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ภาคผนวก ก 

 
รายการคําถามเพื่อใชในการสมัภาษณเชงิลึกผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมืองเชียงใหม 

ซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมไทยลานนาสปา 
 

คําถามมี 3 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและกิจการ 

สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนนิธุรกิจ 
 สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดทีผู่ประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและกิจการ 
1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ช่ือผูใหสัมภาษณ............................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................เพศ.........................อายุ............. 
ระดับการศึกษาสูงสุด......................................................ประสบการณในธุรกิจสปา.............ป 
 
1.2 ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ช่ือกิจการ........................................................................................ 
ลักษณะของกจิการ 

□ บริษัทจํากดั □ หางหุนสวนจํากัด □ เจาของคนเดียว □ อ่ืนๆ............................... 
ประเภทของสปาที่ใหบริการ 

□ Spring Spa  □ Hotel & Resort Spa □ Day Spa  □ Club Spa 

□ Destination Spa □ Zecusce Spa  □ Medical Spa  □ อ่ืนๆ........ 
 
โครงสรางองคกร (การจัดแบงแผนก) 

 กิจการแบงออกเปนแผนกอะไรบาง 
 มีบุคลากรทั้งหมดกี่คน แตละแผนกมกีี่คน 
 แบงเปนชายกีค่น     
 หญิงกี่คน  
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 เปนพนกังานผูใหบริการ.................คน  
  แบงเปนชาย........คน    
 หญิง...........คน 

จํานวนเงินลงทุน.........................................บาท  
เงินทุนหมนุเวยีนของกิจการ......................................บาท  
ระยะเวลาที่เปดดําเนนิการมาแลว...............................ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนนิธุรกิจ 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

 ภาวะเศรษฐกจิปจจุบันมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกจิสปาอยางไรบาง เพราะเหตุใด 
 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจเพือ่สุขภาพเปนอยางไรบาง สงผลกระทบตอ
ธุรกิจสปาอยางไร 

 ธุรกิจสปาอยูในชวงใดในวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle)  
 กําลังซื้อของลูกคามีมากนอยอยางไร สวนใหญจายเงนิในการใชบริการครั้งละประมาณ
เทาไหร 

 ปจจุบันรูปแบบการใชจายเงนิของลกูคามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม สงผลกระทบตอ
ธุรกิจสปาอยางไร 

ปจจัยดานเทคโนโลยี  
 มีเทคโนโลยีอะไรบางที่นํามาใชในธุรกิจสปา 
 เทคโนโลยีที่ใชมีความซับชอนหรือไม 
 เทคโนโลยีมีราคาแพงหรือไม 
 การนําเทคโนโลยีมาใชมีความยุงยากเพยีงใด 
 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการหรอืไม 

ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  
 ลูกคาที่มาใชบริการเปนผูบริโภคกลุมใดบาง 
 สวนใหญประกอบอาชีพอะไร 
 คานิยมเรื่องการดูแลสุขภาพสงผลตอธุรกิจสปาอยางไรบาง 
 โครงสรางของประชากรที่เปลี่ยนแปลง (จํานวนผูสูงอายุมากขึ้น) สงผลตอธุรกิจอยางไร  
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ปจจัยดานการแขงขัน (คูแขงขัน) 
 จํานวนคูแขงขนัที่เปนทั้งคูแขงขันทางตรงและทางออมมมีากนอยเทาใด 
 ความรุนแรงของการแขงขันเปนอยางไร 
 กลยุทธที่คูแขงขันใชเนนชูจดุขายในเรื่องอะไร 

ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง  
 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปามีอะไรบาง และสงผลกระทบอยางไรตอธุรกิจ 
 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ที่สงผลกระทบตอธุรกิจมีอะไรบาง 
 หนวยงานทีใ่หการสนับสนนุธุรกิจสปามีหนวยงานใด ใหการสนับสนุนในเรื่องใด 

จุดแข็งของกจิการ  
 ดานการตลาด 

o บริการ 
o การกําหนดราคา 
o ชองทางการจดัจําหนาย 
o การสงเสริมการตลาด 

 ดานการผลิต 
o กระบวนการใหบริการ 
o เครื่องมือเครื่องจักร  
o วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑที่ใช 
o บุคลากรผูใหบริการ 

 ดานการจดัการ 
o โครงสรางองคกร 
o การคัดเลือกบคุลากร 
o ระบบการบริหารจัดการ 

 ดานการเงนิ 
o การลงทุนของธุรกิจ (จํานวนเงินลงทุน,ระยะเวลาคืนทนุ) 
o อัตรากําไร 
o การบริหารตนทุน 
o การบริหารเงนิสด 
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จุดออนของกจิการ 
 ดานการตลาด 

o บริการ 
o การกําหนดราคา 
o ชองทางการจดัจําหนาย 
o การสงเสริมการตลาด 

 ดานการผลิต 
o กระบวนการใหบริการ 
o เครื่องมือเครื่องจักร  
o วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑที่ใช 
o บุคลากรผูใหบริการ 

 ดานการจดัการ 
o โครงสรางองคกร 
o การคัดเลือกบคุลากร 
o ระบบการบริหารจัดการ 

 ดานการเงนิ 
o การลงทุนของธุรกิจ (จํานวนเงินลงทุน,ระยะเวลาคืนทนุ) 
o อัตรากําไร 
o การบริหารตนทุน 
o การบริหารเงนิสด 

โอกาสของธุรกิจสปา 
ปจจัยทีมีผลกระทบเชิงบวกตอธุรกิจสปา 

 เศรษฐกิจ 
 สังคม วัฒนธรรม 
 การเมือง และกฎหมาย 
 เทคโนโลยี 
 คูแขงขัน 
 ลูกคา 
 Supplier 
 สถาบันการเงิน 
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ปจจัยทีมีผลกระทบเชิงลบตอธุรกิจสปา 
 เศรษฐกิจ 
 สังคม วัฒนธรรม 
 การเมือง และกฎหมาย 
 เทคโนโลยี 
 คูแขงขัน 
 ลูกคา 
 Supplier 
 สถาบันการเงิน 

สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดทีผู่ประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 กิจการเคยตั้งเปาหมายหรือไมวาอยากไดลูกคาแบบไหน มีลักษณะอยางไร 
 ในความเปนจริงไดลูกคาแบบใด เหมือนทีต่ั้งเปาหมายไวหรือไม 
 ลูกคาหลักที่กจิการใหความสําคัญคือกลุมไหน มีลักษณะอยางไร 
 ลูกคาหลักทํารายไดเปนกี่ % ของรายไดรวม 

การแบงสวนตลาด  
 เกณฑภูมิศาสตร 

o ถ่ินที่อยูของกลุมเปาหมาย 
o พื้นที่ในการขาย 
o จํานวนประชากร 
o ความหนาแนนของประชากร 
o สภาพภูมิอากาศ 

 เกณฑประชากรศาสตร 
o เพศ 
o อายุ 
o ระดับรายได 
o ช้ันทางสังคม 
o เชื้อชาติ 
o ระดับการศึกษา 
o อาชีพ 
o ขนาดของครอบครัว 
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 เกณฑจิตวิทยา 
o คานิยม 
o Life Style  วิถึการดํารงชีวิต 
o บุคลิกภาพ 

 เกณฑพฤติกรรมศาสตร 
o อัตราการใชบริการ 
o ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการ(เพื่อความงาม , เพือ่สุขภาพ ฯลฯ) 
o ทัศนคติตอบริการสปา 
o ความซื่อสัตยตอรานคา 
o ความพรอมของผูบริโภคในการใชบริการสปา 
o โอกาส/เวลาที่ชอบใชบริการสปา 

การกําหนดลูกคาเปาหมาย  
 สรุปกลุมลูกคาเปาหมายหลักคือ 
 สรุปกลุมลูกคาเปาหมายรอง คือ 

การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  
 ใชปจจยัใดเปนตัวกําหนดตาํแหนงทางการตลาด 

o คุณสมบัติของบริการ 
o ผลประโยชนที่ได 
o วิธีการใช 
o ตามผูใช 
o ลําดับชั้นของบริการ 
o ภาวะการแขงขัน 
o คุณภาพ-ราคา 

กลยุทธผลิตภัณฑ(บริการ) 
บริการ 

 มีบริการอะไรใหลูกคาเลือกบาง 
 จัดเปน Package หรือไม อยางไร 

 การบําบัดดวยน้ํา (วารีบําบดั) 
o การแช อาบน้าํ 
o การฉีดน้ํา 



 
 

 
82 

o อบไอน้ํา 
o การประคบ 
o การหอดวยผาเย็น 
o กายภาพบําบัดในน้ํา 
o ฯลฯ 

 การบําบัดดวยมือ 
o นวดไทย 
o นวดสวีดิช 
o นวดหนา 
o นวดเทา 
o นวดสมุนไพร 
o ฯลฯ 

 พฤกษาบําบัด 
o Aroma Therapy 
o พอกหนา พอกตัว 
o ฯลฯ 

 บริการอื่น 
o การเสริมความงาม 
o การออกกําลังกาย 
o ฯลฯ 

กลยุทธราคา 
 ราคาของบริการแตละแบบ เปนอยางไร 
 กําหนดราคาอยางไร 

o พิจารณาจากตนทุน 
o พิจารณาจากการแขงขัน 
o พิจารณาจากความตองการของลูกคา 

 กลยุทธการตั้งราคา 
o ตั้งราคาเปน Package หรือไม 
o ราคาที่ตั้ง เทากันทุก Package หรือไม 
o มีการใหสวนลด หรือไม 
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o มีราคาพิเศษสําหรับสมาชิกหรือไม 
กลยุทธการจัดจําหนาย  

 การเลือกทําเลที่ตั้ง 
o สภาพแวดลอม 
o ความปลอดภยั 
o ระบบสาธารณูปโภค 
o สถานที่จอดรถ 

 ชองทางในการนําเสนอบริการ 
o การขายตรง 
o ผานตัวแทนหรือนายหนา 
o แฟรนไชส 
o E-Commerce 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
 การโฆษณา 
 การประชาสัมพันธ 
 การใชพนกังานขาย 
 การสงเสริมการขาย 
 การตลาดทางตรง 

กลยุทธดานบคุลากรผูใหบริการ 
 โครงสรางบุคลากรในการใหบริการ 
 การคัดเลือกพนักงาน 
 การใหคาตอบแทนพนกังาน 
 การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
 ภูมิทัศนบริการ 

o การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร 
o สภาพภูมิทัศน 
o สภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร 
o ปาย สัญลักษณตางๆ 
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 ลักษณะทางกายภาพอืน่ๆ 
o เครื่องแบบพนกังาน 
o นามบัตร 
o เอกสาร รายงาน  
o วุฒิบัตร 
o เกียรติบัตร 
o ประกาศนยีบตัร 
o รางวัลที่ไดรับ 

กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 
 ขั้นตอนการใหบริการ 

o การตอนรับลูกคา 
o การจัดเตรยีมวสัดุ สถานที่ในการใหบริการ 
o การใหบริการ 
o การรับชําระเงนิ 
o การสงลูกคา 

 การเตรียมความพรอมกอนการใหบริการ 
o การเตรียมความพรอมของพนักงาน 
o การเตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณในการใหบริการ 
o การเตรียมความพรอมของสถานที่ 

 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนนิงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 

 ปญหาในการดําเนินงานของผูประกอบการ 
 แนวทางในการแกไขปญหา 
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ภาคผนวก ข 
 
ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แตละราย 
 
กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 1 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณเปนเจาของกิจการ เพศหญิง อายุ 28 ป ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มี

ประสบการณในธุรกิจสปา 4 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่ แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ 
และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 5 คน แบงเปน ฝายการตลาด 1 คน ฝายบริการ 3 คน และฝาย
บัญชีการเงิน 1 คน บุคลากรทุกคนเปนเพศหญิง  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 500,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 100,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไมคอยสงผลกระทบตอกิจการมากนัก เนื่องจากลูกคาโดยสวน
ใหญเปนคนไทย ยอดขายของกิจการจึงไมไดขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพเติบโตขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา คิดวาธุรกิจสปาอยูในชวง
เจริญเติบโต (Growth) ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้งละ 1,000 
– 2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสงกระทบโดยตรงตอธุรกิจ
สปา ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีที่นํามาใชในธรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา เชน เครื่องนวด อางวารบีาํบดั 
และการจัดเก็บขอมูลลูกคา โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาใหเลือกหลากหลาย 
นําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกไมยุงยาก และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บ
ขอมูลลูกคา 
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ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนคนไทยที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม ประกอบอาชีพขาราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชน และนักศึกษา มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และมีโครงสรางอายุมาก
ขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา 
 ปจจัยดานการแขงขัน 

คูแขงขันทางตรงและทางออมมีไมมาก เนื่องจากมีบริการที่แตกตาง มีความรุนแรงของการ
แขงขันอยูในระดับปานกลาง โดยมีการแขงขันที่รุนแรงในบางพื้นที่                      (ยานนิมมานเหมิ
นทร) โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่อง บริการที่หลากหลาย และความสะดวกสบายของ
สถานที่  
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด การผลิตบริการ และการเงิน ซ่ึง
สงผลใหธุรกิจสปามีความเขมแข็งขึ้น มีกฎระเบียบในเรื่องการบังคับใชมาตรฐานการใหบริการ
สปา ซ่ึงสงผลเสียตอกิจการเนื่องจากกิจการอยูในชวงเริ่มตนทําใหยังไมมีความพรอมในหลายๆดาน 
โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก สมาคมไทยลานนาสปา ใหการชวยเหลือในดานการตลาด
และประชาสัมพันธ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของ

ลูกคา ราคาเหมาะสม คอนขางถูกกวาคูแขงขัน มีระบบสมาชิกทําใหลูกคามีความจงรักภักดี มีการ
ใชเครื่องมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน อางวารีบําบัด มีการบริหารที่คลองตัว 
เนื่องจากเปนกิจการขนาดเล็ก และพนักงานสวนใหญเปนเครือญาติ 

จุดออนของกิจการ 
ทําเลที่ตั้งไมดี เนื่องจากอยูในซอยคอนขางลึก ลูกคาพบเห็นไดยาก สถานที่คอนขางคับ

แคบ ไมมีพื้นที่ที่ใหลูกคาผอนคลาย มากพอ และมีปญหาในการจัดการดานการเงิน เนื่องจากผูที่
ดูแลดานการบริหารการเงินขาดประสบการณ 

โอกาสของกิจการ 
 สภาพอุตสาหกรรมสปาโดยรวมเติบโต มีเทคโนโลยีตางๆที่จะมาชวยเหลือในการ
ใหบริการใหเลือกหลากหลาย นํามาใชไดอยางสะดวก ไมซับซอน 
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อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการใชจายดานบริการสุขภาพของลูกคาลดลง มีคู
แขงขันจํานวนมาก สภาพการแขงขันคอนขางรุนแรง การรวมตัวเปนสมาคมของผูประกอบการทํา
ใหเกิดปญหากับกิจการในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการ เนื่องจากเปนกิจการขนาดเลก็ไม
สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานไดทั้งหมด 
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนเพศหญิง ระดับ
อายุตั้งแต 15 ถึง 70 ป ระดับรายได 8,000 – 15,000 บาทตอเดือน เชื้อชาติไทย ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท ขาราชการ และนักศึกษา มีคานิยมรักสวยรักงาม ชอบการเสริมสวย ทันสมัย มี
อัตราการใชบริการเปนประจํา เฉลี่ยอาทิตยละ 1 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการ
เสริมความงาม จะใชบริการทุกวันตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป   

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด  โดยใชเกณฑ คุณภาพ ที่ เหมาะสมกับราคา  เปน

ตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การประคบ การกายภาพบําบัด

ในน้ํา บริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การอบไอน้ํา และการประคบ 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวดเทา การนวด

สมุนไพร การนวดกระชับทรวงอก บริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การนวดเทา การนวดไทย 
และการนวดกระชับทรวงอก 

พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว การพอกโคลน การมารก
หนา การขัดผิวดวยสมุนไพร บริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก Aroma Therapy การพอกหนา และ
การพอกตัว 

บริการอื่นๆ ไดแก โยคะ 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
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กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 250 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 350 – 2,000 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 200 –900 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 500 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,000 – 3,000 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน ประกอบกับความตองการของลูกคา โดยมีการ

ตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มีการใหสวนลด เดือนเวนเดือน และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจา ตนทุนคาใชจาย และระบบสาธารณูปโภค เปนหลัก  

โดยมีชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน ขายผานตัวแทน ไดแก เอเจนซี่ทัวร 
โรงแรม เกสตเฮาส และขายผานนายหนา ซ่ึงถือเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพพอสมควรเนื่องจากมี
เครือขายตัวแทนที่หลากหลาย 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก การแทรกใบปลิวในนิตยสาร โบรชัวร การแนะนําปากตอ

ปาก วิทยุ และหนังสือพิมพทองถ่ิน 
การประชาสัมพันธ ไดแก การลงบทความในหนังสือพิมพทองถ่ิน การใหขาวผาน

หนังสือพิมพทองถ่ิน 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การใหสวนลดและสวนยอมใหสําหรับสมาชิก 

การแถมบริการเมื่อใชครบตามที่กําหนด และการสะสมแตม 
การตลาดทางตรง ไดแก การตลาดทางโทรศัพท   
โดยการสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพไดแก การใชใบปลิว และหนังสือพิมพทองถ่ิน 

การใหสวนลด การสะสมแตม และการตลาดทางโทรศัพท 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการไมมีโครงสรางบุคลากรในการใหบริการที่ชัดเจน โดยพนักงานผูใหบริการแตละคน

ตองสามารถใหบริการไดทุกแบบ โดยมีการคัดเลือกพนักงานจากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา 
และผูที่ไมเคยมีประสบการณในธุรกิจสปาโดยจะนํามาฝกอบรม และมีการทดลองงานกอนรับเปน
พนักงานประจํา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน บวกกับคา
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คอมมิชช่ันในการใหบริการลูกคาตอราย กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยเปนการ
ฝกอบรมภายในองคกรเอง 

 
กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
การออกแบบภายในและภายนอกเนนความเปนไทย และความสะอาดเรียบรอยเปนหลัก มี

สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ เหมาะสมกับการใหบริการ กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน นามบัตร 
และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมดวยการตอนรับลูกคา โดยสอบถามความตองการของ

ลูกคาและจัดสถานที่ใหลูกคารอ การจัดเตรียมสถานที่ในการใหบริการ การจัดเตรียมวัสดุผลิตภัณฑ
ในการใหบริการ การใหบริการ การชําระเงิน ไปจนถึงสงลูกคา โดยมีการเตรียมความพรอมกอน
การใหบริการของพนักงาน วัสดุอุปกรณในการใหบริการ และสถานที่ในการใหบริการ กอนการ
ใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) โดยเฉพาะในชวงหนาฤดูกาลทองเที่ยว

ที่มีจํานวนลูกคามาก พนักงานบางคนถูกคูแขงขันซื้อตัวไป ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้
โดยการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจพนักงานที่มีอยู รวมถึงรวมกับพันธมิตรธุรกิจ
ผลักดันใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนานักบําบัดที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการ 

2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ผูประกอบการมองวาคูแขงขัน โดยเฉพาะคู
แขงขันรายใหมๆ จะใชกลยุทธราคามาเปนกลยุทธหลักในการแขงขัน ทําใหระดับราคาตลาด
เสีย ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยพยายามสรางความแตกตางใหกับบริการของตนเอง
โดยพัฒนาบริการเกี่ยวกับการเสริมความงามที่ครบวงจรตั้งแตหัวจรดเทา  รวมถึงการลดตนทุน
ในบริการบางตัวในสวนของผลิตภัณฑที่ใช โดยคงราคาเดิม 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 2 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการทั่วไป เพศหญิง อายุ 43 ป ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี มีประสบการณในธุรกิจสปา 2 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนหางหุนสวนจํากัด ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa โดยมี

การจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่ แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ และ
ฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 8 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 4 คน และฝาย
บัญชีการเงิน 2 คน บุคลากรทุกคนเปนเพศหญิง  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 800,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 200,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันคงตัวจึงไมคอยสงผลกระทบตอกิจการมากนัก การเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพเติบโตขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา คิดวาธุรกิจสปาอยูในชวง
เจริญเติบโต (Growth) ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้งละ 2,000 
– 3,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสงกระทบโดยตรงตอธุรกิจ
สปา ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีที่นํามาใชในธรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไม
มีความซับซอน มีราคาไมแพง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกไมยุงยาก และมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และมี
โครงสรางอายุมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา 
  
 
 



 
 

 
91 

ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับปานกลาง โดยคิดวามีการแขงขันที่ไมรุนแรง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่อง 
บริการที่หลากหลาย คุณภาพของบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑที่ใช 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด การผลิตบริการ และการเงิน ซ่ึง
สงผลใหธุรกิจสปามีความเขมแข็งขึ้น มีกฎระเบียบในเรื่องการบังคับใชมาตรฐานการใหบริการ
สปา และกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัย ซ่ึงสงผลใหกิจการตองปรับตัวเพื่อใหดําเนินงานไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก สมาคมไทยลานนาสปา และสํานักงาน
สาธารณสุข ใหการชวยเหลือในดานการตลาดและประชาสัมพันธ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ การบริการมีความแตกตางเปน

เอกลักษณ มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม ทําเลที่ตั้งดีอยูในยานใจกลางเมือง มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธและสงเสริมการขายที่เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย มีกระบวนการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และผูบริหารมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

จุดออนของกิจการ 
การโฆษณาประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง  
โอกาสของกิจการ 

 ลูกคากลุมเปาหมายมีกําลังซื้อมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะใชจายเงินดานการผอนคลายและ
รักษาสุขภาพมากขึ้น กระแสความนิยมในการใชบริการสปาเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรม สปาโดยรวมอยู
ในชวงเจริญเติบโต ซ่ึงสงผลดีตอสภาพตลาดโดยรวม นโยบายรัฐบาลใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มี
เทคโนโลยีที่ชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย โดยนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวก ไม
ยุงยาก 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง มี
คูแขงขันจํานวนมาก สภาพการแขงขันคอนขางรุนแรง ขาดสถาบันการเงินที่ใหการชวยเหลือดาน
เงินทุน 
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สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในตางประเทศ เปนทั้งเพศชายและเพศหญิง ระดับอายุ
ตั้งแต 25 ถึง 30 ป เปนชาวตางชาติกลุมประเทศยุโรปและอเมริกา เปนนักทองเที่ยว มีคานิยมรัก
สุขภาพ ชอบออกกําลังกาย สนใจเกี่ยวกับ เร่ืองการดูแลสุขภาพ มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยเดือนละ 
2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอนคลายและการรักษาสุขภาพ สวนใหญจะ
ใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป   

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจากบริการในเรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพ เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การประคบ โดยบริการที่ลูกคา

ใชเปนประจํา ไดแก การ การอบไอน้ํา การแชน้ํา และการประคบ 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดหนา การนวดเทา การนวดสมุนไพรโดย

บริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก การนวดไทย การนวดหนา และการนวดเทา 
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว การหอตัวดวยสมุนไพร 

การขัดผิวดวยสมุนไพร โดยบริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา และ
การหอตัวดวยสมุนไพร 

บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 500 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 700 – 2,000 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 800 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 1,000 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 2,000 – 5,000 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มี

การใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
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กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค และสถานที่

จอดรถเปนหลัก  โดยมีชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  
กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร การแทรกใบปลิวในนิตยสาร โปสเตอร 

ปายโฆษณากลางแจง 
การประชาสัมพันธ ไดแก การลงบทความในหนังสือพิมพทองถ่ิน การใหสัมภาษณ 
การใชพนักงานขาย ไดแก การใชพนักงานขายนําเสนอบริการตามแหลงที่อยูของลูกคา

เปาหมาย เชน โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวหลักๆ 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การใหสวนลดและสวนยอมใหสําหรับสมาชิก  
การตลาดทางตรง ไดแก การใช E-Mail 
โดยการสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การโฆษณาผานแผนพับ และโปสเตอร 

การใหสวนลดสําหรับสมาชิก การใชพนักงานขาย และ การใช E-Mail 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามประเภทของบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนตองจะมีหนาที่ใหบริการตามประเภทของบริการ เชน การนวด การ
บําบัดดวยน้ํา เปนตน โดยมีการคัดเลือกพนักงานจากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา และผูที่ไมเคย
มีประสบการณในธุรกิจสปาโดยจะนํามาฝกอบรม และมีการทดลองงานกอนรับเปนพนักงาน
ประจํา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน กิจการมีการฝกอบรมและ
พัฒนาพนักงานโดยเปนการฝกอบรมภายในองคกรเองในเรื่องความรูเกี่ยวกับสปา 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการใหบริการในเรื่องสภาพแวดลอมโดยรอบ

อาคาร เปนหลัก โดยเนนสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ เงียบสงบ เหมาะสมกับการใหบริการ 
กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน นามบัตร และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมดวยการตอนรับลูกคา การจัดสถานที่ใหลูกคารอ การ

จัดเตรียมสถานที่ในการใหบริการ การจัดเตรียมผลิตภัณฑในการใหบริการ การใหบริการ การชําระ
เงิน ไปจนถึงสงลูกคา โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการใหบริการของพนักงาน วัสดุอุปกรณใน
การใหบริการ และสถานที่ในการใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
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สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) มีปญหาขาดแคลนพนักงานที่มีฝมือ 

พนักงานมีอัตราการเขาออกสูง ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการเพิ่มคาตอบแทนให
สูงขึ้น โดยเพิ่มคาจางใหตามจํานวนลูกคาที่ใหบริการ รวมถึงการผลักดันผานสมาคมไทย
ลานนาสปา ใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบําบัด 

2. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา โดยเฉพาะเรื่องของการจดทะเบียนวาจะใหเปน
สถานบริการหรือสถานพยาบาล ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย รวมกับสมาคมไทย
ลานนาสปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานธุรกิจสปาใหมีความชัดเจน 

3. ปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดยผูประกอบการมองวา อยากใหภาครัฐเขา
มาชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหมากขึ้น โดยเฉพาะการชวยเหลือในเรื่องการฝกอบรมพัฒนา
พนักงานในเรื่องการใชภาษาตางประเทศในการใหบริการและประชาสัมพันธเพื่อส่ือสารกับ
ลูกคาชาวตางชาติ 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 3 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ เพศหญิง อายุ 35 ป ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก มีประสบการณในธุรกิจสปา 3 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนบริษัทจํากัด ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa โดยมีการจัด

โครงสรางองคกรแบบรวมอํานาจ แบงเปนทั้งหมด 4 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ ฝายลูกคา
สัมพันธ และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 15 คน แบงเปน ฝายการตลาด 3 คน ฝายบริการ 8 
คน ผายลูกคาสัมพันธ 2 คนและฝายบัญชีการเงิน 2 คน เปนเพศหญิง 13 คน เพศชาย 2 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 12,000,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 
2,000,000 บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงชะลอตัว จึงสงผลกระทบใหยอดขายของกิจการลดลง 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพเติบโตขึ้น แตไมคอยสงผลกระทบตอธุรกิจสปามาก
นัก คิดวาธุรกิจสปาอยูในชวงเจริญเติบโตเต็มที่ (Mature) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญ
จายเงินในการใชบริการครั้งละ 2,000 – 3,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพมาก
ขึ้น ซ่ึงสงกระทบโดยตรงตอธุรกิจสปา ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีที่นํามาใชในธรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา การจัดเก็บขอมูลลูกคา และ
ระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง สามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกไมยุงยาก และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บ
ขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และชาวตางชาติที่พักอาศัยในจังหวัด
เชียงใหม มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และมีโครงสรางอายุมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับมาก โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่อง ราคา เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการผลิตบริการ ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปามีการ
บริการที่ดีขึ้น มีกฎระเบียบในเรื่องการบังคับใชมาตรฐานการใหบริการสปา  ซ่ึงสงผลใหกิจการ
ตองปรับตัวเพื่อใหดําเนินงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก 
สมาคมไทยลานนาสปา และสํานักงานสาธารณสุข ใหการชวยเหลือในดานการผลิตบริการ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ การบริการมีความแตกตางเปน

เอกลักษณ พนักงานที่ใหบริการมีความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ มีการกําหนดราคาที่
เหมาะสม มีกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

จุดออนของกิจการ 
ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม การโฆษณาประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง และมีอัตรากําไรต่ํา  
โอกาสของกิจการ 

 ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น 
กระแสความนิยมในการใชบริการสปาเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมสปาโดยรวมอยูในชวงเจริญเติบโต ซ่ึง
สงผลดีตอสภาพตลาดโดยรวม มีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ชวยในการใหบริการและมีการรวมตัวกันของผูประกอบการสปา เพื่อกําหนดมาตรฐานทางดาน
ราคา 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง 
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงทําใหลูกคากลุมเปาหมายลดลง มีกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการ
ประกอบธุรกิจสปา มีคูแขงขันจํานวนมาก สภาพการแขงขันคอนขางรุนแรง รวมถึงมีการตัดราคา
กันระหวางผูประกอบการ  
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในตางประเทศ และอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม (เขต
อําเภอเมือง) เปนเพศหญิง ระดับอายุตั้งแต 25 ถึง 50 ป เปนชาวไทย และชาวตางชาติกลุมประเทศ
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ยุโรปและอเมริกา เปนนักทองเที่ยว และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน          มีคานิยมรัก
สุขภาพ ชอบการผอนคลาย สนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ และความงาม      มีอัตราการใช
บริการ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอนคลาย สวนใหญจะ
ใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป   

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจากบริการในเรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพ และความงาม เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การประคบ โดยบริการที่ลูกคา

ใชเปนประจําไดแก การแชน้ํา การอาบนา และการอบไอน้ํา 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวดเทา การนวด

สมุนไพรโดยบริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช และการนวดเทา 
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว การหอตัวดวยสมุนไพร 

การขัดผิวดวยสมุนไพร โดยบริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก Aroma Therapy การพอกหนา และ
การพอกตัว 

บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 1,500 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 800 – 2,000 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 700 – 2,500 บาท ตอครั้ง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 1,000 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,000 – 5,000 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มี

การใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
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กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก ระบบสาธารณูปโภค เปนหลัก  โดยมีชองทางการ

จัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และผานตัวแทนและนายหนา ไดแก โรงแรม บริษัทนํา
เที่ยว เปนตน โดยลูกคามากกวาครึ่งจะมาจากชองทางผานตัวแทนและนายหนา 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร การแทรกใบปลิวในนิตยสาร ปาย

โฆษณา และโทรทัศน 
การประชาสัมพันธ ไดแก การใหสัมภาษณ การใหขาวในวิทยุและหนังสือพิมพทองถ่ิน 

การเปนสปอนเซอร การบริจาคเพื่อการกุศล 
การใชพนักงานขาย ไดแก การใชพนักงานขายนําเสนอบริการตามแหลงที่อยูของลูกคา

เปาหมาย เชน โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวหลักๆ 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การใหคูปอง การใหCommision กับตัวแทน คน

กลาง และพนักงานขาย  
การตลาดทางตรง ไดแก การใช E Mail, Direct mail โทรศัพท และ SMS 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การใชแผนพับ ปายโฆษณา การใหสวนลด 

และการใชคูปองสะสมแตม 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามประเภทของบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนตองจะมีหนาที่ใหบริการตามประเภทของบริการ โดยมีการคัดเลือก
พนักงานจากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ
เงินเดือน บวกกับคาคอมมิชช่ันในการใหบริการลูกคาตอราย กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานโดยในเรื่องการพัฒนาทักษะในการใหบริการ การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ ความรู
เกี่ยวกับสปา และความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชประกอบการใหบริการ 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการบริการในดาน การออกแบบภายในและ

ภายนอกอาคาร เปนหลัก โดยเนนการออกแบบตกแตงที่หรูหรา สวยงาม ผสมผสานกับความเปน
ธรรมชาติ สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เหมาะสมกับการใหบริการ กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน 
นามบัตร เอกสารรายงาน วุฒิบัตร เกียรติบัตร รางวัล และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 
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กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมจากการตอนรับลูกคา การจัดเตรียมสถานที่ในการ

ใหบริการ การจัดเตรียมวัสดุผลิตภัณฑในการใหบริการ การใหบริการ การชําระเงิน ไปจนถึงสง
ลูกคา โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการใหบริการของพนักงาน วัสดุอุปกรณในการใหบริการ 
และสถานที่ในการใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ผูประกอบการมองวา คูแขงขันรายใหมหรือราย

ยอยที่ยังไมสามารถหาความแตกตางหรือจุดเดนของตัวเองได มักจะใชกลยุทธราคามาเปนกล
ยุทธหลักในการแขงขัน ทําใหเกิดสงครามราคาขึ้น โดยผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการ
สรางความแตกตางใหกับบริการของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา โดยการเนนการ
ใหบริการของพนักงานที่เปนเลิศ ใหความเปนกันเองกับลูกคา  

2. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา โดยเฉพาะเรื่องการกฎหมายการคุมครองผูบริโภค 
ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย รวมกับสมาคมไทยลานนาสปาผลักดันใหหนวยงาน
ภาครัฐไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปาใหมีความชัดเจน 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 4 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ เพศหญิง อายุ 32 ป ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท มีประสบการณในธุรกิจสปา 3 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรแบบตามหนาที่  แบงเปนทั้งหมด 4 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝาย
บริการ ฝายลูกคาสัมพันธ และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 
คน ฝายบริการ 4 คน ผายลูกคาสัมพันธ 2 คนและฝายบัญชีการเงิน   2 คน เปนเพศหญิง 8 คน เพศ
ชาย 2 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 2,500,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 500,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 4 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงชะลอตัว จึงสงผลกระทบใหยอดขายของกิจการลดลง 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพเติบโตขึ้น แตไมคอยสงผลกระทบตอธุรกิจสปามาก
นัก คิดวาธุรกิจสปาอยูในชวงเจริญเติบโตเต็มที่ (Mature) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญ
จายเงินในการใชบริการครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพมาก
ขึ้น ซ่ึงสงกระทบโดยตรงตอธุรกิจสปา ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา การจัดเก็บขอมูล
ลูกคา และระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง 
สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกพอสมควรไมยุงยาก และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และนักทองเที่ยวชาวไทย รวมถึงชาวไทยที่
พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และมีโครงสรางอายุมากขึ้น ซ่ึง
สงผลดีตอธุรกิจสปา 
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 ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับมาก โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่อง ความหลากหลายของบริการ คุณภาพของ
บริการ รูปแบบของบริการที่แตกตาง คุณภาพของพนักงานผูใหบริการ ราคา เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปามีความรู
ความเขาใจในดานการตลาดเพื่อพัฒนากิจการ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของภาษี โดยมี
หนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมไทยลานนาสปา ชมรมธุรกิจ
สุขภาพ และสํานักงานสาธารณสุข ใหการชวยเหลือในดานการตลาด 

จุดแข็งของกจิการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ  พนักงานที่ใหบริการมีความเชี่ยวชาญ 

ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม มีกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ มี
การคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ รวมถึงมี
การบริหารจัดการที่เปนระบบ 

จุดออนของกิจการ 
ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม การโฆษณาประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง ขาดการนําเครื่องมือ

เครื่องจักรที่ทันสมัยมาชวยในการใหบริการ การคัดเลือกบุคลากรไมสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และกิจการมีปญหาในเรื่องการหมุนเวียนเงินสด 

โอกาสของกิจการ 
 ธุรกิจสปาอยูในชวงกําลังเติบโต ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอน
คลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น กระแสความนิยมในการใชบริการสปาเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมสปา
โดยรวมอยูในชวงเจริญเติบโต ซ่ึงสงผลดีตอสภาพตลาดโดยรวม มีนโยบายรัฐบาลที่ใหการ
สนับสนุนธุรกิจสปา รวมถึงมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย และมีการรวมตัวกันของผูประกอบการสปา เพื่อกําหนด
มาตรฐานทางดานราคา 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง 
ลูกคามีกําลังซื้อลดลง โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงทําใหลูกคากลุมเปาหมายลดลง มีกฎหมาย
ที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจสปา ขาดสถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเรื่องเงินทุน มีคู



 
 

 
102 

แขงขันจํานวนมาก  สภาพการแขงขันคอนขางรุนแรง  รวมถึงมีการตัดราคากันระหวาง
ผูประกอบการ  
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักเปนชาวไทย และชาวตางชาติกลุมประเทศเอเชีย ยุโรปและอเมริกา 
เปนเพศชาย รอยละ 30 เพศหญิงรอยละ 70 ระดับอายุตั้งแต 30 ถึง 40 ป ในสวนลูกคาชาวตางชาติ
สวนใหญเปนนักทองเที่ยว สวนลูกคาชาวไทยจะประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ
และแมบาน มีคานิยมรักสวยรักงาม รักสุขภาพ ชอบการผอนคลาย ชอบออกกําลังกาย สนใจ
เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ และความงาม มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 1 คร้ัง ประโยชน
ที่ตองการจากการใชบริการเพื่อความงาม การผอนคลาย และการรักษาสุขภาพ สวนใหญจะใช
บริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ตั้งแตเวลา 12.00 - 17.00 น.  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจากบริการในเรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพ และความงามและวิธีการใหบริการที่แตกตาง รวมถึงมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 

กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การอบไอน้ํา การประคบ โดยบริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก 

การอบไอน้ํา 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวดเทา การนวด

สมุนไพร โดยบริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การนวดไทย การนวดเทา และการนวดหนา 
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว โดยบริการที่ลูกคาใชเปน

ประจําไดแก Aroma Therapy 
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 200 – 400 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 250 – 600 บาท ตอคร้ัง 
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พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 700 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 200 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,250 – 2,150 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุนเปนหลัก โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่

หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอมและ สถานที่จอดรถ เปนหลัก  โดยมี

ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และผานตัวแทนและนายหนา ไดแก โรงแรม 
บริษัทนําเที่ยว รวมถึงการขายผานระบบ E-Commerce  

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร โปสเตอร หนังสือพิมพ วิทยุ การแทรก

ใบปลิวในนิตยสาร และ Directory 
การประชาสัมพันธ ไดแก การใหสัมภาษณ การเปนสปอนเซอร และ การบริจาคเพื่อการ

กุศล 
การใชพนักงานขาย ไดแก การใชพนักงานขายนําเสนอบริการตามแหลงที่อยูของลูกคา

เปาหมาย เชน โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวหลักๆ 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การใหคูปอง การแถมบริการ การใหCommision 

กับตัวแทน คนกลาง และพนักงานขาย  
การตลาดทางตรง ไดแก การใช Catalogs และโทรศัพท  
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพคือ การใชแผนพับโบรชัวร โปสเตอร การแทรก

ใบปลิวในนิตยสาร การใชพนักงานขาย และการใหสวนลด 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ โดยพนักงานผูใหบริการ

แตละคนตองจะมีหนาที่ใหบริการตามประเภทของบริการ โดยมีการคัดเลือกพนักงานจากผูที่มี
ประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน บวกกับ
คาคอมมิชช่ันในการใหบริการลูกคาตอราย กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยในเรื่อง
การพัฒนาทักษะในการใหบริการ การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ ความรูเกี่ยวกับสปา และ
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช 
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กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการบริการในดาน การออกแบบภายในและ

ภายนอกอาคาร สภาพภูมิทัศนโดยรวม สภาพแวดลอมโดยรอบ  เปนหลัก โดยเนนการออกแบบ
ตกแตงที่เรียบงาย สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนกันเอง กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน นามบัตร 
เอกสารรายงาน วุฒิบัตร เกียรติบัตร รางวัล และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมจากการตอนรับลูกคา สอบถามความตองการ จากนั้นก็

จะทําการการจัดเตรียมสถานที่ในการใหบริการ การจัดเตรียมวัสดุผลิตภัณฑในการใหบริการ การ
ใหบริการ และการชําระเงิน โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการใหบริการของพนักงาน วัสดุ
อุปกรณในการใหบริการ และสถานที่ในการใหบริการ กอนการใหบริการ  
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) เนื่องจากงานบางชวงมีปริมาณมาก 

พนักงานบางคนจึงลาออกไปเนื่องจากมีรูปแบบการจายคาตอบแทนเปนรายเดือน ซ่ึง
ผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการจายคาตอบแทนพนักงานเดิมใหสูงขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบ
การจายเงินในลักษณะการใหคาคอมมิชช่ันตอการใหบริการลูกคาแตละครั้ง 

2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ผูประกอบการมองวาธุรกิจสปาในปจจุบันมีการ
แขงขันกันสูง ทําใหเกิดการตัดราคากัน ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยพยายามสรางความ
แตกตางใหกับบริการของตนเองโดยพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการใหมีใจรักที่จะใหบริการมาก
ขึ้น เพื่อการใหบริการลูกคาที่เปนเลิศ 

3. ปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดยผูประกอบการมองวา ธุรกิจสปายังมี
ภาพลักษณที่ไมคอยดีในสายตาลูกคาบางคน ซ่ึงมองวาอาจมีบริการทางเพศแอบแฝง จึงอยาก
ใหหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ ใหการชวยเหลือทางดานการตลาดและการประชาสัมพันธใน
ภาพรวมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณของธุรกิจสปา ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยผลักดัน
ใหเกิดหลักสูตรนักบริหารธุรกิจสปาเพื่อพัฒนาผูประกอบการสปาโดยเฉพาะทางดานการตลาด 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 5 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการ เพศชาย อายุ 35 ป ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

มีประสบการณในธุรกิจสปา 2 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรแบบตามหนาที่  แบงเปนทั้งหมด 4 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝาย
บริการ ฝายลูกคาสัมพันธ และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 8 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน 
ฝายบริการ 4 คน ผายลูกคาสัมพันธ 1 คนและฝายบัญชีการเงิน 1 คน เปนเพศหญิง 7 คน เพศชาย 1 
คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 800,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 200,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงขยายตัว จึงสงผลกระทบใหยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้น 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพเติบโตขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา   คิดวาธุรกิจสปา
อยูในชวงเจริญเติบโตเ (Growth) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้ง
ละ 1,000 – 2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสงกระทบโดยตรง
ตอธุรกิจสปา ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา การจัดเก็บขอมูล
ลูกคา การทําการตลาด และระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มี
ราคาคอนขางแพง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกพอสมควรไมยุงยาก และมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และนักทองเที่ยวชาวไทย รวมถึงชาวไทยที่
พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหมและไมไดพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม มีคานิยมในการรักษาสุขภาพ
มากขึ้น และมีโครงสรางอายุมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา 
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 ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีประมาณ 15 -20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยูใน

ระดับคอนขางรุนแรง มีการตัดราคากัน โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหมที่เขามาในตลาด โดยคู
แขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่อง ความหลากหลายของบริการ คุณภาพของบริการ รูปแบบของ
บริการที่แตกตาง คุณภาพของพนักงานผูใหบริการ ราคา สถานที่ตั้ง และการสงเสริมการตลาด เปน
หลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปามีความรู
ความเขาใจในดานการตลาดเพื่อพัฒนากิจการ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของมาตรฐานการ
ใหบริการ มาตรฐานของผูใหบริการ และกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอานามัย โดยมีหนวยงานที่ใหการ
ชวยเหลือไดแก สมาคมไทยลานนาสปา และสํานักงานสาธารณสุข ใหการชวยเหลือในดาน
การตลาด 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ มีบริการที่แตกตางเปนเอกลักษณ

พนักงานที่ใหบริการมีความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม ทําเล
ที่ตั้งดี มีกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารมี
ประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ รวมถึงมีการหมุนเวียนเงินสดที่ดี 

จุดออนของกิจการ 
กิจการมีอัตรากําไรต่ํา และมีอัตราการเขาออกของพนักงานที่มีฝมือสูง 
โอกาสของกิจการ 

 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น ธุรกิจสปาอยูในชวงกําลังเติบโต 
กระแสความนิยมในการใชบริการสปาเพิ่มขึ้น มีกฎหมายที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจสปา มี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย และมีการรวมตัวกันของ
ผูประกอบการสปา เพื่อกําหนดมาตรฐานทางดานราคา 
 อุปสรรคของกิจการ 
 ไมมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน สภาพการแขงขันคอนขางรุนแรง รวมถึง
มีการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ  
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สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในตางประเทศ เปนนักทองเที่ยวกลุมประเทศเอเชีย ยุโรป
และอเมริกา เปนเพศ หญิง ระดับอายุตั้งแต 18 ถึง 30 ป มีคานิยมรักสุขภาพ ชอบการผอนคลาย 
ชอบออกกําลังกาย ชอบเขาสังคม สนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ และความงาม สนใจติดตาม
แฟชั่นอยูเสมอ มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 1 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการ
เพื่อความงาม การผอนคลาย และการรักษาสุขภาพ สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
วันหยุดพิเศษ และวันที่เปนโอกาสพิเศษ ตั้งแตเวลา       12.00 น. เปนตนไป 

สวนลูกคากลุมเปาหมายรองจะเปนชาวไทยที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม เปนกลุมตั้งแต
นักศึกษาไปจนวัยทํางาน เพศหญิง เนนประโยชนจากความงามเปนหลัก มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ย
สัปดาหละ 1 คร้ัง สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาหตั้งแตเวลา       17.00 น. เปนตน
ไป 

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ คุณสมบัติของบริการ ลําดับชั้นของบริการ

และ การมีบริการที่เหนือกวาคูแขงขันเปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การอบไอน้ํา การประคบ  
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวดเทา การนวด

สมุนไพร 
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก การแชน้ํา การนวดไทย การนวดสวีดิช Aroma Therapy 

และการเสริมความงาม 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 200 – 500 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 250 – 700 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 700 – 1,200 บาท ตอคร้ัง 
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บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 200 – 1,000 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 850 – 1,050 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน ประกอบกับการแขงขัน โดยมีการตั้งราคาเปน

แพคเกจที่หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอมและ ระบบสาธารณูปโภค เปนหลัก  

โดยมีชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  ขายผานตัวแทน และการขายผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิคส ซ่ึงถือเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพ โดยลูกคาชาวตางชาติสวนใหญจะจอง
และซื้อบริการผานชองทางนี้ 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร โปสเตอร หนังสือพิมพ วิทยุ การแทรก

ใบปลิวในนิตยสาร และการโฆษณา ณ จุดขาย 
การประชาสัมพันธ ไดแก การใหขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพและนิตยสาร และการ

เปนสปอนเซอร  
การใชพนักงานขาย ไดแก การใชพนักงานขายนําเสนอบริการตามแหลงที่อยูของลูกคา

เปาหมาย เชน โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวหลักๆ 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การใหคูปอง การแถมบริการ การใหCommision 

กับตัวแทน คนกลาง  
การตลาดทางตรง ไดแก การใชโทรศัพท และ E-mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  ไดแก การใช แผนพับโบรชัวร โปสเตอร 

หนังสือพิมพ การเปนสปอนเซอร พนักงานขาย การใหสวนลด การใหคูปอง E-mail  และการใช
โทรศัพท 

กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงประเภทของบริการ โดยพนักงานผู

ใหบริการแตละคนตองจะมีหนาที่ใหบริการตามประเภทของบริการ โดยมีการคัดเลือกพนักงานจาก
ผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน บวก
กับคาคอมมิชช่ันในการใหบริการลูกคาตอราย กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยใน
เร่ืองการพัฒนาทักษะในการใหบริการ การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ และความรูเกี่ยวกับสปา  

 



 
 

 
109 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการบริการในดาน การออกแบบภายในและ

ภายนอกอาคาร สภาพภูมิทัศนโดยรวม สภาพแวดลอมโดยรอบ  เปนหลัก โดยเนนการออกแบบ
ตกแตงที่เนนความสะอาด เรียบงาย  กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน นามบัตร เอกสารรายงาน วุฒิบัตร  

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมจากการตอนรับลูกคา การจัดเตรียมสถานที่ในการ

ใหบริการ การจัดเตรียมวัสดุผลิตภัณฑในการใหบริการ การใหบริการ การชําระเงิน ไปจนถึงสง
ลูกคา โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการใหบริการของพนักงาน วัสดุอุปกรณในการใหบริการ 
และสถานที่ในการใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) มีปญหาขาดแคลนพนักงานที่มีฝมือ 

พนักงานมีอัตราการเขาออกสูง ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการฝกอบรมพัฒนา
พนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได รวมถึงการผลักดันผานสมาคมไทย
ลานนาสปา ใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบําบัด 

2. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานการใหบริการ ซ่ึง
ผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย รวมกับสมาคมไทยลานนาสปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ
ไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปาใหมีความชัดเจน รวมถึง
พยายามกําหนดมาตรฐานกันเองระหวางสมาชิกในสมาคมไทยลานนาสปา 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 6 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการ เพศหญิง อายุ 35 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี

มีประสบการณในธุรกิจสปา 4 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรแบบรวมอํานาจ แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝาย
บริการ และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 8 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 5 คน
และฝายบัญชีการเงิน 1 คน เปนเพศหญิง 6 คน เพศชาย 2 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 700,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 200,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงชลอตัว จึงสงผลกระทบใหยอดขายของกิจการลดลง 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพเติบโตนอย ซ่ึงสงผลเสียตอธุรกิจสปา คิดวาธุรกิจ 
สปาอยูในชวงแนะนํา (Introduction) ลูกคามีกําลังซื้อลดลง โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการ
คร้ังละไมเกิน 1,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพลดลง ซ่ึงสงกระทบโดยตรง
ตอธุรกิจสปา ทําใหลูกคาที่มาใชบริการสปาลดลง 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา และการทําการตลาด 
โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาคอนขางแพง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชได
อยางสะดวกพอสมควรไมยุงยาก และไมไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล
ลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และนักทองเที่ยวชาวไทย รวมถึงชาวไทยที่
พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนและแมบาน มีคานิยมในการ
รักษาสุขภาพมากขึ้น และมีโครงสรางอายุมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา 
  



 
 

 
111 

ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีประมาณ 5 ราย  คิดวาความรุนแรงของการแขงขันอยูใน

ระดับไมรุนแรง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่อง รูปแบบของบริการที่แตกตาง และ
สถานที่ ทําเลที่ตั้ง เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการผลิตบริการ ซ่ึงสงผลใหกิจการมีความรู
ความเขาใจในบริการที่เปนมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดีขึ้น มีกฎระเบียบที่
เกี่ยวของในเรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอานามัย โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก 
สํานักงานสาธารณสุข ใหการชวยเหลือในดานการจัดการ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ และมีการกําหนดราคาที่เหมาะสม  
จุดออนของกิจการ 
สถานที่ไมเหมาะสมตอการใหบริการ โปรแกรมการสงเสริมการขายใชไมคอยไดผล ขาด

การบริหารจัดการที่เปนระบบ และมีปญหาในเรื่องการหมุนเวียนเงินสด 
โอกาสของกิจการ 

 มีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน  และสภาพการแขงขันใน
อุตสาหกรรมไมรุนแรง 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชลอตัว ทําใหลูกคามีกําลังซื้อลดลง กระแสความนิยมในการใช
บริการสปาลดลง ขาดสถาบันการเงินที่ใหการชวยเหลือดานเงินทุน รวมถึงมีการตัดราคากัน
ระหวางผูประกอบการ 
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักเปนนักทองเที่ยว ชาวตางชาติกลุมประเทศเอเชีย ยุโรปและอเมรกิา 
เปนเพศหญิง ระดับอายุตั้งแต 25 ถึง 30 ป  มีคานิยมรักสวยรักงาม ชอบการผอนคลาย สนใจ
เกี่ยวกับเรื่องความงาม มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 1 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใช
บริการเพื่อความงาม และการผอนคลาย สวนใหญจะใชบริการในชวงวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 
8.00 -12.00 น.  
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ลูกคากลุมเปาหมายรองเปนชาวไทยที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม และที่อาศัยอยูตางจังหวัด 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และแมบานประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อความ
งาม และการผอนคลาย สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดพิเศษ ตั้งแตเวลา 12.00 - 17.00 น. 

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ การมีลูกคากลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง

และการมีคุณภาพของบริการที่เหมาะสมกับราคา เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก  การประคบ   
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดหนา การนวดเทา การนวดสมุนไพร 
พฤกษาบําบัด ไดแก การพอกหนา การพอกตัว  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การประคบ  การนวดไทย การนวดหนา การนวดเทา 

การพอกหนา และการเสริมความงาม 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 200 – 400 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 350 – 700 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 600 – 1,000 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 200 – 1,000 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 800 – 3,800 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา  โดยพิจารณาจากหลายปจจัย โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่

หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอมและสถานที่จอดรถ เปนหลัก  โดยมี

ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และการขายผานตัวแทนที่เปนเครือขาย
พันธมิตร ไดแก โรงแรม อพารทเมนท และ ตัวแทนนําเที่ยว 
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กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร และ Internet 
การประชาสัมพันธ ไดแก การใหขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพและนิตยสาร  
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด  
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การโฆษณาผานสื่อโบรชัวร และ อินเตอร

เนท รวมถึงการใหสวนลด 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงประเภทของบริการ โดยพนักงานผู

ใหบริการแตละคนตองจะมีหนาที่ใหบริการตามประเภทของบริการ โดยมีการคัดเลือกพนักงานจาก
ผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาจางในการ
ใหบริการลูกคาตอราย กิจการไมมีการฝกอบรมและพฒันาพนักงาน  

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับ การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร  เปนหลัก โดยเนน

การออกแบบตกแตงที่เนนความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย  กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน 
นามบัตร และประกาศนียบัตร  

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมตั้งแตการตอนรับลูกคา การใหบริการ การชําระเงิน ไป

จนถึงสงลูกคา โดยมีการเตรียมความพรอมในเรื่อง วัสดุอุปกรณในการใหบริการกอนการใหบริการ
ทุกครั้ง 

 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) พนักงานผูใหบริการถูกคูแขงขันซื้อตัว

ไป ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจพนักงาน
ที่มีอยู รวมถึงรวมกับพันธมิตรธุรกิจผลักดันใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนานักบําบัดที่มี
มาตรฐานใหเพียงพอตอความตองการ 

2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยพยายามสราง
ความแตกตางใหกับบริการของตนเองโดยพัฒนามาตรฐานของบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน 
เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด  รวมถึงการลดตนทุนคาใชจายที่ไมจําเปน 
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3. ปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดยผูประกอบการมองวา ปจุบัน
ผูประกอบการธุรกิจสปายังไมไดรับการสนับสนุนหรือพัฒนาเทาที่ควร โดยฌฉพาะในเรื่อง
ความรูในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยผลักดันใหเกิดหลักสูตรนัก
บริหารธรุกิจสปาเพื่อพัฒนาผูประกอบการสปาในการดําเนินธุรกิจโดยภาพรวม 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 7 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการ เพศหญิง อายุ 30 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี

มีประสบการณในธุรกิจสปา 3 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่  แบงเปนทั้งหมด 4 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริหาร
ฝายบริการ และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 12 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 5 
คนฝายบริหาร 3 คนและฝายบัญชีการเงิน 2 คน เปนเพศหญิง 10 คน เพศชาย 2 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 750,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 300,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงคงตัว จึงสงผลกระทบใหยอดขายของกิจการไมเติบโต 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพมีการเติบโต แตไมคอยสงผลตอธุรกิจสปามากนัก 
คิดวาธุรกิจ สปาอยูในชวงแนะนํา (Introduction) ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น โดยสวนใหญจายเงินใน
การใชบริการครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพเทาเดิม ซ่ึงทํา
ใหไมสงผลกระทบตอธุรกิจมากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา และการทําการตลาด 
โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยาง
สะดวกพอสมควรไมยุงยาก และไมไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และมี
โครงสรางอายุมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีประมาณ 15-20 ราย มีความรุนแรงของการแขงขันอยูใน

ระดับรุนแรงนอย โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่อง คุณภาพของบริการ คุณภาพของ
พนักงานผูใหบริการ ความนาเชื่อถือของกิจการ และราคา เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการผลิตบริการ ซ่ึงสงผลใหกิจการมีความรู
ความเขาใจในบริการที่เปนมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดีขึ้น มีกฎระเบียบที่
เกี่ยวของในเรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก สมาคมไทย
ลานนาสปา ใหการชวยเหลือในดานการตลาด 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ มีทําเลที่ตั้งที่ดีและมีการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรที่ทันสมัยมาชวยในการบริการ 
จุดออนของกิจการ 
บริการไมแตกตาง และมีราคาแพงในมุมมองของลูกคา 
โอกาสของกิจการ 

 ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น กระแสความนิยมในการใชบริการสปามีมากขึ้น มีกฎหมายที่เอื้อ
ตอการประกอบธุรกิจสปา การนําเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินงานทําไดงาย ไมซับซอน การ
แขงขันไมรุนแรง 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชลอตัว ทําใหอุตสาหกรรมสปาไมเติบโต โครงสรางประชากร
เปลี่ยนแปลงทําใหกลุมลูกคาเปาหมายลดลง 
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 

ลูกคาเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมประเทศเอเชีย  ยุโรปและ

อเมริกา เปนเพศหญิง ระดับอายุตั้งแต 30 ถึง 40 ป มีคานิยมรักสุขภาพ ชอบการผอนคลาย ชอบการ
เขาสังคม เปนคนมีความมั่นใจในตนเอง มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่
ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอนคลายและการรักษาสุขภาพ  สวนใหญจะใชบริการในชวง
วันหยุดสุดสัปดาห ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป  

 



 
 

 
117 

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด  โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจากบริการ เปน

ตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก  การแชน้ํา การอาบน้ํา การฉีดน้ํา การอบไอน้ํา การหอดวยผาเย็น 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวดเทา การนวด

สมุนไพร 
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy 
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การนวดไทย การนวดสมุนไพร 

Aroma Therapy และการเสริมความงาม 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 500 – 800 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 450 – 800 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 700 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 500 – 3,000 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,000 – 5,800 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา  โดยพิจารณาจากการแขงขัน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่

หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธดานการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก ระบบสาธาณูปโภคและสถานที่จอดรถ เปนหลัก  

โดยมีชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และการขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิคส   

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา  ผานสื่อตางๆ  ไดแก  แผนพับโบรชัวร  โปสเตอร  ปายโฆษณา  และ 

หนังสือพิมพ 
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การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด  
การตลาดทางตรง ไดแก การใชโทรศัพท และ E-Mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การโฆษณาผานแผนพับโบรชัวร โปสเตอร 

การใหสวนลด และ E-Mail 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงประเภทของบริการ โดยพนักงานผู

ใหบริการแตละคนตองจะมีหนาที่ใหบริการตามประเภทของบริการ โดยมีการคัดเลือกพนักงานจาก
ผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบเงินเดือน กิจการมี
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ และความรู
เกี่ยวกับสปา 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับ สภาพแวดลอมโดยรอบ และปายสัญลักษณตางๆ  เปนหลัก 

โดยเนนการออกแบบตกแตงที่เนนความเปนธรรมชาติ สวยงาม สะอาด เพื่อสรางความเปนกันเอง
กับลูกคา  กิจการมีเครื่องแบบ และ นามบัตร  

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ ประกอบดวยการตอนรับลูกคา การใหบริการ การชําระเงิน 

ไปจนถึงสงลูกคา โดยมีการเตรียมความพรอมในเรื่อง วัสดุอุปกรณในการใหบริการกอนการ
ใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) พนักงานผูใหบริการมีไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจ
พนักงานที่มีอยู รวมถึงฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได  

2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ เกิดการตัดราคากันขึ้นเนื่องจากสภาพ
อุตสาหกรรมโดยรวมกําลังเติบโต ทําใหมีการแขงขันแยงชิงลูกคา ซ่ึงผูประกอบการแกไข
ปญหานี้โดย การลดตนทุนคาใชจายในสวนของคาใชจายทางการตลาดลง รวมถึงการลดราคา
บริการบางตัวเพื่อเปนการจูงใจลูกคา 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 8 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนSpa Supervisor เพศหญิง อายุ 26 ป ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี มีประสบการณในธุรกิจสปา 1 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนบริษัทจํากัด ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa โดยมีการจัด

โครงสรางองคกรแบบตามหนาที่  แบงเปนทั้งหมด 4 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ ฝาย
บริหาร และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 20 คน แบงเปน ฝายการตลาด 4 คน ฝายบริการ 12 
คน ผายบริหาร 2 คนและฝายบัญชีการเงิน 2 คน เปนเพศหญิง 18 คน เพศชาย 2 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 7,500,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 4,500,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงคงตัว จึงไมสงผลกระทบใหยอดขายของกิจการมากนกั 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพเติบโตขึ้นซึ่งสงผลดีตอธุรกิจสปา คิดวาธุรกิจสปา
อยูในชวงเจริญเติบโต (Growth) ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้ง
ละ 4,000 – 5,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสงกระทบโดยตรง
ตอธุรกิจสปา ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา การจัดเก็บขอมูล
ลูกคา การทําการตลาด ระบบการบริหารจัดการ และระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีที่
นํามาใชคอนขางมีความซับซอน มีราคาแพง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกพอสมควร
ไมยุงยาก และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และมี
โครงสรางอายุมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนประมาณ 15-20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขัน

อยูในระดับนอย โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องราคา เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปามีความรู
ความเขาใจในดานการตลาดเพื่อพัฒนากิจการ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของภาษี โดยมี
หนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก สํานักงานสาธารณสุข ใหการชวยเหลือในดานการจัดการ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ  พนักงานที่ใหบริการมีความเชี่ยวชาญ 

ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม มีทําเลที่ตั้งดี สถานที่เหมาะสมตอการ
ใหบริการ  มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่ เขาถึงกลุมเปาหมาย  มีการสงเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพ  มีกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  มีการจัดโครงสรางองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีประสบการณความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจ รวมถึงมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ 

จุดออนของกิจการ 
ราคาแพงในมุมมองลูกคา 
โอกาสของกิจการ 

 ธุรกิจสปาอยูในชวงกําลังเติบโต ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอน
คลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น กระแสความนิยมในการใชบริการสปาเพิ่มขึ้น มีนโยบายรัฐบาลที่
ใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย การ
นําเทคโนโลยีมาใชทําไดอยางสะดวก ไมยุงยาก 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง 
ขาดหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงมีการตัดราคากันระหวาง
ผูประกอบการ  
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมาย เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ กลุมประเทศเอเชีย ยุโรปและอเมริกา 
และกลุมคนที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม (ในเขตอําเภอเมือง)และตางจังหวัด เปนเพศชายและ 
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หญิง ระดับอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคานิยมรักสุขภาพ ชอบ
การผอนคลาย สนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ เปนคน มีความมั่นใจในตนเอง มีอัตราการใช
บริการ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 คร้ัง  ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อ การผอนคลาย สวนใหญ
จะใชบริการในชวงวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา             12.00 - 17.00 น.  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ คุณสมบัติของบริการเปนตัวกําหนด

ตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การประคบ  
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวดเทา  
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว การขัดผิว 
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม การออกกําลังกาย การใหคําปรึกษาดานโภชนาการ 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การนวดไทย การ
นวดหนา การนวดเทา Aroma Therapy การพอกหนาการออกกําลังกาย และการให
คําปรึกษาดานโภชนาการ 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 500 – 1,200 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 450 – 900 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 700 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 1,200 – 3,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,500 – 4,500 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา  โดยพิจารณาจากหลายปจจัย โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่

หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอม  โดยมีชองทางการจัดจําหนาย 

ไดแก การขายผานหนาราน  และผานตัวแทนและนายหนา ไดแก โรงแรม บริษัทนําเที่ยว ซ่ึงลูกคา
โดยหลักจะเปนลูกคา Walk in มีสวนนอยที่มาจากตัวแทนและนายหนา 
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กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร หนังสือพิมพ Internet และพาหนะ

เคลื่อนที่ 
การประชาสัมพันธ ไดแก การใหสัมภาษณ การตีพิมพบทความในนิตยสาร การใหขาว 

กิจกรรมบริการชุมชน การสัมมนา และการเปนสปอนเซอร 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การใหคูปอง การแถมบริการ การจัดแสดงสินคา

และการจัดนิทรรศการ การใหCommision กับตัวแทน คนกลาง  
การตลาดทางตรง ไดแก การใช  โทรศัพท  Fax และ E-mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพไดแก การโฆษณาผานแผนพับโบรชัวร Internet 

การใหสัมภาษณ การใหสวนลด การใหคูปอง และ E-mail 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ โดยพนักงานผูใหบริการ

แตละคนตองจะมีหนาที่ใหบริการตามประเภทของบริการ โดยมีการคัดเลือกพนักงานจากผูที่มี
ประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน กิจการมี
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยในเรื่องการพัฒนาทักษะในการใหบริการ การพัฒนาคุณภาพ
ในการใหบริการ ความรูเกี่ยวกับสปา และความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการบริการในดาน การออกแบบภายในและ

ภายนอกอาคาร สภาพภูมิทัศนโดยรวม สภาพแวดลอมโดยรอบ รวมถึงปายและสัญลักษณตางๆ 
เปนหลัก โดยเนนการออกแบบตกแตงที่เนนความเปนเอเชีย สรางบรรยากาศที่เปนธรรมชาติเพื่อ
การผอนคลาย  และเหมาะสมกับการใหบริการ  กิจการมี เครื่องแบบพนักงาน  นามบัตร 
เอกสารรายงาน วุฒิบัตร เกียรติบัตร  และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การตอนรับลูกคา การจัดเตรียมสถานที่ในการ

ใหบริการ การจัดเตรียมวัสดุผลิตภัณฑในการใหบริการ การใหบริการ การชําระเงิน ไปจนถึงสง
ลูกคา โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการใหบริการของพนักงาน วัสดุอุปกรณในการใหบริการ 
และสถานที่ในการใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
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สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) พนักงานผูใหบริการมีไมเพียงพอตอการ

ใหบริการในบางชวงเวลาทําใหมีคาเสียโอกาสเกิดขึ้น ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการ
จายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจพนักงานที่มีอยู รวมถึงฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่
มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได  

2. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย รวมกับ
สมาคมไทยลานนาสปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปาใหมีความชัดเจน 

3. ปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดยผูประกอบการมองวา อยากใหภาครัฐเขา
มาชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหมากขึ้น โดยเฉพาะการชวยเหลือในเรื่องการฝกอบรมพัฒนา
พนักงานในเรื่องมาตรฐานการฝมือแรงงานของพนักงานผูใหบริการ 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 9 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ เพศหญิง อายุ 28 ป ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี มีประสบการณในธุรกิจสปา 1 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนกิจการเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรแบบรวมอํานาจ  แบงเปนทั้งหมด 4 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝาย
บริการ ฝายบริหาร และฝายบัญชีการเงิน มีบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝาย
บริการ 5 คน ผายบริหาร 2 คนและฝายบัญชีการเงิน 1 คน เปนเพศหญิง 9 คน เพศชาย 1 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 500,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 200,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 1 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในคงตัว จึงไมสงผลกระทบตอยอดขายของกิจการมากนัก 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพไมมีการเติบโตมากนัก จึงไมคอยสงผลตอธุรกิจสปา 
คิดวาธุรกิจสปาอยูในชวงแนะนํา (Introduction) ลูกคามีกําลังซื้อลดลง โดยสวนใหญจายเงินในการ
ใชบริการครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพในอัตราเทาเดิม 
ซ่ึงไมคอยสงผลกระทบตอธุรกิจสปามากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการสปา โดยเทคโนโลยีที่
นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง การนําเทคโนโลยีมาใชคอนขางยุงยาก และไมมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม มีคานิยมในการรักษาสุขภาพ
มากขึ้น และโครงสรางอายุเปลี่ยนแปลงทําใหกลุมลูกคาเปาหมายลดลง 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนประมาณ 15-20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขัน

อยูในระดับปานกลาง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องคุณภาพของบริการ และ ราคา 
เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปามีความรู
ความเขาใจในดานการตลาดเพื่อพัฒนากิจการ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของมาตรฐานในการ
ใหบริการ และกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และ สมาคมไทยลานนาสปา ใหการชวยเหลือในดานการตลาดและการจัดการ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีการใหบริการที่หลากหลาย ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ มีการคัดเลือกบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ 
จุดออนของกิจการ 
การทําโฆษณาประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง โปรแกรมการสงเสริมการขายไมคอยไดผล 

ผูบริหารขาดประสบการณ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และมีการบริหารจัดการที่ไมเปนระบบ 
โอกาสของกิจการ 

 ธุรกิจสปาอยูในชวงกําลังเติบโต ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอน
คลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น มีนโยบายรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย การนําเทคโนโลยีมาใชทําไดอยางสะดวก 
ไมยุงยาก การแขงขันยังไมรุนแรง 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง 
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงทําใหลูกคากลุมเปาหมายลดลง 
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สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
ลูกคาเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม (ในเขตอําเภอเมือง) เปนเพศหญิง 

ระดับอายุตั้งแต 18-40 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและขาราชการ มีคานิยมรักสุขภาพ 
สนใจติดตามแฟชั่นอยูเสมอ เปนคนมีความมั่นใจในตนเอง มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 1-
3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอนคลาย และการรักษาสุขภาพ สวนใหญจะ
ใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห วันหยุดพิเศษ และวันที่เปนโอกาสพิเศษ ตั้งแตเวลา 12.00  น. 
เปนตนไป  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจากบริการและวิธีการใช

บริการ เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การประคบ การหอดวยผาเย็น 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดหนา การนวดเทา การนวดสมุนไพร 
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก การแชน้ํา การประคบ การนวดไทย การนวดหนา การ

นวดเทา  Aroma Therapy และการเสริมความงาม 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 400 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 500 – 800 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 700 – 3,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 1,500 – 3,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,700 – 4,700 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา  โดยพิจารณาจากการแขงขัน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่

หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
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กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอม  โดยมีชองทางการจัดจําหนาย 

ไดแก การขายผานหนาราน  และผานระบบ E-Commerce 
กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร โปสเตอร และหนังสือพิมพ  
การใชพนักงานขาย นําเสนอบริการ 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด  
การตลาดทางตรง ไดแก การใช  E-mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การโฆษณาผานสื่อแผนพับโบรชัวร 

โปสเตอร การใชพนักงานขายการ ใหสวนลด และการใช  E-mail 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยมมีการแบงหนาที่ โดยพนักงานผู

ใหบริการแตละคนตองสามารถใหบริการไดทุกรูปแบบ โดยมีการคัดเลือกพนักงานจากผูที่มี
ประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน กิจการมี
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องความรูเกี่ยวกับสปา 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการบริการในดาน การออกแบบภายในและ

ภายนอกอาคาร เปนหลัก โดยเนนการออกแบบตกแตงที่ สรางบรรยากาศที่เปนธรรมชาติเพื่อการ
ผอนคลาย และเหมาะสมกับการใหบริการ กิจการมีนามบัตร และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การตอนรับลูกคา การจัดเตรียมสถานที่ในการ

ใหบริการ การจัดเตรียมวัสดุผลิตภัณฑในการใหบริการ การใหบริการ โดยมีการเตรียมความพรอม
กอนการใหบริการของพนักงาน วัสดุอุปกรณในการใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 

 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) พนักงานผูใหบริการมีไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ พนักงานที่มีอยูบางคนยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะใหบริการลูกคาได  ซ่ึง
ผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงฝกอบรมพัฒนาพนักงาน
เดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได  
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2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ผูประกอบการมองวาธุรกิจสปาในปจจุบันมีการ
แขงขันกันสูง ทําใหเกิดการตัดราคากัน ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยพยายามสรางความ
แตกตางใหกับบริการของตนเองโดยพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการใหมีความสามารถในการ
ใหบริการตามมาตรฐานของกิจการ 

3. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานการใหบริการ ซ่ึง
ผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย ตกลงรวมมือในการกําหนดมาตรฐานการใหบริการกันเอง
ระหวางสมาชิกในสมาคมไทยลานนาสปา 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 10 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ เพศหญิง อายุ 27 ป ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี มีประสบการณในธุรกิจสปา 2 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนหางหุนสวนจํากัด ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa โดยมี

การจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ และฝาย
บริหาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 12 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 8 คน และผายบริหาร 2 
เปนเพศหญิง 9 คน เพศชาย 3 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 2,000,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 800,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงคงตัว จึงไมสงผลกระทบตอยอดขายของกิจการมากนกั 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพไมมีการเติบโตมากนัก จึงไมคอยสงผลตอธุรกิจสปา 
คิดวาธุรกิจสปาอยูในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Mature) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญจายเงิน
ในการใชบริการครั้งละ 2,000 – 3,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพในอัตรา
เทาเดิม ซ่ึงไมคอยสงผลกระทบตอธุรกิจสปามากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการจัดเก็บขอมูลลูกคาและการบริหาร
จัดการ โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง การนําเทคโนโลยีมาใชไมยุงยาก 
และกิจการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม มีคานิยมในการรักษาสุขภาพ
มากขึ้น และโครงสรางอายุเปลี่ยนแปลงทําใหมีกลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มขึ้น 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับปานกลาง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องความหลากหลายของบริการ 
คุณภาพของพนักงานผูใหบริการ และ ราคา เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการผลิตบริการ ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปามี
ความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัย โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก สมาคมไทยลานนาสปา ให
การชวยเหลือในดานการตลาด 

จุดแข็งของกิจการ 
มีบริการที่มีคุณภาพ ทําเลที่ตั้งดี ผูบริหารมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
จุดออนของกิจการ 
ราคาแพงในมุมมองลูกคา การทําโฆษณาประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง 
โอกาสของกิจการ 

 ธุรกิจสปาอยูในชวงกําลังเติบโต ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอน
คลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น กระแสความนิยมในการใชบริการสปามีมากขึ้น มีนโยบายรัฐบาลที่
ใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย การ
นําเทคโนโลยีมาใชทําไดอยางสะดวก ไมยุงยาก การแขงขันยังไมรุนแรง 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง 
ขาดสถาบันการเงินที่ใหการชวยเหลือดานเงินทุน  
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลัก  เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมประเทศ ยุโรปและอเมริกา เปน
เพศหญิง ระดับอายุตั้งแต 25-30 ป มีคานิยมรักสวยรักงาม ชอบการผอนคลาย  มี มีอัตราการใช
บริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอนคลาย และการ
รักษาสุขภาพ สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห วันหยุดพิเศษ ตั้งแตเวลา 17.00  น. 
เปนตนไป  
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การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ คุณสมบัติของบริการ เปนตัวกําหนด

ตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การอบไอน้ํา การประคบ  
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดเทา  
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก การอบไอน้ํา การประคบ การนวดไทย การนวด เทา 

Aroma Therapy และการเสริมความงาม 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 300 – 1,200 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 500 – 900 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 700 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 1,500 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,900 – 2,900 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มี

การใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอมและสถานที่จอดรถ  โดยมีชอง

ทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคสซ่ึงเปน
ชองทางที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากลูกคาสวนใหญกวารอยละ 70 จะซื้อบริการผานเวปไซทของ
กิจการ 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร โปสเตอร นิตยสาร อินเตอรเนทและ

หนังสือพิมพ  
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การประชาสัมพันธ ไดแก การตีพิมพบทความในหนังสือพิมพทองถ่ิน  
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด  
การตลาดทางตรง ไดแก การใช  E-mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การโฆษณาผานอินเตอรเนท การใหสวนลด 

และการใช  E-mail 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ในการใหบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนจะใหบริการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการคัดเลือกพนักงาน
จากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการบริการในดาน สภาพแวดลอมโดยรอบ รวมถึง

ปายและสัญลักษณตางๆ เปนหลัก โดยเนนการออกแบบตกแตงที่ สวยงาม มีความทันสมัย กิจการมี
เครื่องแบบพนักงาน นามบัตร และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมดวยการตอนรับลูกคา สอบถามความตองการ จัดเตรียม

สถานที่ในการใหบริการ การใหบริการ และการชําระเงิน โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการ
ใหบริการในเรื่อง วัสดุอุปกรณในการใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) พนักงานผูใหบริการมีไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงฝกอบรม
พัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได  

2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ผูประกอบการมองวาธุรกิจสปาในปจจุบันมีการ
แขงขันกันสูง ทําใหเกิดการตัดราคากัน ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยพยายามสรางความ
แตกตางใหกับบริการของตนเองโดยมีการใหบริการที่เหมาะสมกับขอจํากัดทางดานรางกาย
ของลูกคาแตละราย รวมถึงการลดราคาบริการบางบริการเพื่อการแขงขัน 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 11 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการ เพศหญิง อายุ 40 ป ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

มีประสบการณในธุรกิจสปา 2 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ 
และฝายบริหาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 15 คน แบงเปน ฝายการตลาด 3 คน ฝายบริการ 8 คน และผาย
บริหาร 4 คน เปนเพศหญิง 12 คน เพศชาย 3 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 2,500,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 800,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 2 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงชลอตัว แตไมสงผลกระทบตอยอดขายของกิจการมาก
นัก การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพมีการเติบโต ซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจสปา คิดวา
ธุรกิจสปาอยูในขั้นแนะนํา (Introduction) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญจายเงินในการใช
บริการครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพในอัตราเทาเดิม ซ่ึง
ไมคอยสงผลกระทบตอธุรกิจสปามากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการ การจัดเก็บขอมูลลูกคา
การทําการตลาด และการบริหารจัดการ โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคา
คอนขางแพง การนําเทคโนโลยีมาใชไมยุงยาก และกิจการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเก็บขอมูลลูกคา 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงชาวตางชาติที่อาศัยอยู
ในจังหวัดเชียงใหม มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และโครงสรางอายุเปลี่ยนแปลงทําใหมี
กลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มขึ้น 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับรุนแรงมาก โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องความหลากหลายของบริการ 
คุณภาพของบริการ รูปแบบบริการที่แตกตาง คุณภาพของพนักงานผูใหบริการ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ใช และ ราคา เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด การผลิตบริการ และการบริหาร
จัดการ ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปามีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการที่มีคุณภาพ ขยาย
โอกาสทางการตลาด และมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของบริการและผูใหบริการ กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัย และ
กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคม
ไทยลานนาสปา ชมรมธุรกิจสุขภาพ สํานักงานสาธาณสุข ใหการชวยเหลือในดานการตลาด การ
ผลิตบริการ และการจัดการ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ พนักงานผูใหบริการมีความเชี่ยวชาญ 

ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ การกําหนดราคาเหมาะสม ทําเลที่ตั้งดี มีการโฆษณาที่เขาถึงกลุมเปาหมาย 
กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

จุดออนของกิจการ 
การทําโฆษณาประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง โปรแกรมการสงเสริมการขายไมไดผล 
โอกาสของกิจการ 

 ธุรกิจสปาอยูในชวงกําลังเติบโต ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอน
คลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น  มีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน  มี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการใหบริการให เ ลือกหลากหลาย  มีการรวมตัวกันของ
ผูประกอบการสปา เพื่อกําหนดมาตรฐานดานราคา 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง 
ลูกคามีกําลังซื้อลดลง การแขงขันรุนแรง ขาดสถาบันการเงินที่ใหการชวยเหลือดานเงินทุน  
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สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในตางประเทศ เปนชาวตางชาติกลุมประเทศ เอเชีย ยุโรป
และอเมริกา เปนเพศชายและหญิง ระดับอายุตั้งแต 25-50 ป เปนนักทองเที่ยว มีคานิยมรักสวยรัก
งาม รักสุขภาพชอบการผอนคลาย  มีความสนใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ       มีอัตราการใช
บริการ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอนคลาย และการ
รักษาสุขภาพ สวนใหญจะใชบริการในชวงวันจันทร-ศุกร และวันหยุดพิเศษ ตั้งแตเวลา 12.00 - 
17.00  น.  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ คุณสมบัติของบริการ ผลประโยชนที่ได

จากบริการในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ และคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา เปนตัวกําหนดตําแหนง
ทางการตลาด 

กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การประคบ  
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดเทา การนวดสมุนไพร   
พฤกษาบําบัด ไดแก การพอกหนา พอกตัว 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก  การอบไอน้ํา การประคบการนวดไทย การนวดสวีดิช 

การนวดเทา การนวดสมุนไพร  การพอกหนา และพอกตัว 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 500 – 1,500 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 700 – 1,200 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 900 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 2,100 – 4,900 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มี

การใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
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กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอมความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค

และสถานที่จอดรถ  โดยมีชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และการขายผาน
ตัวแทนและนายหนาที่เปนบริษัทนําเที่ยว 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพบัโบรชัวร โปสเตอร  
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การแถม 
โดยทุกวิธีการสงเสริมการตลาดที่ใชถือวามีประสิทธิภาพ 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ในการใหบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนจะใหบริการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการคัดเลือกพนักงาน
จากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
บวกกับคาจางตอจํานวนครั้งที่ใหบริการ กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องการ
พัฒนาทักษะในการใหบริการ การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ ความรูเกี่ยวกับสปา และความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับภูมิทัศนในการบริการในดาน การออกแบบภายในและ

ภายนอก สภาพแวดลอมโดยรอบ รวมถึงปายและสัญลักษณตางๆ เปนหลัก โดยเนนการออกแบบ
ตกแตงที่  เปนธรรมชาติ  มีความสวยงาม  กิจการมี เครื่องแบบพนักงาน  นามบัตร  และ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมดวยการตอนรับลูกคา การจัดเตรียมสถานที่ในการ

ใหบริการ การใหบริการ การรับชําระเงิน และการสงลูกคาโดยมีการเตรียมความพรอมกอนการ
ใหบริการในเรื่อง ความพรอมของพนักงาน ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการใหบริการและ
สถานที่ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
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สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) มีปญหาขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ 

พนักงานมีอัตราการเขาออกสูงโดยสวนใหญไมสามารถจางประจําได ซ่ึงผูประกอบการแกไข
ปญหานี้โดยการเพิ่มคาตอบแทนใหสูงขึ้น โดยเพิ่มคาจางใหตามจํานวนลูกคาที่ใหบริการ 
รวมถึงการผลักดันผานสมาคมไทยลานนาสปา ใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนัก
บําบัด เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ 

2. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา โดยเฉพาะเรื่องของการกําหนดมาตรฐานของ
บริการสปา ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย รวมกับสมาคมไทยลานนาสปาผลักดันให
หนวยงานภาครัฐ ใหมีการกําหนดมาตรฐานการการใหบริการของธุรกิจสปา 

3. ปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดยผูประกอบการมองวา ภาครัฐยังไมไดให
การสนับสนุนการดําเนินงานเทาที่ควร  โดยเฉพาะการชวยเหลือในเรื่องเงินทุน  โดย
ผูประกอบการมีวิธีการแกปญหานี้โดยผลักดันใหหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนทางดาน
เงินทุนแกผูประกอบการธุรกิจสปาเปนกรณีพิเศษ 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 12 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการ เพศหญิง อายุ 45 ป ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

มีประสบการณในธุรกิจสปา 3 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ 
และฝายบริหาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 4 คน และผาย
บริหาร 4 คน เปนเพศหญิง 9 คน เพศชาย 1 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 900,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 250,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงคงตัว แตไมสงผลกระทบตอยอดขายของกิจการมาก
นัก การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพไมมีการเติบโตมากนัก คิดวาธุรกิจสปาอยูในขั้น
ตกต่ํา (Decline) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้งละ 1,000 – 
2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพในอัตรามากขึ้น แตไมคอยสงผลกระทบตอ
ธุรกิจสปามากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการ โดยเทคโนโลยีที่นํามาใช
ไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง การนําเทคโนโลยีมาใชไมยุงยาก กิจการไมมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริการ 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มีคานิยมในการรักษาสุขภาพ
มากขึ้น และโครงสรางอายุเปลี่ยนแปลงทําใหมีกลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มขึ้น 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับรุนแรงปานกลาง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องคุณภาพของบริการ และ ราคา 
เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปาสามารถ 
ขยายโอกาสทางการตลาด และมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของผูใหบริการ และกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี โดยมีหนวยงานที่ใหการ
ชวยเหลือไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมไทยลานนาสปา ใหการชวยเหลือในดาน
การตลาด และ การผลิตบริการ  

จุดแข็งของกิจการ 
มีบริการที่หลากหลาย มีบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงผูบริหารมีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจ 
จุดออนของกิจการ 
ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม 
โอกาสของกิจการ 

 ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอนคลายและ
รักษาสุขภาพมากขึ้น นโยบายรัฐบาลใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยใน
การใหบริการใหเลือกหลากหลาย มีการรวมตัวกันของผูประกอบการสปา เพื่อกําหนดมาตรฐาน
ดานราคา 
 อุปสรรคของกิจการ 
 ขาดสถาบันการเงินที่ใหการชวยเหลือดานเงินทุน มีคูแขงขันจํานวนมากและยังมีการตัด
ราคากัน ระหวางผูประกอบการ  
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในตางประเทศ เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมประเทศ 
เอเชีย ยุโรปและอเมริกา เพศหญิง ระดับอายุตั้งแต 18-30 ป มีคานิยมรักสุขภาพชอบการออกกําลัง
กาย  มีความสนใจติดตามแฟชั่นอยูเสมอ เปนคนทันสมัย มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 
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คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอนคลาย สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุด
สุดสัปดาห ตั้งแตเวลา 12.00 - 17.00  น.  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจากบริการจากการดูแล

รักษาสุขภาพ เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การฉีดน้ํา การกายภาพบําบัดในน้ํา 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดเทา การนวดสมุนไพร   
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม การออกกําลังกาย และการใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการ 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก การนวดเทา การนวดสมุนไพร  Aroma Therapyการ
เสริมความงาม การออกกําลังกาย และการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 700 – 1,600 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 800 – 1,700 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 900 – 2,100 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 1,800 – 3,200 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 2,500 – 3,900 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา  โดยพิจารณาจากการแขงขัน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่

หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอมและความปลอดภัย โดยมี   ชอง

ทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และการขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส  
กลยทุธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร โปสเตอร  
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การประชาสัมพันธไดแก การใหสัมภาษณ 
การใชพนักงานขาย ไดแก การใหพนักงานนําเสนอบริการไปยังลูกคากลุมเปาหมาย 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด คูปอง 
การตลาดทางตรง ไดแก การใช E-mail 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ในการใหบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนจะใหบริการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการคัดเลือกพนักงาน
จากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ  

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมโดยรอบ เปนหลัก โดยเนนการออกแบบ

ตกแตงที่  เปนธรรมชาติ  มีความสวยงาม  กิจการมี เครื่องแบบพนักงาน  นามบัตร  และ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ ประกอบดวยการตอนรับลูกคา การจัดเตรียมสถานที่ในการ

ใหบริการ การใหบริการ การรับชําระเงิน และการสงลูกคาโดยมีการเตรียมความพรอมกอนการ
ใหบริการในเรื่อง ความพรอมของพนักงาน ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการใหบริการและ
สถานที่ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) พนักงานผูใหบริการมีไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ โดยเฉพาะในชวงที่มีลูกคามาก ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการเพิ่ม
คาตอบแทนใหสูงขึ้น รวมถึงฝกอบรมพัฒนาพนักงานปจจุบันที่มีศักยภาพใหสามารถเปน 
Therapist ได  

2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ผูประกอบการมองวาธุรกิจสปาในปจจุบันมีการ
ตัดราคากัน เนื่องจากการแขงขันสูง มีคูแขงในตลาดหลายราย ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้
โดยพยายามสรางความแตกตางใหกับบริการของตนเองโดยใชผลิตภัณฑที่ทําจากธรรมชาติ
ทั้งหมด มีความปลอดภัย ไมมีสวนผสมของสารเคมี 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 13 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ เพศหญิง อายุ 32 ป ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี มีประสบการณในธุรกิจสปา 2 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ 
และฝายบริหาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 6 คน และผาย
บริหาร 2 คน เปนเพศหญิงทั้งหมด 

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 850,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 200,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 1 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงคงตัว แตไมสงผลกระทบตอยอดขายของกิจการมาก
นัก การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพไมมีการเติบโตมากนัก คิดวาธุรกิจสปาอยูในขั้น
ตกต่ํา (Decline) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้งละ 1,000 – 
2,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพในอัตราเทาเดิม จึงไมคอยสงผลกระทบตอ
ธุรกิจสปามากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการจัดเก็บขอมูลลูกคา โดยเทคโนโลยีที่
นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง การนําเทคโนโลยีมาใชไมยุงยาก กิจการไมมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการ 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติและชาวตางชาติที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 
มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และโครงสรางอายุเปลี่ยนแปลงทําใหมีกลุมลูกคาเปาหมาย
ลดลง 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับรุนแรงปานกลาง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องคุณภาพของบริการ เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปาสามารถ 
ขยายโอกาสทางการตลาด และมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของผูใหบริการ และกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี โดยมีหนวยงานที่ใหการ
ชวยเหลือไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหการชวยเหลือในดานการตลาด  

จุดแข็งของกิจการ 
มีบริการที่หลากหลาย และมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ 
จุดออนของกิจการ 
บริการยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร ราคาแพงในมุมมองลูกคา ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม  
โอกาสของกิจการ 

 ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น 
นโยบายรัฐบาลใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการใหบริการใหเลือก
หลากหลาย คูแขงขันยังไมมีศักยภาพ 
 อุปสรรคของกิจการ 
 ลูกคามีกําลังซื้อลดลง ไมมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน มีคู
แขงขันจํานวนมาก 
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมประเทศ เอเชีย ยุโรปและอเมรกิา 
เปนเพศชายและหญิง ระดับอายุตั้งแต 18-30 ป มีคานิยมรักสุขภาพ  มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการ
ใชบริการเพื่อการผอนคลายและรักษาสุขภาพ สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
ตั้งแตเวลา 12.00 - 17.00  น.  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจากบริการในเรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพ เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
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กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การอบไอน้ํา การประคบ 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดเทา การนวดสมุนไพร   
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม 
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาซื้อเปนประจํา ไดแก การอบไอน้ํา การประคบ การนวดไทย การนวดเทา  

Aroma Therapy และการเสริมความงาม 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 800 – 1,800 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 800 – 1,900 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 900 – 2,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 1,800 – 3,500 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,500 – 3,000 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มี

การใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก สภาพแวดลอมและความปลอดภัย โดยมีชอง

ทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และการขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส  
กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร โปสเตอร  
การใชพนักงานขาย ไดแก การใหพนักงานนําเสนอบริการไปยังลูกคากลุมเปาหมาย 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด  
การตลาดทางตรง ไดแก การใช E-mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การโฆษณาผานแผนพับโบรชัวร โปสเตอร 

การใหพนักงานนําเสนอบริการไปยังลูกคากลุมเปาหมาย และการใหสวนลด 
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กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ในการใหบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนจะใหบริการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการคัดเลือกพนักงาน
จากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องความรูเกี่ยวกับสปา 

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับการออกแบบภายในและภายนอกอาคาร เปนหลัก โดยเนน

การออกแบบตกแตงที่มีความเปนไทย เรียบงาย ทันสมัย กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน นามบัตร 
และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การตอนรับลูกคา สอบถามความตองการลูกคา การ

จัดเตรียมสถานที่ในการใหบริการ การใหบริการ การรับชําระเงิน และการสงลูกคาโดยมีการเตรียม
ความพรอมกอนการใหบริการในเรื่อง ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการใหบริการ กอนการ
ใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ ผูประกอบการมองวาอุตสาหกรรมสปาใน

ปจจุบันมีการแขงขันกันสูง โดยเฉพาะการแขงขันดานราคา โดยผูประกอบการแกไขปญหานี้
โดยการสรางความแตกตางใหกับบริการของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา โดยมีบริการ
การใหคําปรึกษาดานโภชนาการใหกับลูกคา ประกอบกับการใหบริการพื้นฐาน 

2. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานของสปาที่ควรจะมี ซ่ึง
ผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย รวมกับสมาคมไทยลานนาสปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 14 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการ เพศชาย อายุ 38 ป ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

มีประสบการณในธุรกิจสปา 2 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ 
และฝายบริหาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 14 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 10 คน และผาย
บริหาร 2 คน เปนเพศหญิง 12 คน เพศชาย 2 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 800,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 150,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 3 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงคงตัว จึงไมสงผลกระทบตอยอดขายของกิจการมากนกั 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพไมมีการเติบโตมากนัก คิดวาธุรกิจสปาอยูในขั้น
แนะนํา (Introduction) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้งละ 2,000 
– 3,000 บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพในอัตราเทาเดิม จึงไมคอยสงผลกระทบ
ตอธุรกิจสปามากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการจัดเก็บขอมูลลูกคา โดยเทคโนโลยีที่
นํามาใชไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง การนําเทคโนโลยีมาใชไมยุงยาก กิจการไมมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการ 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนชาวไทยที่พักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชนและขอราชการ มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และโครงสรางอายุของประชากร
เปลี่ยนแปลงทําใหมีกลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มขึ้น 
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ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับรุนแรงปานกลาง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องคุณภาพของบริการ และ 
รูปแบบของบริการที่แตกตาง เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการผลิตบริการ ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปา
สามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของผูใหบริการ โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก 
สมาคมไทยลานนาสปา ใหการชวยเหลือในดานการตลาด  

จุดแข็งของกิจการ 
มีบริการที่มีคุณภาพ ทําเลที่ตั้งดี 
จุดออนของกิจการ 
บริการไมหลากหลาย การโฆษณาประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง ผูบริหารขาดประสบการณ

และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
โอกาสของกิจการ 

 กระแสความนิยมในการใชบริการสปามีมากขึ้น ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใช
จายเงินเพื่อการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น มีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย นําเทคโนโลยีมา
ใชไดอยางสะดวก การแขงขันไมรุนแรง 
 อุปสรรคของกิจการ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวสงผลใหอุตสาหกรรมสปาไมเติบโต มีกฎหมายที่เปน
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจสปา ขาดสถาบันการเงินที่ใหการชวยเหลือดานเงินทุน มีคูแขงขัน
จํานวนมากและยังมีการตัดราคากัน ระหวางผูประกอบการ  
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม(ในเขตอําเภอเมือง) เปนเพศหญิง 
ระดับอายุตั้งแต 18-30 ป เปน พนักงานบริษัทเอกชน และขาราชการ มีคานิยมรักสวยรักงาม รัก
สุขภาพ ชอบการผอนคลาย  มีความมั่นใจในตัวเอง มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 คร้ัง 
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ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอน สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
ตั้งแตเวลา 12.00 - 17.00  น.  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ คุณสมบัติของบริการในเรื่องการดูแลรักษา

สุขภาพ และวิธีการใช เปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การประคบ การกายภาพบําบัดในน้ํา 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดหนา การนวดเทา การนวดสมุนไพร   
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม  
กิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจําไดแก การแชน้ํา การประคบ การกายภาพบําบัดในน้ําการนวด

ไทย การนวดหนา การนวดเทา Aroma Therapy และการเสริมความงาม 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 900 – 1,600 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 900 – 1,900 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 600 – 2,000 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 800 – 1,200 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,500 – 3,000 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา  โดยพิจารณาจากการแขงขัน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่

หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก ความปลอดภัยและสถานที่จอดรถ โดยมีชอง

ทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน  และการขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส โดย
เปนชองทางที่มีประสิทธิภาพพอสมควร แตยังมีสัดสวนยอดขายจากชองทางนี้ไมคอยมากเนื่องจาก
อยูในชวงเริ่มตนทําระบบ แตมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของลูกคาจากชองทางนี้ในอัตราที่นาพอใจ 
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กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร หนังสือพิมพทองถ่ิน 
การใชพนักงานขาย ไดแก การใหพนักงานนําเสนอบริการไปยังลูกคากลุมเปาหมาย 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด คูปอง 
การตลาดทางตรง ไดแก การใช E-mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก แผนพับโบรชัวร การใหสวนลด  คูปอง การ

ใชพนักงานขาย และการใช E-mail 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ในการใหบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนจะใหบริการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการคัดเลือกพนักงาน
จากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องการพัฒนาทักษะในการใหบริการ และคุณภาพใน
การใหบริการ  

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับการออกแบบภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงสภาพภูมิ

ทัศน เปนหลัก โดยเนนการออกแบบตกแตงที่ เปนธรรมชาติ มีความทันสมัย กิจการมีเครื่องแบบ
พนักงาน นามบัตร และเอกสารรายงาน 

กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ ประกอบดวย การตอนรับลูกคา การจัดเตรียมสถานที่ใน

การใหบริการ การใหบริการ การรับชําระเงิน และการสงลูกคาโดยมีการเตรียมความพรอมกอนการ
ใหบริการในเรื่อง ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) มีปญหาขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ 

พนักงานมีอัตราการเขาออกสูงถูกคูแขงซื้อตัว ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการเพิ่ม
คาตอบแทนใหสูงขึ้น โดยเพิ่มคาจางใหตามจํานวนลูกคาที่ใหบริการ รวมถึงการผลักดัน ใหเกิด
การจัดทําหลักสูตรพัฒนานักบําบัด เพื่อใหเพียงพอตอความตองการ 
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2. ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ จากการแขงขันที่สูงขึ้น คูแขงขันใชกลยุทธราคา
มาเปนกลยุทธหลักเพื่อเรียกลูกคา ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการลดตนทุนการ
ใหบริการ คงราคาเดิม เพื่อใหมีกําไรมากขึ้น 

3. ปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ผูประกอบการมองวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยังไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการใหบริการสปา โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานของการใหบริการสปา 
ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดย ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานธุรกิจสปาใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
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กลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา รายท่ี 15 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการ เพศหญิง อายุ 33 ป ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

มีประสบการณในธุรกิจสปา 2 ป 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ลักษณะของกิจการเปนธุรกิจเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการคือ Day Spa 

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่แบงเปนทั้งหมด 3 ฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายบริการ 
และฝายบริหาร มีบุคลากรทั้งสิ้น 12 คน แบงเปน ฝายการตลาด 2 คน ฝายบริการ 8 คน และผาย
บริหาร 2 คน เปนเพศหญิง 10 คน เพศชาย 2 คน  

กิจการมีจํานวนเงินลงทุนประมาณ 850,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 250,000 
บาท กิจการเปดดําเนินการมาแลว 1 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในชวงคงตัว จึงไมสงผลกระทบตอยอดขายของกิจการมากนกั 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพไมมีการเติบโตมากนัก คิดวาธุรกิจสปาอยูในขั้น
ตกต่ํา (Decline) ลูกคามีกําลังซื้อเทาเดิม โดยสวนใหญจายเงินในการใชบริการครั้งละไมเกิน 1,000 
บาท ลูกคามีการใชจายดานการผอนคลายสุขภาพในอัตรามากขึ้น แตไมคอยสงผลกระทบตอ
ธุรกิจสปามากนัก 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 
 มีการนําเทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา ในดานการใหบริการโดยเทคโนโลยีที่นํามาใช
ไมมีความซับซอน มีราคาไมแพง การนําเทคโนโลยีมาใชคอนขางยุงยาก กิจการไมมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการ 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนและขอ
ราชการ มีคานิยมในการรักษาสุขภาพมากขึ้น และโครงสรางอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงทําใหมี
กลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มขึ้น 
  
 



 
 

 
152 

ปจจัยดานการแขงขัน 
คูแขงขันทางตรงและทางออมมีจํานวนมากกวา 20 ราย  มีความรุนแรงของการแขงขันอยู

ในระดับรุนแรงปานกลาง โดยคูแขงขันสวนใหญเนนชูจุดขายในเรื่องคุณภาพของบริการ และ ราคา 
เปนหลัก 
 ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 

มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจสปาในดานการตลาด ซ่ึงสงผลใหธุรกิจสปาสามารถ
ขยายโอกาสทางการตลาด และมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานในการใหบริการ โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือไดแก สมาคมไทย
ลานนาสปา ชมรมธุรกิจสุขภาพ ใหการชวยเหลือในดานการตลาด และการผลิตบริการ 

จุดแข็งของกิจการ 
มีบริการที่หลากหลาย การกําหนดราคาเหมาะสม 
จุดออนของกิจการ 
ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม ผูบริหารขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และกจิการมี

อัตรากําไรต่ํา 
โอกาสของกิจการ 

 ลูกคากลุมเปาหมายมีคานิยมและใชจายเงินเพื่อการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น 
นโยบายรัฐบาลใหการสนับสนุนธุรกิจสปา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการใหบริการใหเลือก
หลากหลาย นําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวก มีการรวมตัวกันของผูประกอบการเพื่อกําหนด
มาตรฐานดานราคา 
 อุปสรรคของกิจการ 
 ลูกคามีกําลังซื้อลดลง ธุรกิจสปาเริ่มอิ่มตัว กระแสความนิยมในสปาเริ่มลดลง ขาดสถาบัน
การเงินที่ใหการชวยเหลือดานเงินทุน มีคูแขงขันจํานวนมาก การแขงขันรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่อง
ราคา 
 
สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 ลูกคาเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักอาศัยอยูในตางประเทศ เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมประเทศ 
เอเชีย เพศชาย ระดับอายุตั้งแต 18-40 ป มีคานิยมรักสุขภาพ ชอบการผอนคลาย  มีความสนใจดูแล
สุขภาพของตนเอง  มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใช
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บริการเพื่อการผอนคลายและรักษาสุขภาพ สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและ
วันที่เปนโอกาสพิเศษ ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป  

การวางตําแหนงทางการตลาด 
กิจการวางตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ คุณสมบัติของบริการในชวยใหผอนคลาย  

และผลประโยชนที่ไดจากบริการในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ เปนตัวกําหนดตําแหนงทาง
การตลาด 

กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 
บริการที่มีประกอบดวย  
การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การประคบ การกายภาพบําบัด

ในน้ํา 
การบําบัดดวยมือ ไดแก การนวดไทย การนวดหนา การนวดเทา การนวดสมุนไพร   
พฤกษาบําบัด ไดแก Aroma Therapy  
บริการอื่นๆ ไดแก การเสริมความงาม  
กิจการมีการจัดบรกิารเปนแพคเกจ  
บริการที่ลูกคาใชเปนประจํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การนวดเทา การ

นวดสมุนไพร  และAroma Therapy 
กลยุทธราคา 
กิจการทําการกําหนดราคาของบริการแตละแบบ ดังนี้ 
การบําบัดดวยน้ํา กําหนดราคาตั้งแต 1,200 – 1,900 บาท ตอคร้ัง 
การบําบัดดวยมือ กําหนดราคาตั้งแต 700 – 2,200 บาท ตอคร้ัง 
พฤกษาบําบัด กําหนดราคาตั้งแต 800 – 2,300 บาท ตอคร้ัง 
บริการอื่นๆ กําหนดราคาตั้งแต 800 – 3,200 บาท ตอคร้ัง 
บริการที่เปนแพคเกจ กําหนดราคาตั้งแต 1,700 – 3,400 บาท ตอคร้ัง 
กิจการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มี

การใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
กิจการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอม และความปลอดภัย โดยมีชอง

ทางการจัดจําหนาย ไดแก การขายผานหนาราน การขายผานตัวแทนและนายหนา และการขายผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 
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กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
กิจการไดมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ ไดแก 
การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับโบรชัวร โปสเตอร 
การใชพนักงานขาย ไดแก การใหพนักงานนําเสนอบริการไปยังลูกคากลุมเปาหมาย 
การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด  
การตลาดทางตรง ไดแก การใชโทรศัพท และการใช E-mail 
การสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การโฆษณาผานสื่อแผนพับโบรชัวร 

โปสเตอร การใชพนักงานขาย และการใหสวนลด 
กลยุทธดานบุคลากรผูใหบริการ 
กิจการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดยแบงตามหนาที่ในการใหบริการ โดย

พนักงานผูใหบริการแตละคนจะใหบริการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการคัดเลือกพนักงาน
จากผูที่มีประสบการณในธุรกิจสปา กิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
กิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องการพัฒนาทักษะในการใหบริการ  

กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
กิจการเนนใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมโดยรอบ เปนหลัก โดยเนนการออกแบบ

ตกแตงที่ เปนธรรมชาติ มีความสะอาด สวยงาม  กิจการมีเครื่องแบบพนักงาน และนามบัตร 
กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 
กิจการมีขั้นตอนการใหบริการ ตั้งแตการตอนรับลูกคา การสอบถามความตองการการ

จัดเตรียมสถานที่ในการใหบริการ และการใหบริการ โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการ
ใหบริการในเรื่อง ความพรอมของพนักงานผูใหบริการ ความพรอมของวัสดุอุปกรณและสถานที่ใน
การใหบริการ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
1. ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) พนักงานผูใหบริการมีไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหานี้โดยการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจ
พนักงานที่มีอยู รวมถึงฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได  
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ชื่อ-นามสกุล  นายฉันทวัต  วันด ี
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