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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการวิเคราะหกลยุทธการตลาดของ
ผูประกอบการธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณ
ของธุรกิจสปา และกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา ประชากรมีจํานวน 15 ราย จากสมาชิกของ
สมาคมไทยลานนาสปา (ขอมูลเมื่อ กันยายน 2547)  เก็บขอมูลโดยแบบสัมภาษณ โดยเก็บขอมูล
ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2549 จนถึง เดือนเมษายน 2550 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน การวิเคราะห
ขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยผูศึกษาจะนําเอาขอมูลปฐมภูมิที่ได
จากการสัมภาษณ มาวิเคราะหแปลความหมาย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

ลักษณะของกจิการเปนกิจการเจาของคนเดียว ประเภทของสปา เปน Day Spa ทั้งหมด มี
การจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่ ระยะเวลาที่เปดดําเนนิการมาแลวตัง้แต 1-4 ป 

ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกทีมี่ผลตอการดาํเนินธุรกิจ 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมคงตัว ไมไดสงผลกระทบตอธุรกิจสปามาก

นัก กิจเกี่ยวกับสุขภาพยังมีการเจริญเติบโตมากขึ้น เนื่องจากลูกคามีการใชจายเงินดานการผอน
คลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีโดยตรงตอธุรกิจสปา 

 ปจจัยดานเทคโนโลยี ไดนําเทคโนโลยีมาใชในดานการใหบริการในรูปแบบของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ชวยในการใหบริการ การจัดเก็บขอมูลลูกคา ระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการ 
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และการทําการตลาด การนําเทคโนโลยีมาใชยังไมมีความซับซอน เทคโนโลยีมีใหเลือกหลากหลาย 
ราคาไมแพง การใชไมคอยยุงยาก  

ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ลูกคาสวนใหญที่มาใชบริการสปา จะเปนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิตที่สนใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ลูกคาหันมาใช
บริการสปามากขึ้น โครงสรางอายุของประชากรที่มีจํานวนของผูสูงอายุมากขึ้น สวนใหญคิดวา
สงผลกระทบในทางที่ดีทําใหกลุมลูกคาเปาหมายมีจํานวนมากขึ้น 

ปจจัยดานการแขงขัน มีจํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรมสปาคอนขางมาก ระดับของการ
แขงขันของอุตสาหกรรมมีความรุนแรงปานกลางไปจนถึงคอนขางมาก โดยกลยุทธที่คูแขงขันแต
ละรายใชเปนกลยุทธหลัก ไดแก คุณภาพของการบริการและราคา  

ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง  มีนโยบายรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปา
คอนขางมาก มีกฏระเบียบเรื่องของมาตรฐานของการบริการ มาตรฐานของผูใหบริการ ภาษี และ
สุขอนามัย  

การวิเคราะหธุรกิจสปา 15 ราย พบวา โอกาสของกิจการสปา ไดแก อุตสาหกรรมสปา
โดยรวมยังมีเติบโตในอัตราที่สูง กระแสความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น มีเทคโนโลยี
ชวยในการใหบริการ นโยบายรัฐบาลใหการสนับสนุน  

อุปสรรคของกิจการสปา ไดแก สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว สงผลใหการจับจายใช
สอยของประชาชนลดลง และการขาดสถาบันการเงินที่ชวยเหลือในดานการเงิน  

จุดแข็งของกิจการสปา ไดแก มีบริการที่หลากหลาย การมีบริการที่มีคุณภาพ มีการกําหนด
ราคาเหมาะสม มีทําเลที่ตั้งดี และผูบริหารมีประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

จุดออนของกิจการสปา ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง และการมีทําเลที่ตั้งที่
ไมเหมาะสม  

ผูประกอบการธุรกิจสปาไดออกแบบกลยุทธการตลาดบริการตางๆ โดยเริ่มจากกลยุทธ
การตลาดแบบมีเปาหมาย ดังนี้ 

การแบงสวนตลาด การเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย และการวางตาํแหนงทางการตลาด กลุม
ลูกคาแบงไดเปน 2 สวนตลาดใหญๆ ไดแก กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และกลุมผูที่พักอาศัยอยู
ในจังหวดัเชียงใหม ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยใชปจจัยเร่ืองผลประโยชนทีไ่ดจากบรกิารใน
เร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพมาเปนตวักําหนดตําแหนงทางการตลาด 
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กลยุทธผลิตภณัฑ (บริการ) บริการที่มีของธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม แบง
ออกไดเปนบรกิารหลัก ๆ 4 ประเภท ไดแก การบําบัดดวยน้าํ การบําบัดดวยมือ พฤกษาบําบัด และ
บริการอื่นๆ และมีการจัดบรกิารเปนแพคเกจ 

กลยุทธราคา วิธีการกําหนดราคาจะพิจารณาจากตนทุน และการแขงขัน มีการตั้งราคาเปน
แพคเกจ มีการใหสวนลด  และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 

กลยุทธการจัดจําหนาย มีการเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมโดยรอบ
สถานที่จอดรถ ระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัย การจดัจําหนายทําโดย การขายผานหนา
ราน การขายผานตัวแทนหรอืนายหนา และการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด ธุรกิจสปาสวนใหญมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตางๆ 
ไดแก การใชแผนพับ โปสเตอร หนังสือพิมพทองถ่ิน การใหขาวและการใหสัมภาษณผาน
หนังสือพิมพทองถ่ิน การใชพนักงานขาย การใหสวนลด และการใช E-Mail 

กลยุทธดานบคุลากร บุคลากรที่ใหบริการจัดแบงตามหนาที่ในการใหบริการ พนักงาน
บริการจะคัดเลือกจากผูที่มปีระสบการณ และจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
รวมถึงการจายคาตอบแทนตามจํานวนลูกคาที่ใหบริการ 

กลยุทธดานสิง่นําเสนอทางกายภาพ ธุรกิจสปาจะออกแบบสภาพภูมิทศันใหสวยงาม เนน
ความสะอาดเปนหลัก มีสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ รวมถึงมีปายสญัลักษณที่โดดเดนสามารถจูงใจ
ลูกคาได  

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ มีขั้นตอนการใหบริการ เร่ิมดวยการตอนรับลูกคา การ
จัดเตรียมวัสดแุละสถานที่ใหพรอมที่จะใหบริการ ความพรอมของพนักงานในการใหบริการ การ
รับชําระเงิน และการสงลูกคา  

ภายใตส่ิงแวดลอมในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูง ผูประกอบการควรพัฒนาจุดเดนของ
การบริการใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน ทั้งในแงของคุณภาพและความหลากหลายของบริการ 
ตลอดจน การกําหนดราคาที่หลากหลายเหมาะสมกับกําลังซื้อของลูกคา และควรมีการพัฒนาชอง
ทางการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และชองทางการจัดจําหนาย เพื่อใหมีประสิทธิผลมากขึ้น 
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Abstract 
 

The objective of this study was to analyze marketing strategies of spa entrepreneurs in 
Muang District, Chiang Mai, which included the analysis of spa business situation and marketing 
strategies of spa business.  The sample group was 15 members of Thai Lanna Spa Association 
(data as of September 2004).  The data was collected by interview from November 2006 to April 
2007 (total of 6 months).  Qualitative analysis was used to analyze the data. The researcher 
analyzed primary data collected from interviews which show the following results. 

The nature of all business was one-owner day spa.  The structure of the organization was 
according to duties and they had been in business for 1-4 years.  

Environmental Factors Affecting Business Operation:  
Economic Factors: The overall economy was stable and the economy did not affect spa 

business that much.  Spa business had room to grow and customers were spending on relaxation 
and health services which was advantageous to spa business. 

Technological Factors: Technology had been used to improve the services, to file 
customers’ information, to store data, to run business and to help in marketing.  The use of 
technology was not too complex.  There was variety of inexpensive easy-to-use technologies to 
choose from. 
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Social and Cultural Factors: Most of the customers were older, health-conscious, 
foreign tourists, who were more and more interested in using spa services.  This affected the 
business in a good way as there were more customers. 

Competition Factors: The number of competitors in the business was quite high and the 
level of competition in the industry was at the medium to high level.  The strategies used the most 
by competitors were service quality and price. 

Legal and Political Factors: The government highly supported spa business.  There 
were rules and regulations concerning the standard of the service, the standard of service 
providers, tax, and hygiene.  

From analyzing 15 spa owners, business opportunities were as follows. Spa business 
showed high growth rate with the healthy-living trend of the moment.  Technology was available 
to enhance the services and there was good support from the government. 

Business Obstacles: Economy slowed down in general resulting in less spending in the 
part of customers.  There was no support from financial institutions. 

Strength of the Business: A variety of quality services were offered and the pricing was 
reasonable.  The location was appropriate and the management was experienced. 

Weaknesses of the Business: Bad public relations and inappropriate location. 
Under the circumstances, spa entrepreneurs created the following strategies: 
Marketing Division, Target Group Selection, and Market Positioning: Target 

customers could be divided into 2 main groups, namely foreign tourists and Chiang Mai residents 
which included both Thai and foreign people.  Benefits from health services designated market 
position. 

Product Strategies (Services): The services offered at spas in Chiang Mai could be 
divided into 4 types, namely hydrotherapy, hand therapy, herbal therapy and other services.  
There were also packaged services. 

Price Strategies: Pricing was done with consideration on expenses and competition.  
Packaged services, discount, and special member price were offered. 

Place factors: Location was selected with consideration on the environment, parking, 
infrastructure, and security.  Sales were done via in-shop selling, selling through representatives 
and electronic commerce. 
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Marketing Promotion Strategies: Most spa establishments used a variety of marketing 
strategies such as brochure, poster, local newspaper, press release and interview on local 
newspapers, salespeople, discount, and E-mail. 

Service Personnel Strategies: Personnel were divided by service duties and were chosen 
by experience.  They were paid in salary with commission. 

Physical Presentation Strategies: Spa business emphasized beautiful environment and 
hygiene.  Location was peaceful with attractive signs which invited customers to use the services. 

Service Process Strategies: The service process started with greeting, preparing 
materials, facilities, and personnel, paying and saying goodbye. 

Under the current situation with aggressive competition, spa entrepreneurs should 
improve their strength and try to be different in terms of quality and variety of services.  Pricing 
should also target different groups of customers.  Ways to reach more customers should be 
improved to reach different groups of customers directly.   

 
 


