลา  โทร. 0887960891 

ยะลา 

13.00 -15.00 น. บ้านรักสุขภาพ ยะลา 
ที่อยู่ 202 ถนน รวมมิตร สะเตง เทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา 95000 
โทร. 0800469201 

ยะลา 

29 มี.ค. 64 
ติดตามการใช้งาน

เว็บแอพฯ 

15.00 – 17.00 น. Wellness & Spa คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
คุณฮาลาห์ บิลสุลต่าน (แพทย์แผนไทย)        
โทร. 063-0799532 , 093-5749605       
(ภายใน 3823) 

ปัตตานี 
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ประวตันิกัวิจยั 

ชื่อ – สกลุ  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  นุ้ยผอม 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 
ประวตัิการศกึษา 
ป ีพ.ศ.ทีจ่บ ระดบั

การศึกษา 
สาขาวชิา สถาบนัการศกึษา 

2556 
 

Ph.D. 
 

Islamic Finance 
 

University of Durham, United 
Kingdom 
 

2551 M.A. International Relationship 
in Middle East 

University of Durham, United 
Kingdom 

2546 M.Sc Finance University Putra Malaysia, Malaysia 
2541 B.B.A. business Administration International Islamic University, 

Malaysia 
 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1. Noipom, Tawat.  (2014) .  The Role of Islamic Microfinance in Thailand:  Poverty 
Alleviation or Financial Inclusiveness, Annual International Conference on Islamic 
Economics (AICIE) 2014, Universitas Sebelas Maret, Solo, Indonesia.  

2. Noipom, Tawat. (2014). Can Islamic Micro-financing Improve the Lives of the Clients: 
Evidence from a Non-Muslim Country. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 7 
(March 2014), pp.67–97. 

3. Tawat Noipom & Aris Hassama. (2015). Waqf in a Non-Muslim Country: A Preliminary 
Survey of Waqf in Thailand. The First International Conference on Shai’ah Oriented 
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4. Noipom, Tawat. (2015). Examining the Role of Islamic Finance in the Peace building 
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ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประวตัิการศกึษา 

ป ีพ.ศ.ทีจ่บ ระดบัการศกึษา สาขาวชิา สถาบนัการศกึษา 
2551 ปริญญาโท การจัดการประมง  คณะ
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