
บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
ในการศึกษาเรือ่งการวิเคราะหกลยุทธการตลาดของผูประกอบการธุรกจิสปา ในอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ทฤษฎีและแนวคิดหลักที่นํามาใชในการศึกษาคือ การวิเคราะห    กลยทุธ
การตลาด      (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546) ซ่ึงประกอบดวย 

1. การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis)  
2. การวิเคราะห จุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
3. การวางแผนกลยุทธการตลาด (Strategic Marketing Planning) 

 
ทฤษฎีและแนวคิด 
 

1. การวิเคราะหสถานการณ 

เปนการวเิคราะหโอกาสทางการตลาด โดยพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่มีผลตอ
การดําเนนิงานของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย 

ดานภาวะเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกจิ เปนปจจัยทีม่ีความสําคัญตอการดําเนนิงานดานการตลาด ภาวะเศรษฐกิจจะ
มีลักษณะไมอยูกับที่ หมุนเวยีนเปลี่ยนไปเปนชวงๆ เรียกวา วัฏจักรธรุกิจ (Business Cycle) ซ่ึงแบง
ออกไดเปน 4 ชวงคือ ชวงเศรษฐกิจรุงเรอืง ชวงเศรษฐกิจถดถอย ชวงเศรษฐกิจตกต่ํา และชวง
เศรษฐกิจฟนตวั ซ่ึงแตละชวงของวัฏจักรธุรกิจตัวบงชีภ้าวะเศรษฐกจิจะมีความแตกตางกัน  

ชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา   
เปนชวงที่ความตองการสินคาและบริการตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจมนีอย เปนผลมาจาก

การชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา ทําใหในชวงนี้มีอัตราการวางงานสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับชวงกอน จนสูงสุดในชวงนี้ และผลผลิตรวมของระบบเศรษฐกิจก็จะต่ําสุดในชวงนี้ดวย 

ชวงที่ภาวะเศรษฐกิจฟนตวั  
เปนชวงที่มกีารขยายการผลิตมากขึ้น อัตราการวางงานลดลง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเริ่มสูงขึ้น 

มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเริ่มมอัีตราเงินเฟอเกิดขึ้น 
ชวงที่ภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง  
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เปนชวงที่ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา  ทําให
ความตองการสินคาและบริการตาง ๆ เพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจจึงขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อัตรา
การวางงานจะลดลงมาก   และถามีการผลิตจนกระทั่งผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาผลผลิตตาม
ศักยภาพหรือผลผลิต ณ ระดับการจางงานเต็มที่แลว จะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนปจจัยการ
ผลิต สงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  ซ่ึงในที่สุดจะทําใหระดับราคาโดยทัว่ไปเพิ่มขึน้มากหรือเกิด
ภาวะเงินเฟอในอัตราสูงขึ้น ทําใหอํานาจซื้อของประชาชานลดลง โดยเฉพาะกลุมที่มรีายไดต่ําหรือ
มีรายไดเพิ่มขึน้นอยกวาอัตราเงินเฟอ ทําใหความตองการสินคาและบริการตาง ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจลดลง 

ชวงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
เปนผลมาจากความตองการสินคาและบริการที่ลดลง จากการเกดิภาวะเงินเฟอในอัตราสูง

ในชวงทีภ่าวะเศรษฐกิจรุงเรอืง ทําใหระบบเศรษฐกิจตองชะลอการผลิตลง ซ่ึงจะสงผลใหอัตราการ
วางงานเริ่มสูงขึ้น แตอัตราเงนิเฟอก็จะเริ่มลดลง ในขณะที่ประชาชนมรีายไดลดลลง ซ่ึงจะนําไปสู
การเกิดภาวะตกต่ําอีกครั้งหนึ่ง 

ดานเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจสปาในปจจุบันอยางมาก วิทยาการที่เกีย่วของ
กับการนําวิทยาศาสตรประยกุตมาใชใหเกดิประโยชนในการปฏิบัติ มีผลกระทบตอการตลาดโดย
กอใหเกิดเครื่องมือใหมสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดธุรกิจจะดําเนินกิจการตอไปไดตอง
มีการอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรบัปรุง พฒันาเปลี่ยนแปลงสินคาและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

สังคมและวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนาน โดย
วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบการดํารงชีวิตของประชากรกลุมที่มีรูปแบบการดํารงชีวิต
เหมือนกนัจะมีทัศนคติ คานิยม ความสนใจ ความชอบ ความตองการ ความคดิรวมทั้งรสนยิม
เหมือนกนั ซ่ึงจะเปนสวนสําคัญในการแบงสวนตลาดเพื่อผลิตสินคาและบรกิารใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด  

ภาวะการแขงขัน 

การแขงขันของธุรกิจตางๆ เพื่อแยงชิงลูกคาและทรัพยากร ซ่ึงคูแขงขันเหลานี้พยายามใช
กลยุทธการตลาดตอสูกันเพื่อใหไดมาและรกัษาไวซ่ึงสวนครองตลาดที่ตองการ และเพื่อตองการ
บรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจดวย โดยโครงสรางการแขงขันที่จะตองเผชิญแบงออกเปน 4 ประเภท 
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คือ การแขงขันสมบูรณ การแขงขันนอยราย การแขงขันแบบผูกขาด และการแขงขันกึ่งผูกขาด 
นักการตลาดจาํเปนตองทําการวิเคราะหวาใครคือคูแขงขัน จุดออนและจุดแข็งของคูแขงขันเปน
อยางไร เพื่อจะเอาชนะคูแขงขัน 

กฎหมายและการเมือง 

กฎหมาย หนวยงานของรัฐบาลและกลุมผูคุมครองผลประโยชน การเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดลอมทางกฎหมายและการเมืองนั้นจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของตลาดทั้งสิ้น ปจจัย
ส่ิงแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย จะมีผลกระทบตอการดําเนินกจิกรรมทางการตลาดอยางมาก 
ในการวางกลยุทธสินคา การกําหนดราคา และการสงเสริมการตลาด เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจ
สามารถวางตําแหนงของตนใหไดประโยชนเหนือคูแขงขัน  

2. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) ไดอธิบายไววา SWOT เปนเครือ่งมือในการวเิคราะห

สถานการณซ่ึงชวยกําหนดจดุแข็ง จุดออนจากสิ่งแวดลอมภายใน ระบุถึงโอกาสและขอจํากัดจาก
ส่ิงแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจยัเหลานี้ตอการทํางานขององคกร การวิเคราะหแต
ละประเดน็จะทําใหเกิดความเขาใจถึงปจจยัที่มีอิทธิพลตอการทํางาน เพื่อใหรูถึงศักยภาพของ
ตนเองและคูแขง 
 จุดแข็ง (Strength) เปนความแข็งแกรง (ขอดี) ที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายในและเปน
ความสามารถที่จะตองใชเพือ่ใหบรรลุเปาหมาย เชน จดุแข็งดานสวนประสมการตลาด (4P’s) จุด
แข็งดานการเงนิ จุดแข็งดานการบริหารจัดการ บริษัทจะนําจุดแข็งมาใชในการกําหนด    กลยุทธ
เพื่อสรางความไดเปรียบจากคูแขงขัน 
  จุดออน (Weakness) เปนปญหาตางๆที่เกดิจากสิ่งแวดลอมภายใน บริษัทจะตองหาแนวทาง
หรือวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น 

โอกาส (Opportunity) เปนขอไดเปรียบซ่ึงวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายนอก ซ่ึงบริษัทอาจ
แสวงหาโอกาสจากสิ่งแวดลอมดานใดดานหนึ่งมากําหนดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน 

อุปสรรค (Threat) เปนขอจาํกัดที่เกิดจากปจจยัภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําตองปรับกลยุทธเพื่อ
ขจัดอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้น 

การวิเคราะห SWOT จะชวยผูบริหารใหมคีวามรูพื้นฐานในการกําหนดกลยุทธเพือ่สรางขอ
ไดเปรียบจากโอกาส ดังนัน้การประเมนิสถานการณกอนที่จะใชกลยุทธตางๆนั้น ผูบริหารจะตอง
ประเมินสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเสมอ 
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3. การวางแผนกลยุทธการตลาด 

การวางแผนกลยุทธการตลาดประกอบดวยการแบงสวนตลาดเพื่อกําหนดกลุมลูกคา
เปาหมาย การกําหนดตําแหนงทางการตลาดเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมไปถึงกําหนด
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ อันไดแก กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product)  กลยุทธดาน
ราคา (Price) กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) กลยุทธดานบุคคล (People) กลยุทธดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กลยุทธดานกระบวนการ (Process) 

 
การแบงสวนตลาด  

 การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) หมายถึงการแบงตลาดของผลิตภัณฑชนิดใด
ชนิดหนึ่งออกตามลักษณะความตองการทีค่ลายคลึงกันออกเปนตลาดยอย (Sub Market) หรือ
สวนตลาด (Market Segment) เพื่อที่จะเลือกตลาดใดตลาดหนึ่งหรือหลายตลาดเปาหมายตอไป 
โดยตัวแปรที่ใชเปนหลักเกณฑในการแบงสวนตลาด ประกอบดวย 

1. การแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) โดยแบงสวน
ตลาดออกตามสถานที่ที่แตกตางกัน ไดแก ถ่ินที่อยูอาศัยของลูกคา พื้นที่ในการขาย 
จํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร และสภาพภูมิอากาศ 

2. การแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑประชากรศาสตร (Demographic Segmentation) เปน
การแบงสวนตลาดตามปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดบัรายได ช้ันทาง
สังคม เชื้อชาติ อาชีพ ระดับการศึกษา และขนาดของครอบครัว 

3. การแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) โดยใช
หลักเกณฑตามหลักความแตกตางของการดําเนินชวีิตหรือบุคลิกลักษณะ  

4. การแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑพฤติกรรม (Behavioristic  Segmentation) โดย
พิจารณาปจจัยที่สําคัญคือ โอกาสในการซื้อ การแสวงหาผลประโยชน สถานะของผูใช 
อัตราการใช สถานะความซื่อสัตย ขั้นตอนของความพรอม และทัศนคต ิ
 

การกําหนดตลาดเปาหมาย (การเลือกตลาดเปาหมาย) 

การกําหนดตลาดเปาหมาย หมายถึง การประเมินและเลือกสวนตลาดหนึ่งสวนหรือมากกวา เปน
เปาหมายหลังจากการแบงสวนตลาด  ซ่ึงจะตองพิจารณา 2 ประการคือ 
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1. การประเมินสวนตลาด เปนการเลือกสวนตลาดที่เหมาะสมโดยพจิารณาศึกษาสวน
ตลาด 3 ดานคอื 
1.1. ขนาดและความเจริญเติบโตของตลาด  โดยจะคาดคะเนยอดขายและการเพิ่มขึ้น

ของยอดขาย วาจะมีกําไรจากสวนตลาดนั้นหรือไม 
1.2. ความสามารถในการจูงใจโครงสรางสวนตลาด เปนการพิจารณาวาสวนตลาดนัน้

สามารถเขาถึงและตอบสนองความตองการของตลาดนั้นไดหรือไม 
1.3. วัตถุประสงคและทรัพยากรของธุรกิจ แมวาความเจริญเติบโตของตลาด และ

ความสามารถในการจูงใจสวนตลาดจะเปนที่นาพอใจ แตถาขดัแยงกับ
วัตถุประสงคของบริษัท และมีอุปสรรคดานความชํานาญหรือทรัพยากรไม
เพียงพอ ก็จะมีปญหาเกิดขึน้ในสวนตลาดนั้น 

2. การเลือกตลาดเปาหมาย  โดยผานการพจิารณาจากการประเมินสวนตลาดขางตน ซ่ึง
จะไดมีการพฒันากลยุทธการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับตลาดที่ไดเลือกไว ซ่ึงจะตองมี
การพิจารณาถงึความสามารถในการตอบสนองตอตลาดนั้นๆ โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่
ธุรกิจมีอยู 

การกําหนดตําแหนงผลิตภณัฑ 

การกําหนดตาํแหนงผลิตภณัฑ (Product Positioning) เปนกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ
ของธุรกิจและภาพลักษณของส่ิงที่นําเสนอเพื่อใหเปนตําแหนงที่มีความสําคัญ และตําแหนงในการ
แขงขันที่แตกตางในจิตใจของกลุมลูกคาเปาหมาย 

กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ไดกลาวถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ (The Services Marketing Mix) ไววาเปนแนวคิดที่จะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่
เพิ่มขึ้นจากสวนผสมทางการตลาดของสินคาโดยทั่วไป ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลัก (7Ps) 
ดังตอไปนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑบริการ (Service Product) หมายถึง ขอเสนอทั้งหมดของผูขายที่
สามารถใหประโยชนหรือใหคุณคาแกลูกคาได โดยสามารถแบงออกไดเปน 5 ระดับตาม
องคประกอบของผลิตภัณฑบริการทั้งหมดคือ ผลประโยชนหลัก ผลิตภัณฑพื้นฐาน ผลิตภัณฑที่
คาดหวัง ผลิตภัณฑเสริม และผลิตภัณฑที่เปนไปได องคประกอบของผลิตภัณฑบริการดังกลาว 
นําไปใชในการจัดการบริการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อที่จะสามารถนําไปใชสราง
ความแตกตางในดานบริการของกิจการที่ยั่งยืนตอไป  
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2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ     
ชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน โดยการกําหนดราคาจะตองเริ่มจากการกําหนด
วัตถุประสงคของการกําหนดราคา แลวจึงมาพิจารณาถึงวิธีการกําหนดราคาที่เหมาะสม ซ่ึงตอง
พิจารณาถึงขอดีขอเสียของวิธีการกําหนดราคาแตละวิธีอยางรอบคอบ จึงจะสามารถกําหนดราคาที่
เหมาะสมได 

3. ดานการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําเสนอบริการ
ใหแกลูกคา ซ่ึงจะตองพิจารณาหลักเกณฑที่สําคัญ  2 ประการ คือ การเขาถึงได และความพรอมที่
จะใหบริการได โดยการกําหนดกลยุทธการจัดจําหนายบริการ ตองพิจารณาถึงประเด็นหลักในเรื่อง
ของ ทําเลที่ตั้ง (Location) และการเลือกชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels) ในเรื่องการเลือก
ทําเลที่ตั้งของกิจการนั้น ตองพิจารณาถึงลักษณะของปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและลูกคาเปน
หลัก สวนการเลือกชองทางในการนําเสนอบริการจะตองตัดสินใจเลือกชองทางในการนําเสนอ
บริการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดตอส่ือสารกับผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลที่จําเปนตางๆ ใหความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ชักจูงใหเกิดการตัดสินใจซื้อ และชวยเตือนความจําใหลูกคา การสื่อสารจะชวยใหลูกคา
เขาใจถึงบริการไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงตองเลือกใชสวนประสมหรือเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารตางๆ  อันไดแก  การโฆษณา  การขายโดยพนักงานขาย  การสงเสริมการขาย  การ
ประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริการของกิจการ  

5. ดานบุคคล (People) ถือเปนองคประกอบสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการ 
พนักงานของกิจการมีความสําเร็จในการใหบริการโดยตองแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาพนักงานใหมี
จิตสํานึกในการใหบริการแกลูกคา  เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือ
คูแขงขัน ถือเปนความสัมพันธระหวางพนักงานผูใหบริการกับผูใชบริการ พนักงานตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไขปญหา ซ่ึงจะสามารถสรางคุณคาใหกับองคกรได 

6. ดานหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงที่เปนรูปธรรมตางๆ ที่
สามารถมองเห็น หรือรับรูได และใชเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของบริการ ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภทที่
สําคัญคือ ภูมิทัศนบริการ ซ่ึงหมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสถานที่ใน
การใหบริการ และสิ่งที่จับตองไดอ่ืนๆ โดยสรางและปรับปรุงหลักฐานทางกายภาพเพื่อชวยใหทั้ง



  
10 

ลูกคาและพนักงานเกิดความพึงพอใจตอกิจการ และชวยใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานที่
ปฏิบัติในดานการบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการ ซึ่งควรจัดทําผังกระบวนการใหบริการ 
เพื่อใหการออกแบบกระบวนการผลิตและการนําเสนอบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และควรนําเทคโนโลยีตางๆมาใชใหเหมาะสม โดยมุงเนนใหทั้งพนักงานของกิจการ
และลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดเปนหลัก 

 
4. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ “สปา” 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(2549) ไดกลาวถึงธุรกิจสปาวา สปา 

(SPA) มาจากภาษาละตินวา “Sanus per Aquam” หรือ Sanitus per Aquas” ซ่ึงแปลไดวาสุขภาพจาก
สายน้ํา การบําบัดดวยน้ําหรือการดูแลสุขภาพดวยน้ํา หรือมาจากชื่อเมือง SPA ที่มีแหลงน้ําพุรอน
ในประเทศเบลเยี่ยม 

สปามีองคประกอบที่สามารถสัมผัสไดโดยประสาทสัมผัศทั้ง 5 ดังนี้ 
1) รูป จากสถานที่ที่มีการสรางบรรยากาศใหมีความรมร่ืน สงบ กอใหเกิดความรูสึกผอน

คลายดวยความสดชื่นจากธรรมชาติ เชน บอน้ําพุรอน มุมสงบของทะเล ปาเขา หรือ
การตกแตงสถานบริการดวยสีสันของแมกไมนานาพันธ สถานบริการสปาที่มีการจัด
ตกแตงสถานที่ใหมีบรรยากาศของความเปนธรรมชาติ จะชวยดึงดูดความสนใจของ
ผูใชบริการ  

2) รส จากการบริการดานอาหารและเครื่องดื่มที่ไดจากธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยขับ
สารพิษในรางกายและเสริมสรางสุขภาพควบคูกันไป โดยใชศาสตรแหงโภชนาการ 
เชน การใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารแกผูใชบริการที่มีปญหาดานสุขภาพ เปนตน 

3) กล่ิน จากการบําบัดดวยพฤกษาธรรมชาติหรือสมุนไพร หรือการบําบัดดวยสุคนธ
บําบัด (Aromatherapy) โดยการเลือกใชน้ํามันหอมระเหยใหเหมาะกับอาการ เหมาะ
กับบุคคล เพราะกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยจะสงผลตออารามณและความรูสึกที่
แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อสรางความสมดุลในรางกาย จิตใจ และอารามณของผูรับบริการ 

4) เสียง จากการนําเสียงตางๆ เชน การบรรเลงเพลง เสียงน้ําตก เสียงนกรอง หรือเสียง
ธรรมชาติอ่ืนๆ มาชวยในการผอนคลาย เพื่อเพิ่มความรูสึกสัมผัสธรรมชาติ ซ่ึงคน
โบราณเชื่อวาเสียงมีพลังในการบําบัดโรค หรืออาการเจ็บปวยบางประการในสถาน
บริการสปาดวย 
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5) สัมผัส  เปนวิ ธีการบําบัดดวยการนวดเพื่อผอนคลาย  โดยใหความใสใจตอ
องคประกอบของความเปนมนุษยแบบองครวม ทั้งรางกายจิตใจ และอารามณ การ
บําบัดดวยการนวดจะชวยใหระบบโลหิต กลามเนื้อ ระบบประสาทตางๆ ทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังชวยเสริมสรางพลังกาย พลังใจใหกับผูรับบริการอีก
ดวย 

การบริการในสปา ประกอบดวย  
1) การบําบัดดวยมือ การบําบัดดวยมือ หรือการนวดถูกนํามาใชในสปาแทบทุกแหง การ

นวดจัดเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของแตละชาติที่มีเอกลักษณแตกตางกันไปการสัมผัสไป
ตามกลามเนื้อหรือจุดตางๆ บนรางกายในลักษณะของการนวดจะชวยใหรางกาย จิตใจ
และอารมณไดรับการผอนคลาย ชวยเสริมพลังกาย พลังใจ ชวยปรับปรุงระบบการ
ไหลเวียนของโลหิต ระบบการทํางานของกลามเนื้อและระบบประสาท ชวยในการ
สลายกําจัดของเสีย ตลอดจนบรรเทาอาการปวดหลัง การนวดที่มีใหบริการในสปา 
เชน การนวดแบบไทย การนวดแบบสวีดิช การนวดหนา การนวดศรีษะ การนวดฝา
เทา การประคบ รวมถึงการนวดดวยสมุนไพร และน้ํามันหอมระเหย เปนตน 

2) พฤกษาบําบัด การผอนคลายรางกายและจิตใจจากความตึงเครียดใหกลับคืนสูความ
สมดุลดวยกล่ินหอมของน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงสกัดจากดอกไมหรือพืชบางชนิดที่มี
คุณสมบัติพิเศษ เชน กระดังงา ลาเวนเดอร เปนตน และนําน้ํามันที่ไดมานวดตัว หรือ
เผาไฟใหเกิดกลิ่นหอมสําหรับใชสูดดม กล่ินหอมของน้ํามันหอมระเหยที่กระจายอยู
รอบตัวผูรับบริการ จะชวยกระตุนสมองในสวนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอารมณ 
ชวยลดความกังวลใจ ปจจุบันคนสวนใหญหันมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจกัน
มากขึ้น กอปรกับกระแสความนิยมการกลับสูธรรมชาติ พฤกษาบําบัดจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการนําพืชหรือสมุนไพรมาใชใหเกิดประโยชนทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ดวยการนวด การประคบ การอาบน้ํา ฯลฯ โดยประโยชนที่ไดรับก็ คือ ลด
สารพิษในกระแสโลหิตและเซลลผิว เสริมภูมิคุมกันใหรางกาย เพื่อใหหสอดคลองกับ
ดุลยภาพทางอารมณและจิตใจ ระงับอาการกระวนกระวายและความออนลาทางใจ 
ชวยเสริมสรางสมาธิในการทํางาน และชวยใหรางกายและสมองสดชื่นแจมใส 

3) การบําบัดดวยน้ํา หรือวารีบําบัด เปนรูปแบบของการใชน้ําเพื่อผอนคลายรางกายและ
รักษาสุขภาพโดยใชน้ํากระตุนการไหลเวียนของโลหิต บรรเทาอาการปวด ปจจุบันวารี
บําบัดไดรับความนิยมอยางกวางขวาง เพราะเปนทางเลือกหนึ่งในการเยียวยาตามวิถี
ธรรมชาติ ซ่ึงวิธีการบําบัดที่ไดรับควมนิยมคอนขางมากมี 2 รูปแบบคือ วารีบําบัดใน
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สวนของการออกกําลังกายใตน้ํา และวารีบําบัดในสวนของสปา ซ่ึงมีหลายรูปแบบ 
เชน การแชหรือการอาบน้ํา การฉีดน้ํา การอบดวยไอน้ํา การหอดวยผาเย็น เปนตน 

4) การบริการอื่นๆ เชน โภชนาบําบัด หรือการกินอาหารเพื่อสุภาพ เนนสารอาหารจาก
ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี การออกกําลังกายบําบัด ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน แอโรบิก 
โยคะ ไทเก็ก เปนตน โดยจัดใหมีครูฝกคอยแนะนําที่ถูกตอง ดนตรีบําบัด การใช
เสียงเพลงที่ทําใหเกิดการผอนคลายและชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น 

 ประเภทของสปา  
องคกรสปาระหวางประเทศ (International Spa Association : ISPA-Europe) ซ่ึงจัดตั้ง

ขึ้นมา เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ และ ใหขอมูลเกีย่วกับกิจกรรมสปา ไดใหคําจํากัดความของส
ปาวา“สปา คือ ชวงเวลาแหงความรูสึกสัมผัสที่เกี่ยวกับการผอนคลาย ความสงบทางจิตใจ การฟนฟู
สุขภาพ และความเพลินเพลินใจ” และ ไดแบงธุรกิจสปาออกเปน 7 ประเภท ดังนี ้ 

1) Destination Spa : คือสถานบริการสปาที่ใหบริการดานการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ
โดยเฉพาะโดยมีบริการหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับผูใชบริการ
อยางครบวงจร ซ่ึงผูใชบริการจะตองเขาพักและเขารวมกิจกรรมภายใตโปรแกรม ที่
สถานบริการไดจัดเตรียมไว เชน โปรแกรมพักผอนคลายเครียด โปรแกรมทําสมาธิ
และดูแลสุขภาพจิต เปนตน  

2) Resort / Hotel Spa : คือสถานบริการสปาที่อยูในรีสอรตหรือโรงแรมซึ่งตั้ง      อยูใน
แหลงทองเที่ยวหรือสถานที่พักตากอากาศในทําเลที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เชน 
ริมทะเล ภูเขา บอน้ํารอน สปาประเภทนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการผอน
คลายความตึงเครียดดวยบริการ สปา นอกเหนือจากการใชบริการหองพัก  

3) Day Spa หรือ City Spa : คือสถานบริการสปาที่มีรูปแบบการใหบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ขั้นตอนการบริการ ไมยุงยาก สามารถใชบริการไดในระหวางวัน จึงไม
จําเปนตองมีหองพักไวบริการที่ตั้งของสถานบริการสปาประเภทนี้สวนใหญจะอยูใน
เมืองใหญ ๆ หรือยานธุรกิจสําคัญ ๆที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย และเนนการ
ใหบริการเสริมความงาม การผอนคลายความตึงเครียดดวย น้ํามันหอมระเหยเปน
บริการสปาที่ไดรับความนิยมมากในกลุมผูใชบริการที่มีเวลานอยหรือผูที่ทํางานอยูใน
เมือง  

4) Medical Spa : คือสถานบริการสปาที่มีการบําบัดรักษาควบคูกับศาสตรทางการแพทย
และเครื่องมือแพทยบางอยาง การใหบริการจะอยูภายใตการดูแลของบุคลากรทาง
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การแพทยผูเชี่ยวชาญ สปาประเภทนี้มักอยูในสถานรักษาพยาบาล เชน โรงพยาบาล 
คลินิก เปนตน 

5) Mineral Spring Spa : คือการใหบริการสปาตามแหลงทองเที่ยวที่เปนบอน้ําแร หรือ
น้ําพุรอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

6) Club Spa : คือสถานบริการสปาที่มีการผสานกับการออกกําลังกาย เพื่อบริการสมาชิก
ที่ตองการการผอนคลายหลังจากออกกําลังกาย  

7) Cruise Ship Spa : เปนการใหบริการสปาบนเรือสําราญผสานกับการออกกําลังกาย 
และการจัดเตรียมอาหารที่สงเสริมสุขภาพกายเพื่อใหผูใชบริการมีความสุขสบาย ผอน
คลายและปลอดโปรงในระหวางการเดินทาง 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

ภูมินทร วรวรรณ (2545) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดของธุรกิจอาบน้ําแร อบไอน้าํ และ
ภูมิปญญาไทย เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวดัเชยีงรายและเชยีงใหม พบวา กลุม
ลูกคาสวนใหญมีอายุ 25-34 ป รองลงมาอายุ 35 ปขึ้นไป อาชีพสวนใหญเปนนักธุรกจิ รองลงมาเปน
พนักงานบรษิทัเอกชน สวนขอมูลการตลาดและพฤตกิรรมผูบริโภคมีสวนสําคัญในดานการเสนอ
ราคา ทําเลที่ตั้ง ความงายตอการเขาถึง นโยบายสงเสริมการตลาด ประเภทหรือลักษณะของบริการ 
ส่ิงดึงดูดใจและบริการหลังการขาย  โดยผูประกอบการกําหนดกลยุทธการตลาด โดยดําเนินธุรกจิ
ตามเปาหมายความพึงพอใจของผูใชบริการ และการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยมีกลยุทธ
หลัก ไดแก  การใชกลุทธการเสนอราคาที่นาสนใจ กลยุทธการสงเสริมการตลาดโดย การสงเสริม
การขาย การประชาสัมพันธตําแหนงที่ตัง้ การจัดกิจกรรมรวมกับเทศกาล กลยุทธการจัดรูปแบบ 
ตั้งแตการจดัการภายนอกดานภูมิทัศน และการตกแตงภายในพืน้ที่ทีแ่ปลกใหม และกลยุทธการ
ใหบริการที่พิเศษกวา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติดานคุณภาพและบรรจภุณัฑ  

มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ นภัสสร สุวรรณประกร (2548) ไดศึกษาเรื่อง อุตสาหกรรมสปา
ในจังหวดัเชียงใหม พบวา จังหวัดเชียงใหมมีสปาอยูประมาณ 25 แหง ใชเงินลงทุนทั้งสิ้นกวา 2,250 
ลานบาท และมียอดขายโดยรวมแลวประมาณ 86.4 ลานบาท โดยธุรกิจสปาเนนการใหบริการแก
นักทองเที่ยวเปนหลัก ธุรกจิสปาในจังหวดัเชียงใหมกอใหเกิดการจางงาน ในป พ.ศ.2545 ประมาณ 
500 คน กอใหเกิดมูลคาเพิม่กวา 45 ลานบาทตอป โดยองคประกอบที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูง
ที่สุดคือ คาจางพนักงานซึ่งมีมูลคาประมาณ 19 ลานบาทตอป (รอยละ 41.73) รองลงมาคือ กําไร
กอนหกัภาษีประมาณ 13 ลานบาทตอป (รอยละ 30.75) และคาเสื่อมราคาประมาณ 6 ลานบาทตอป 
(รอยละ 13.30)  
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วิภาพร มหาชัย (2544) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน ในจังหวดั
เชียงใหมตอการเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพ พบวา นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนมีประสบการณในการ
ใชบริการสปามาแลว 6-10 คร้ัง และพบวาสาเหตุของการเลือกใชบริการสปา คือ ผอนคลาย
ความเครียด โดยนักทองเที่ยวทราบขอมูลตางๆเกี่ยวกับบริการสปาโดยผานทางอินเตอรเนตเปน
สวนใหญ และติดตอกับสถานบริการสปาผานทางอินเตอรเน็ตดวยตนเอง โดยบรกิารสปาที่เปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวคือ การนวดไทยแผนโบราณและการนวดดวยน้าํมันหอมระเหย โดยเฉลี่ย
แลวจะใชเวลาในการมาใชบริการสปาเฉลี่ย 2 ช่ัวโมงตอคร้ัง และจากการศึกษาพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน ในจงัหวัดเชียงใหม มีความแตกตางกันในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได ตอการเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพ 

ศรีสุดา ชัยชะนะ (2546) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใช
บริการสปา ในอําเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม พบวาผูบริโภคที่ใชบริการสปาเปนเพศชายและเพศ
หญิงในอัตราสวนที่ใกลเคยีงกัน มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญา
ตรี มีอาชีพเปนพนักงานบรษิัทเอกชน รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท สวนใหญมี
สถานภาพโสดและใชบริการสปาเฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง พบวาสาเหตุที่มาใชบริการสปาที่สําคัญที่สุด
เพื่อตองการพกัผอนคลายเครียด มีการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดมากที่สุด โดยไดให
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในปจจยัดานการนําเสนอทางกายภาพ อยูในระดับ
มากที่สุด สวนปจจยัดานอืน่ๆ ไดแก ปจจัยดานผลิตภณัฑ ปจจยัดานราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ อยูในระดับมาก 

ศุภรี ฉัตรกันยารัตน (2547) ไดศกึษาเรือ่ง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและ
เพศหญิงในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน มีอาชีพเปนพนกังานบริษัทเอกชน มีอายุระหวาง 20-30 ป มี
รายไดต่ํากวา 20,000 บาท สวนใหญใชบริการนวดเทา และไมไดเปนสมาชิกของธุรกิจสปาใดๆ ใช
บริการสปา 1-2 คร้ังตอเดือน ใชจายในแตละครั้ง 1,000 – 1,500 บาท โดยความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลาํดับดังนี ้ ปจจัยดาน
กระบวนการ รองลงมาเปนปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ดานสถานที่ ดานบุคคล ดานราคา 
ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภณัฑและบริการ  

 


