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การเตรียมความพรอมเพื่อตอนรับลูกคาชาวจีนของธุรกิจสปาในเชียงใหม
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บทคัดยอ
  จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีอยางตอเนื่องของประเทศจีน ทําใหชาวจีนเดินทางไปทองเท่ียว         

ยังตางประเทศเปนจํานวนมากและชาวจีนไดเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมอยางตอเน่ือง              

นักทองเท่ียวชาวจีนจึงเปนกลุมลูกคาที่สําคัญของธุรกิจสปาในเชียงใหม  บทความน้ีไดสังเคราะหขอมูล         

จากการเติบโตของธุรกิจการทองเท่ียวไทยและภาพรวมของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมาทองเท่ียวในประเทศไทย  

แลวสรุปภาพรวมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาใชบริการสปาในเชียงใหม  วิเคราะหสาเหตุที่นักทองเที่ยว       

ชาวจีนเลือกมาใชบริการสปาในเชียงใหม   แนวโนมการเตรียมความพรอมเพ่ือตอนรับลูกคาชาวจีนของ      

ธุรกิจสปาในเชียงใหม วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงสิ่งที่รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะใหการ

ชวยเหลือแกธุรกิจสปาในเชียงใหม

คําสําคัญ
  ลูกคาชาวจีน  ธุรกิจสปาในเชียงใหม  การเตรียมความพรอม

Abstract

  Thanks to China’s galloping economic growth, that has significant in increasing number of           

outbound Chinese tourists, especially the number of Chinese tourists to travel to Chiang Mai. 

Nowadays Chinese tourists are the biggest customer group of SPA Business in Chiang Mai.             

The paper reviews Thailand’s tourism development and the status of Chinese tourists to travel to 

Thailand. Then it also   summaries the status of Chinese customers using Spa services in Chiang 

Mai, and attempts to analyze the main causes of the Chinese tourists’ consumer behavior of getting 
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a Spa in Chiang Mai, furthermore, it aims to find inadequate preparation of Spa business in Chiang 

Mai in hope to improve their service. In the end, some useful applicable suggestions are proposed.

Keywords
  Chinese Customer, SPA Business in Chiang Mai

บทนํา
  หลายปมาน้ีจังหวัดเชียงใหมเปนท่ีรูจักมากข้ึนในหมูนักทองเท่ียวชาวจีน มีนักทองเท่ียวชาวจีน          

เขามาเที่ยวในเชียงใหมเพ่ิมมากขึ้น จากขอมูลของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 

พบวา  มนีกัทองเทีย่วจีนเขามาเท่ียวในจังหวดัเชยีงใหมมากกวา 50,000 คน (Wei, 2015, 1) เนือ่งจากสถานท่ี

ทองเที่ยวในเชียงใหมมีมาก  การทองเที่ยวในรูปแบบใหมก็เกิดข้ึน  สปาก็เปนหนึ่งในนั้น สามารถตอบสนอง

ตอการทองเทีย่วเชงิผอนคลายของสังคมปจจบุนัและตอบสนองความตองการในการผอนคลายความเครียดได 

นอกจากน้ีธุรกิจสปาในเชียงใหมยังมีชื่อเสียงระดับโลก  ผลิตภัณฑมีคุณภาพ รานสปาสามารถพบเห็น              

ไดทัว่ไป มนีกัทองเทีย่วไดมาใชบรกิารสปาในจังหวดัเชียงใหมเพิม่ขึน้ทกุๆ ป (Ministry of Commerce People’s 

Republic of China, 2011) 

  ธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่ตองอาศัยศักยภาพทางการตลาดสูงโดยนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางมูลคา

เพิม่ รวมท้ังรฐับาลไทยกําหนดใหการบริการสุขภาพเปนหน่ึงในกลุมสินคายทุธศาสตรทีมุ่งสรางความเปนเลิศ

ในตลาดโลก จากนโยบายเนนเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันโดยเฉพาะการสงเสริมการบริการทองเท่ียว    

ใหเปนกลยุทธหนึ่งที่นํารายไดสูประเทศและสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติที่เนนการจัดบริการสุขภาพ              

จึงไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพและความงามสูตลาดตางประเทศหลายรูปแบบ          

ทั้งการเชิญชวนชาวตางประเทศมาใชบริการดานสุขภาพและความงามในสถานประกอบการ  ทั้งนี้              

จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ มีความพรอมดานการบริการโรงแรม            

รานอาหารและส่ิงอํานวยความสะดวก  การบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานสากล  ตลอดจนท่ีพักอาศัย         

ทีม่คีวามพรอมสามารถรองรบัและใหบรกิารเชือ่มโยงการพฒันาธรุกจิสปาไดเปนอยางด ี(สาํนกังานสาธารณสขุ                   

จังหวัดเชียงใหม, 2553) 
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ภาพรวมของนักทองเที่ยวชาวจีนในเชียงใหม

  นักทองเที่ยวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวนมากท่ีสุด โดย 10 อันดับแรก คือ นักนักทองเที่ยว

จากประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลี เยอรมนี รัสเซีย สหราชอาณาจักร อินเดีย สิงคโปร และลาว และเม่ือ

เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาพบวานักทองเที่ยวกลุมนี้เกือบทั้งหมดขยายตัว โดยเฉพาะ  

นักทองเที่ยวจากประเทศจีนที่ขยายตัวถึงรอยละ 112.47 (กรมการทองเที่ยว, 2558) ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 

จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน รายเดือนป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558

 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว, 2558, 20

  

  จากขอมลูตารางท่ี 1 ขางตนนัน้ในป พ.ศ. 2554 มนีกัทองเท่ียวชาวจีนทัง้หมด จาํนวน 1,721,247  คน         

ในป พ.ศ. 2555 มีนักทองเที่ยวชาวจีนทั้งหมด จํานวน 2,786,860  คน เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 38.24                      

ในป พ.ศ. 2556 เปนปแรกที่มีนักทองเที่ยวชาวจีนเขามาเที่ยวในเมืองไทยมากกวาสี่ลานคนโดยเพิ่มข้ึนจาก    

ป พ.ศ. 2555 คดิเปนรอยละ 66.40 จะเหน็วานกัทองเทีย่วชาวจีนไดเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง  ยกเวนในป พ.ศ.2557 

ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศ  จํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนทั้งหมด 4,623,806 คน                

ลดลงจากป พ.ศ. 2556  คิดเปนรอยละ 0.29 แตวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนไดกลับมาเพิ่มขึ้นใน                   

เดอืนมกราคมของป พ.ศ. 2558 ในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2558 จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนไดเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็วเปนจํานวน 2,033,495 คน เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2557 เพิ่มจํานวนขึ้น 

996,557 คน คิดเปนรอยละ 96.11
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  มีงานวิจัยที่วิเคราะหเกี่ยวกับจุดเดนของนักทองเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย  โดยเฉพาะในจังหวัด

เชียงใหม ดังขอมูลของกรวรรณ สังขกร, จักรี เตจะวารี และกาญจนา จี้รัตน  (2556) เรื่องพฤติกรรม                      

นักทองเท่ียวจีนยุคใหม: กรณีศึกษานักทองเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม  ใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสอบถามประเด็นเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

จํานวนการมาเยือน วัตถุประสงคในการมาเยือน ลักษณะการเดินทาง  บุคคลท่ีเดินทางทองเท่ียวดวย                    

ซึ่งแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1

  

        

   แผนภูมิที่ 1: พฤติกรรมการเดินทางมาเยือนเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน

   ที่มา: กรวรรณ  สังขกร,จักรี เตจะวารี และ กาญจนา  จี้รัตน, 2556
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  จากภาพท่ี 1 ในป พ.ศ. 2556 จาํนวนการมาเยือนเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน พบวารอยละ 70              

เปนผูทีเ่พิง่เคยมาเยอืนเชยีงใหมซึง่เมือ่เทยีบกบันกัทองเทีย่วชาวจนีทีไ่มไดเยอืนครัง้แรกและและนกัทองเทีย่ว

ชาวจีนที่ไปมาปละครั้งแลว คิดเปนรอยละ 25 และ 5 ตามลําดับ  ในขณะท่ีวัตถุประสงคการมาเยือนที่สําคัญ

ของนักทองเท่ียว  (รอยละ 87) เปนการมาพักผอนมบีางบางสวนท่ีมาฉลองแตงงานหรือเพือ่การทัศนศกึษา

ประมาณรอยละ 8 และ 4 ตามลําดับ  สวนบุคคลท่ีเดินทางทองเท่ียวดวย พบวามีนักทองเท่ียวชาวจีน              

เพียงรอยละ 4 ที่เดินทางมาคนเดียว นอกนั้นถาไมไดมากับครอบครัวก็มากับคนรักและมากับเพื่อน                      

ในดานการจัดเตรียมการเดินทาง  นักทองเท่ียวชาวจีนเกินกวารอยละ 90 ที่มีการจัดการเตรียมการเดินทาง

ดวยตนเองมีเพียงจํานวนเล็กนอยที่ซื้อแพ็คเกจทัวรมา (ตํ่ากวารอยละ 5)  จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดง    

ใหเหน็วานกัทองเทีย่วชาวจนีสวนมาก มาเทีย่วเชยีงใหมเปนครัง้แรก ยงัไมคุนเคยกบัสถานที ่และจะเดนิทาง

มาเองโดยไมซื้อแพ็คเกจทัวร ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจําเปนตองเตรียมความพรอมเพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหนักทองเที่ยวเหลานี้  และวัตถุประสงคหลักของนักทองเที่ยวชาวจีน คือ เดินทางมาพักผอนกับครอบครัว         

ซึ่งเปดโอกาสใหธุรกิจรานอาหาร  โรงแรมหรือวาธุรกิจใหมอยางสปามีบทบาทมากขึ้น

ภาพรวมของธุรกิจสปาในเชียงใหม

  จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวานักทองเท่ียวชาวจีนเปนนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในประเทศไทย

จํานวนมากที่สุด และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งการเขามาของนักทองเที่ยวจีนเปนการกระตุนเศรษฐกิจ                           

ของประเทศไทย อีกทั้งยังทําใหเกิดการกระจายรายไดไปในสวนตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร บริษัททัวร   

หางราน การใชบริการสปา เปนตน

  การแบงประเภทสปา ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546               

ไดกาํหนดรูปแบบของธุรกจิประเภทสปาไว 3 แบบ ดงัน้ี (1) กจิการสปาเพ่ือสขุภาพ (2) กจิการนวดเพ่ือสขุภาพ 

(3) กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย  ทั้งนี้กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการที่ใหการดูแลเสริมสราง

สุขภาพโดยประกอบไปดวยบริการหลักและบริการเสริมประเภทตางๆ บริการหลักประกอบดวยการนวด         

เพื่อสุขภาพ และควรจัดใหมีอยู ในเมนูเพ่ือเปนการดึงดูดใหลูกคาสนใจใหมาใชบริการบอยขึ้นและมี              

ความหลากหลายในสปามากข้ึน ตวัอยางของกิจกรรมตางๆ เชน การออกกําลงักายเพ่ือสุขภาพ การทําสมาธิและ

โยคะ  การอบเพ่ือสุขภาพ การแพทยทางเลือก  โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร (เอกสารความรู                     

ผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, 2556)  ซึ่งรูปแบบสปาในเชียงใหมสวนใหญนั้นจะเปนกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 

และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ สปาบางแหงมีการผสมผสานความเปนลานนาเอาไวดวย

  นายกสมาคมไทยลานนาสปา เปดเผยถงึสถานการณธรุกจิสปาในจังหวดัเชียงใหมวาอยูในชวงขยายตัว      

อยางตอเนือ่ง โดยมนีกัทองเทีย่วชาวจีนเขามาใชบรกิารจาํนวนมาก ยอดเฉล่ียแลวมีถงึรอยละ 80 ของกลุมผูใช

บริการทั้งหมด สวนรอยละ 20 จะเปนกลุมตะวันออกกลาง กลุมเอเชียตะวันตก กลุมยุโรป กลุมเปาหมายของ     
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ธรุกจิสปาในเชียงใหมเปนกลุมชาวตางชาติรอยละ  100  เนือ่งจากในปจจบุนัผูคนหนัมาใสใจสขุภาพกนัมากข้ึน 

ประกอบกบัชือ่เสยีงของสปาในเขตภาคเหนอืคอนขางมชีือ่เสียง จงึกลาวไดวาเชียงใหมเปนผูนาํดานธรุกจิสปา 

โดยมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จํานวนมากกวา 45 ราย 

เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 5 แตที่ไมขึ้นทะเบียนก็มีจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ขณะนี้ก็มีพระราชบัญญัติ               

ออกมาควบคุมการข้ึนทะเบียนของสถานประกอบการสปา  (เชียงใหมนิวส, 2558)  สปากลายเปนธุรกิจที่    

เปนเอกลักษณของไทย และยังเปนหนึ่งในธุรกิจที่รัฐบาลไทยใหความสําคัญ สปาไทยมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก 

ปจจุบันสปาไมเพียงแตเปนแหลงพักผอนและใหความผอนคลายเทานั้น ยังเปนแหลงแลกเปลี่ยนระหวาง

วัฒนธรรมไทยกับตางประเทศอีกดวยทําใหวัฒนธรรมไทยเปนที่รูจักอยางแพรหลาย (Yi, 2008, 2)

  เหตุผลที่นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกใชบริการของธุรกิจสปาในเชียงใหม

  1. ธรรมชาติและสภาพแวดลอมในเชียงใหม

      จังหวัดเชียงใหมตั้งอยู ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครเปนพื้นท่ีราบสูงอยู ห างจาก

กรุงเทพมหานคร 227 กิโลเมตร เปนแหลงตนนํ้าของแมนํ้าสายสําคัญของประเทศไทย  พื้นที่สวนใหญ            

ของจังหวัดเชียงใหมเปนปาไม  ภูเขาและที่ราบสูง  อากาศบริสุทธ์ิ ผูคนมีมิตรไมตรี ธุรกิจสปาในเชียงใหม        

จะตกแตงเลียนแบบธรรมชาติ ทําใหลูกคาสัมผัสไดถึงความสดช่ืน (สิปปศิณี บาเรย, 2555, 92)

  2. ธุรกิจสปาในเชียงใหมมีหลากหลาย

   ธุรกิจสปานี้ไดรวมการทองเที่ยวเพื่อพักรอน ประชุม  รักษาสุขภาพ รักษาโรค ไวดวยกันทําใหมี

ลกูคาจาํนวนมากเลอืกใชบรกิารสปาและยงัสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาทีม่อียางหลากหลายได

นอกจากน้ันแลวสมุนไพรไทยยังเปนเอกลักษณของสปาเชียงใหมซึง่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได  โดยเฉพาะ

หลักการนวดท่ีเหมือนกับหลักการของแพทยแผนจีนและการเลือกใชสมุนไพรหรือวิธีการนวดที่ทําใหไดรับ

ความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวจีนเปนอยางยิ่ง (สุจิต นิรมล, 2553, 45)

  3. การเติบโตของเศรษฐกิจจีน

       เศรษฐกิจของประเทศจีนไดเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหประชากรจีนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น                     

คนสวนใหญไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตมากข้ึน  รางกายท่ีแข็งแรง คือ ประเด็นหลักที่ทุกคนให             

ความสนใจ คนที่รักสุขภาพสวนใหญจะเปนกลุมพนักงานในบรษิัท แตสําหรับกลุมแมบานและนักธุรกิจแลว              

แมพวกเขารูถึงประโยชนของการออกกําลังกาย  แตจะใหออกกําลังกายทุกวันนั้นเปนไปไดยาก ประการแรก

พวกเขาไมมีเวลา ประการท่ีสอง ไมสามารถออกกําลังกายอยางตอเน่ืองได ดังน้ันแลวการใชบริการสปา          

จึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีพวกเขาเหลานั้นเลือกใช เปนการเปล่ียนรูปแบบการออกกําลังกายแบบเดิมๆ              

(สิปปศิณี บาเรย,2555, 95)

  4. การบริการท่ีมีคุณภาพธุรกิจของสปาในเชียงใหม

       หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวของจังหวัดชียงใหมใหความสําคัญกับคุณภาพของ           

การบริการเปนอยางมาก  เพราะวาธุรกิจการทองเที่ยวเปนธุรกิจที่เนนการบริการ  ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กบัการทองเทีย่วของเชยีงใหมจะมกีารบรกิารครอบคลมุทกุดานไมวาจะเปนดานอาหารการกนิ ทีพ่กั  โปรแกรม   
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การทองเท่ียว   พนกังานมีความรับผดิชอบสูง   พนกังานจะบริการนักทองเท่ียวอยางมีมารยาท ยิม้แยมแจมใส 

เปนมิตร รอยยิ้มที่เปนธรรมชาติสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวอยางยิ่ง (สุจิต นิรมล, 2553, 42)

การเตรียมความพรอมตอนรับลูกคาชาวจีนของธุรกิจสปาในเชียงใหม

  1. เพื่อการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวและธุรกิจสปาอยางตอเนื่อง

      เพื่อพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจการทองเท่ียว ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการขนสง             

และติดตอสื่อสาร ทุกปไดเพิ่มงบประมาณการลงทุนดานน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ ปจจุบันสนามบินเชียงใหม                 

เปนสนามบินภายในประเทศท่ีมีความพรอมในการตอนรับนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ             

มคีวามสะดวกในการเดินทางอยางมาก  โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีสามารถบินตรงมาจากเมืองจีนอกีดวย 

ภายในสนามบินมีบริการรถแท็กซี่ รถสองแถวแดง นอกจากนี้ในบริเวณใกลเคียงกับสนามบินเชียงใหม             

ยังมีรานสปาขนาดใหญเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีรอข้ึนเคร่ืองบิน  หรืออาจจะเปนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่งเดินทาง

มาถงึเชยีงใหม จะเห็นไดวาธรุกจิสปาในเชยีงใหมไดพฒันาเพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาใหมากขึน้ 

(ปะราสี เอนก, 2558, 119)

  2. เพิ่มจํานวนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถดานภาษา

       เพือ่รองรับนกัทองเท่ียวชาวจีนทีเ่พ่ิมขึน้ ปจจุบนัมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดเปดสอนรายวิชา

ภาษาจีนมากข้ึน และไดมกีารเปดอบรมมัคคเุทศกจนีเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ โรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียวตางก็ตองการ

พนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได  ธุรกิจสปาในเชียงใหมไดตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงไดเปดโอกาส     

ใหพนักงานของตนเขาฝกอบรมและเรียนรูดานภาษาเพิ่มเติม (อานันท  วโรดมโสภณ, 2557, 28)

  3. ประชาสัมพันธดวยสื่อที่หลากหลาย

   รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งมีหลากหลาย

ชองทาง หากจะประชาสัมพันธธุรกิจสปาในเชียงใหมใหเปนที่รูจักยางแพรหลาย  นอกจากนักทองเที่ยว            

ที่เคยใชบริการธุรกิจสปาจะบอกตอกันแลว หนวยงานท่ีเกี่ยวของจําเปนจะตองทําการตลาดเพื่อดึงดูดลูกคา

ดวยสื่อที่หลากหลาย เชน เว็บไซต  เฟซบุค  อินสตารแกรม ไลน วารสาร เปนตน (พิมพใจศิริไพบูลย และ      

ชัยยศสัมฤทธิ์สกุล, 2556, 17)

ปญหาการเตรียมความพรอมของธุรกิจสปาเชียงใหม

  1. ผลิตภัณฑสปายังไมคอยไดรับความนิยม

      แมวาจะมีธรุกจิสปาจํานวนมากแตสวนใหญไมคอยมีผลิตภณัฑสปาเปนของตัวเอง ผลิตภณัฑ

สปาสวนใหญจะอาศัยชื่อเสียงของโรงแรม ตัวอยางเชน โรงแรมแชงกรีลาสปา  คนสวนใหญจะรูจักในนาม

ของโรงแรมสาขาของชาวตางชาติ ซึง่ผลติภณัฑสปาเปนทีรู่จกัมายาวนาน อกีผลติภณัฑสปาท่ีคนจีนสวนใหญ

รูจักก็คือ Oasis SPA ซึ่งเปนสปาสาขาในประเทศไทย นอกจากการเปนเมืองทองเที่ยวแลว ผลิตภัณฑสปา

ของเชียงใหมยังไมเปนที่รูจักเทาที่ควร  (ปะราสี เอนก, 2558, 117)
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  2. ธุรกิจสปาเชียงใหมยังไมเปนที่รูจักในระดับสากล

   แมวาธุรกิจสปาในเชียงใหมยังไมเปนที่รูจักในอันดับตนๆ ของโลก แตทวาธุรกิจสปาเพิ่งเปนที่

นิยมในกลุมนักทองเท่ียว โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีไดมาทองเท่ียวในเชียงใหมที่มาเท่ียวตามรอย

ภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand  (Kamolthamwong Lakkana, 2015, 29)

  3. คุณภาพสินคายังไมไดมาตรฐาน

      แมวาจาํนวนหรือธรุกจิสปาในเชยีงใหมมมีากและมีคณุภาพทีด่ ี แตถามองในแงของการแขงขัน          

แลว ธรุกจิสปาในเชียงใหมยงัไมไดมคีณุภาพอยางแทจริง   มเีพยีงธุรกจิสปาสวนนอยท่ีจะนําเสนอในรูปแบบ

เอกลกัษณของลานนาอยางแทจรงิ นอกจากนนีธ้รุกจิสปาบางสวนยงัอยูในทาํเลทีไ่มคอยเหมาะสมทาํใหลกูคา

ไมคอยสนใจ (Wang, 2009, 58)

  4. เปนธุรกิจมีขอจํากัดในการพัฒนา

                   โรงแรมและรานคาในเชยีงใหมตางกม็บีริการสปาใหแกลกูคาทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตทิาํให

ธุรกิจสปาไมสามารถพัฒนาไดเทาที่ควร (Li, 2015, 53)

สรุป
  การเตรียมความพรอมเพื่อตอนรับลูกคาชาวจีนของธุรกิจสปาในเชียงใหมควรจะตองมีการเตรียม

ความพรอมในทุกๆ ดาน    นอกจากเจาของสถานประกอบการสปาในเชียงใหมจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ           

สปาที่มีคุณภาพ รูปแบบการบริการสปาที่ตองผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเอกลักษณของลานนา            

พนักงานสปาท่ีมีความพรอมท้ังดานทักษะวิชาชีพและทักษะดานภาษา  รัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ       

ก็เปนอีกแรงขับเคลื่อนหลักที่จะชวยใหธุรกิจสปาเชียงใหมนั้นเปนที่พึงพอใจของลูกคาชาวจีนได
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