
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหกลยุทธการตลาดของผูประกอบการธรุกิจสปา ในอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม คร้ังนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจสปา ในอําเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม ทีเ่ปนสมาชิกของชมรมไทยลานนาสปา จํานวน 15 ราย ขอมูลที่ไดนํามา
วิเคราะหดังตอไปนี ้

ผลการวิเคราะหขอมูลของผูประกอบการธรุกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม        
แตละราย 

สวนที1่     ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูประกอบการธุรกิจสปา  
สวนที่ 2    ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนนิ 

                               ธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจสปา  
สวนที่ 3    ผลการวิเคราะหขอมูล กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกจิสปา ใชใน 

                               การดําเนนิงาน 
สวนที่ 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการธุรกิจสปา 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามตําแหนงของผูใหสัมภาษณ 

ตําแหนงของผูใหสัมภาษณ จํานวน 
ผูจัดการ 9 
เจาของกิจการ 5 
กรรมการผูจัดการ 1 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูใหสัมภาษณมีตําแหนงเปนผูจัดการจํานวน 9 ราย เจาของ

กิจการ จํานวน 5 ราย และกรรมการผูจัดการ จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามเพศของผูใหสัมภาษณ 
เพศของผูใหสัมภาษณ จํานวน 

เพศชาย 13 
เพศหญิง 2 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูใหสัมภาษณเปนเพศหญิง จํานวน 13 ราย และเพศชาย จํานวน     

2 ราย 
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามอายุของผูใหสัมภาษณ 

อายุของผูใหสัมภาษณ จํานวน 
31 - 40 ป 8  
20 - 30 ป 5 
41 - 50 ป 2 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูใหสัมภาษณมีอายุระหวาง 31 – 40 ปจํานวน 8 ราย 20 -30 ป 

จํานวน 5 ราย และ 41-50 ป จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามระดับการศกึษาของผูใหสัมภาษณ 

ระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ จํานวน 
ปริญญาตรี 12 
ปริญญาโท 2 
ปริญญาเอก 1 
รวม 15 
 
จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูใหสัมภาษณมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีจํานวน 12 ราย 

ปริญญาโท จํานวน 2 ราย และปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามประสบการณในธุรกิจสปาของผูให
สัมภาษณ 

ประสบการณในธุรกิจสปาของผูใหสัมภาษณ จํานวน 
1 ป 2 
2 ป 7 
3 ป 4 
4 ป 2 
รวม 15 
 
จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูใหสัมภาษณมปีระสบการณในธุรกิจสปา 2 ป จํานวน 7 ราย 3 

ป จํานวน 4 ราย และ 1 ป และ 4 ป จํานวน 2 ราย ตามลําดบั 
 
ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามลักษณะของกจิการ 
ลักษณะของกจิการ จํานวน 

เจาของคนเดยีว  11 
บริษัทจํากัด 2 
หางหุนสวนจาํกัด 2 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา ลักษณะของกจิการเปนกิจการเจาของคนเดียว จํานวน 11 ราย 

บริษัทจํากัด จาํนวน 2 ราย และหางหุนสวนจํากัด จํานวน 2 ราย 
 
ตารางที่  7 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามประเภทของสปาที่ใหบริการ 

ประเภทของสปาที่ใหบริการ จํานวน 
Day Spa 15 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา ประเภทของสปาที่ใหบริการ เปน Day Spa ทั้งหมด 
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามการจัดโครงสรางองคกร 
การจัดโครงสรางองคกร จํานวน 

จัดโครงสรางองคกรตามหนาที่หรือสายงาน 13 
จัดโครงสรางองคกรแบบรวมอํานาจ 2 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่หรือสายงาน 

จํานวน 13 ราย จัดโครงสรางองคกรแบบรวมอํานาจ จํานวน 2 ราย โดยมีการจัดแบงหนาที่หรือฝาย
หลักๆไดแก ฝายการตลาด ฝายลูกคาสัมพันธ ฝายบริหาร ฝายบริการ และฝายบัญชี/การเงิน 
พนักงานโดยสวนใหญเปนเพศหญิง 
 
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจํานวนเงินลงทุนของกิจการ 

จํานวนเงินลงทุนของกิจการ จํานวน 
ต่ํากวา  1ลานบาท  10 
1-3 ลานบาท 3 
มากกวา 10 ลานบาท 1 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กจิการมีจํานวนเงินลงทุนต่ํากวา  1,000,000 บาท จํานวน 10 ราย  

1-3 ลานบาท จํานวน 3 ราย 5-10 ลานบาท และมากกวา 10 ลานบาท จํานวน 1 ราย   
 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจํานวนเงินทนุหมุนเวยีนของกิจการ 

จํานวนเงินทนุหมุนเวียนของกิจการ จํานวน 
ต่ํากวา  1ลานบาท  13 
1-3 ลานบาท 1 
3-5 ลานบาท 1 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจํานวนเงินทุนหมุนเวียนต่ํากวา 1 ลานบาท จํานวน 13 

ราย 1-3 ลานบาท จํานวน 1 ราย และ 3-5 ลานบาท จํานวน  1 ราย ตามลําดับ  
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามระยะเวลาที่เปดดําเนนิการ 
ระยะเวลาที่เปดดําเนนิการ จํานวน 

1-3 ป 5 
3-5 ป  10 
รวม 15 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีระยะเวลาที่เปดดําเนนิการ 3-5 ป จํานวน 10 ราย และ

ตั้งแต 1-3 ป จํานวน 5 รายตามลําดับ 
 

สวนท่ี 2 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนนิธุรกิจ 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
1. การประเมินสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
ผูประกอบการไดประเมนิถึงสภาพเศรษฐกจิโดยรวมวา อยูในชวงคงตวัจํานวน 10 ราย 

สภาพเศรษฐกจิหดตวั จํานวน 4 ราย และสภาพเศรษฐกิจ ขยายตวั จํานวน 1 ราย ตามลําดับ โดย  
2. ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตอธุรกิจสปา 
ผูประกอบการตอบวา ปจจยัในเรื่องสภาพเศรษฐกจิโดยรวมไมสงผลกระทบตอธุรกิจสปา 

จํานวน 11 ราย สงผลกระทบตอธุรกิจสปาทําใหยอดขายลดลง จํานวน 3 ราย และสงผลกระทบตอ
ธุรกิจสปาทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น จํานวน 1 ราย  

3. การประเมินอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ 
ผูประกอบการไดประเมินถึงสภาพอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพวา มีอัตราการเจริญเติบโตที่

เพิ่มขึ้น จํานวน 8 ราย อัตราการเจริญเติบโตคงที่ จํานวน 6 ราย และอัตราการเจริญเติบโตลดลง 
จํานวน 1 ราย   

4. ผลกระทบของสภาพอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ ตอธุรกิจสปา 
ผูประกอบการคิดวาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ ไมสงผลกระทบตอ

ธุรกิจสปา จํานวน 9 ราย สงผลดีตอธุรกิจสปา จํานวน 5 ราย และสงผลเสียตอธุรกิจสปา จํานวน 1 
ราย  

5. การประเมินชวงวัฐจักรธุรกิจของธุรกิจสปา 
ผูประกอบการไดประเมินชวงวงจรชีวิตธุรกิจของธุรกิจสปาวา อุตสาหกรรมสปาอยูในชวง

วงจรชีวิตธุรกิจ ในขั้นแนะนํา (Introduction) จํานวน 5 ราย ขั้นเจริญเติบโต (Growth) จํานวน 4 ราย 
ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Mature) จํานวน 4 ราย และ ขั้นตกต่ํา (Decline) จํานวน 3 ราย ตามลําดับ  
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6. การใชจายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพของลูกคา 
ผูประกอบการคิดวา ลูกคามีการใชจายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น 

จํานวน 8 ราย มีการใชจายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพเทาเดิม จํานวน 6 ราย และมีการ
ใชจายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพลดลง จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
  

ปจจัยดานเทคโนโลย ี
1. การนําเทคโนโลยีมาใช 
ผูประกอบการไดนําเทคโนโลยีมาใชในดานการใหบริการในรูปแบบของเครื่องมือ

เครื่องจักรที่ชวยในการใหบริการจํานวนมากที่สุด 12 ราย รองลงมาไดนําเทคโนโลยีมาใชในดาน
การจัดเก็บขอมูลลูกคาจํานวน 9 ราย  ระบบขอมูลสารสนเทศ จํานวน 4 ราย ชวยในการบริหาร
จัดการจํานวน 3 ราย และมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการทําการตลาด จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 

2. ความซับซอนของเทคโนโลยีท่ีนํามาใช 
ผูประกอบการสวนใหญจํานวน 14 ราย ตอบวาการนําเทคโนโลยีมาใช ไมมีความซบัซอน 

มีเพียง 1 รายที่ตอบวาการนําเทคโนโลยีมาใช มีความซับซอน  
3. ราคาในการนําเทคโนโลยีมาใช 
ผูประกอบการตอบวาราคาในการนําเทคโนโลยีมาใชไมแพง จํานวน 12 รายและตอบวา

เทคโนโลยีมีราคาแพง จํานวน 3 ราย  
4. ความยุงยากในการนําเทคโนโลยีมาใช 
ผูประกอบการจํานวน 12 รายตอบวา การนําเทคโนโลยมีาใชไมยุงยากและตอบวา การนํา

เทคโนโลยีมาใชมีความยุงยากพอสมควร จํานวน 3 ราย  
5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ 
ผูประกอบการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ จาํนวน 8 ราย และ

ไมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ จํานวน 7 ราย 
 
ปจจัยดานสงัคมและวัฒนธรรม 
1. ลูกคาท่ีมาใชบริการ 
ลูกคาที่มาใชบริการสปาของผูประกอบการ เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวนมากที่สุด 

โดยมีจํานวน 11 ราย รองลงมาเปนนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 6 ราย ชาวตางชาตทิี่พักอาศัยใน
จังหวดัเชยีงใหม 5 ราย และเปนชาวไทยทีพ่ักอาศัยอยูในจังหวดัเชยีงใหม จํานวน  4 ราย ตามลําดับ  
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2. คานิยมในการดูแลรักษาสุขภาพของลูกคา 
ผูประกอบการทั้ง 15 ราย ตอบวาลูกคาที่มาใชบริการมีคานิยมในการดแูลรักษาสุขภาพมาก

ขึ้น ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น  
3. รูปแบบการดาํรงชีวิต 
ผูประกอบการทั้ง 15 ราย ตอบวาลูกคามีรูปแบบการดํารงชีวิตที่หนัมาใสใจดูแลรักษา

สุขภาพของตัวเองมากขึ้น  
4. โครงสรางอายขุองประชากร 
โครงสรางอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบนั กลาวคือมีจํานวนของผูสูงอายุ

มากขึ้น สงผลกระทบทั้งในดานดีตอกิจการจํานวน 13 ราย และสงผลกระทบทั้งในดานไมดี ทําให
กลุมลูกคากลุมเปาหมายลดลง จํานวน 2 ราย 

 
ปจจัยดานการแขงขนั 
1. จํานวนคูแขงขัน 
ผูประกอบการธุรกิจสปา ตอบวาสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสปา มีจํานวนคูแขงขัน

คอนขางมาก คือตั้งแต 20 รายข้ึนไป จํานวน 9 ราย ตอบวามีจํานวนคูแขงขัน 15-20 ราย จํานวน 4 
ราย และตอบวามีจํานวนคูแขงขัน 5-9 ราย จํานวน 2 ราย  ตามลําดับ 

2. สภาพการแขงขัน 
ผูประกอบการจํานวน 8 ราย ตอบวาระดับของการแขงขันของอุตสาหกรรมมีความรุนแรง

ปานกลาง ตอบวาระดับของการแขงขันของอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมาก จํานวน 3 ราย ตอบวา
ระดับของการแขงขันของอุตสาหกรรมมีความรุนแรงนอย จํานวน 2 ราย และตอบวาระดับของการ
แขงขันของอุตสาหกรรมไมมีความรุนแรง จํานวน 1 ราย  

3. กลยุทธของคูแขงขนัแตละรายใชเปนกลยทุธหลัก  
กลยุทธของคูแขงขันแตละรายใชเปนกลยทุธหลัก ไดแก คุณภาพของบริการและราคา มาก

ที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเปนความหลากหลายของบริการ จํานวน 6 ราย รูปแบบของบริการที่
แตกตาง และ คุณภาพของพนักงานผูใหบริการ จํานวน 5 ราย คณุภาพของผลิตภัณฑที่ใช สถานที่
และทําเลที่ตั้ง จํานวน 2 ราย และเรื่องความนาเชื่อถือของกิจการ การสงเสริมการตลาด และ ความ
สะดวกสบายของสถานที่ จํานวน 1 ราย ตามลําดับ  
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ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 
1. นโยบายรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปา  
ผูประกอบการ ตอบวามีนโยบายรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปาในดาน การตลาดมาก

ที่สุด จํานวน 10 ราย ดานการผลิตบริการ จํานวน 8 ราย  ดานการเงิน จํานวน 2 ราย และดานการ
จัดการจํานวน 1 ราย ตามลําดับ  

2. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ  
ผูประกอบการ ตอบวามีกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ในเรื่องของ กฎระเบียบ

เกี่ยวกับมาตรฐานของบริการและกฏระเบียบเกี่ยวกับภาษี มากที่สุด จํานวน 7 ราย และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับมาตรฐานของผูใหบริการ และกฎระเบียบดานสุขอนามัย จํานวน 5 ราย  

ผูประกอบการ ประสบปญหาในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐ จํานวน 8 ราย เนื่องจากยังไมมีความแนใจในเรื่องขอกําหนดที่เปนมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจสปาของหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปนดานการคุมครองผูบริโภค เนื่องจากเปนธุรกิจใหมไม
ชัดเจนตองอยูภายใตการดูแลของหนวยงานสาธารณสุขหรือมหาดไทย การจดทะเบียนเปนสถาน
บริการหรือสถานพยาบาล รวมถึงการกําหนดมาตรฐานของการใหบริการ ซ่ึงผูประกอบการมีการ
แกไขปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐโดย 
รวมกับสมาคมไทยลานนาสปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปาใหมีความชัดเจน มากที่สุด จํานวน 7 ราย รองลงมาเปนการ
พยายามกําหนดมาตรฐานกันเองระหวางสมาชิกในสมาคมไทยลานนาสปา จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ประสบปญหาการจัดเกบ็ภาษี
สรรพสามิตของภาครัฐ จํานวน 4 ราย ซ่ึงเกิดจากการที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได
ประกาศในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตธุรกิจสปาในอัตรารอยละ 10 โดยใหจัดเก็บในหมวดเดยีวกับ 
สถานอาบ อบ นวด ทําใหผูประกอบการมตีนทุนที่สูงขึ้นสงผลใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจ
สปา ซ่ึงในเรื่องนี้ผูประกอบการทุกรายตอบวา ไมสามารถการแกไขปญหานี้ไดเนือ่งจากเปนปจจัย
ภายนอกที่เกีย่วของกับนโยบายของภาครฐั  

3. หนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน 
ผูประกอบการ ตอบวามีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก 

สมาคมไทยลานนาสปามากที่สุด จํานวน 12 ราย สํานักงานสาธารณสุข จํานวน 7 ราย กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม จํานวน 5 ราย และชมรมธุรกิจสุขภาพ จํานวน 3 รายตามลําดับ โดยใหการชวยเหลือ
ในเรื่อง การตลาด มากที่สุด จํานวน 12 ราย การบริการ และการจัดการ จํานวน 4 ราย ตามลําดับ  
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ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐอยางจริงจัง  จํานวน 5 ราย โดยผูประกอบการเห็นวาหนวยงานภาครัฐยังไมไดใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจสปาอยางจริงจัง ซ่ึงยังมีประเด็นที่ธุรกิจสปายังตองการการ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจ อาทิ การสนับสนุนดานการตลาด ตองการใหชวยโฆษณา
สงเสริมการทองเที่ยวในเชียงใหม มากกวาที่เปนอยู ชวยแกไขภาพพจนของการนวดแผนไทยที่ถูก
มองในแงลบเนื่องมาจากบริการแอบแฝง การสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ ตองการใหรัฐสนับสนุน
ในเรื่องการจัดฝกอบรมการใชภาษาตางประเทศในการใหบริการและประชาสัมพันธ เปนตน ซ่ึง
ผูประกอบการการแกไขปญหานี้ โดย การผลักดันใหเกิดหลักสูตรนักบริหารธุรกิจสปาเพื่อพัฒนา
ผูประกอบการสปา มากที่สุด จํานวน 4 ราย รองลงมาเปน การผลักดันใหหนวยงานภาครัฐใหการ
สนับสนุนทางดานเงินทุนแกผูประกอบการธุรกิจสปาเปนกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 

 
จุดแข็งของกิจการ 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดแข็งดานการตลาด 
จุดแข็งดานการตลาด จํานวน 

การมีบริการที่หลากหลาย 13 
การมีบริการที่มีคุณภาพ 11 
การกําหนดราคาเหมาะสม 9 
มีทําเลที่ตั้งดี 7 
พนักงานทีใ่หบริการมีความเชี่ยวชาญ 5 
การใชผลิตภณัฑที่มีคุณภาพ 4 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ
เขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย 

3 

การบริการมีความแตกตางเปนเอกลักษณ 3 
มีการสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ 2 
สถานที่เหมาะสมตอการใหบริการ 1 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจดุแข็งทางดานการตลาดในเรือ่ง การใหบริการที่

หลากหลาย มากที่สุด จํานวน 13 ราย รองลงมาเปนการมีบริการที่มีคุณภาพ จํานวน 11 ราย มีการ
กําหนดราคาเหมาะสม จํานวน 9 ราย มีทําเลที่ตั้งดี จํานวน 7 ราย พนักงานทีใ่หบริการมีความ
เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ราย มีการใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จํานวน 4 ราย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
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และสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายและการบริการมีความแตกตางเปน
เอกลักษณ จํานวน  3 ราย มีการสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 2 ราย และสถานที่
เหมาะสมตอการใหบริการ จาํนวน 1 ราย ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดแข็งดานการใหบริการ 

จุดแข็งดานการใหบริการ จํานวน 
มีกระบวนการใหบริการที่มปีระสิทธิภาพ 6 
มีการใชเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยในการใหบริการ 2 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจุดแข็งทางดานการบริการในเรื่องกระบวนการ

ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด จํานวน 6 ราย และมีการใชเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยใน
การใหบริการ จํานวน 2 ราย ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดแข็งดานการบริหารจัดการ 

จุดแข็งดานการบริหารจัดการ จํานวน 
ผูบริหารมีประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 7 
มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 5 
มีการบริหารจดัการที่เปนระบบ 4 
มีการจัดโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ 1 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจุดแข็งทางดานการบริหารจัดการในเรื่อง ผูบริหารมี

ประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มากที่สุด จํานวน 7 ราย รองลงมาเปนการคัดเลือกบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ จํานวน 5 ราย มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ จํานวน 4 ราย และมีการจัด
โครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดแข็งดานการเงิน 

จุดแข็งดานการเงิน จํานวน 
กิจการมีการหมุนเวยีนเงนิสดที่ด ี 1 

จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจุดแข็งทางดานการเงิน ในเรื่องที่กิจการมีการหมุนเวียน
เงินสดที่ดี จํานวน 1 ราย  
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จากการวิเคราะหจุดแข็ง สรุปไดวา จุดแข็งหลักของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ไดแก การมีบริการที่หลากหลาย การมีบริการที่มีคุณภาพ มีการกําหนดราคาเหมาะสม มี
ทําเลที่ตั้งดี และผูบริหารมีประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ  โดยสวนใหญจะเปนจุดแข็งดาน
การตลาด ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จคือ การมีบริการที่
หลากหลายเพื่อสามารถตอบสนองความที่แตกตางกันของลูกคา และมีคุณภาพของบริการตาม
มาตรฐานเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ รวมถึงมีการกําหนดราคาที่เหมาะสมตามกําลังซื้อของ
ลูกคาแตละกลุม ไปจนถึงการมีทําเลที่ตั้งที่ดีเพื่อใหลูกคามีความสะดวกที่จะมาใชบริการมากที่สุด 
สวนในเรื่องของประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ  ของผูบริหารก็เปนสวนสําคัญ เนื่องจาก
ธุรกิจสปาประกอบดวยศาสตรและศิลปหลายแขนง กิจการที่จะประสบความสําเร็จ ผูบริหารตองมี
ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาอยางแทจริง 

 
จุดออนของกิจการ 

ตารางที่ 16 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดออนดานการตลาด 
จุดออนดานการตลาด จํานวน 

การโฆษณาประชาสัมพันธไมทั่วถึง 7 
ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม 6 
ราคาแพงในมมุมองลูกคา 4 
โปรแกรมการสงเสริมการขายใชไมคอยไดผล  3 
สถานที่ในการใหบริการไมเหมาะสมในการใหบริการ 2 
บริการยังไมมคีุณภาพเทาทีค่วร   1 
บริการไมมีความแตกตาง 1 
บริการไมหลากหลาย 1 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจุดออนทางดานการตลาดในเรื่อง การโฆษณา

ประชาสัมพันธไมทั่วถึงมากที่สุด จํานวน 7 ราย รองลงมาเปน ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม จํานวน 6 ราย 
ราคาแพงในมุมมองลูกคา จํานวน 4 ราย โปรแกรมการสงเสริมการขายใชไมคอยไดผล จํานวน 3 
ราย สถานที่ในการใหบริการไมเหมาะสมในการใหบริการ จํานวน 2 ราย และบริการยังไมมี
คุณภาพเทาที่ควร บริการไมมีความแตกตาง  บริการยังไมหลากหลาย เทากันจํานวน 1 ราย 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดออนดานการใหบริการ 
จุดออนดานการใหบริการ จํานวน 

ขาดการนําเอาเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมยัมาชวยในการใหบริการ 1 
 
 จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจุดออนทางดานการผลิตบริการ ในเรื่อง ขาดการนําเอา
เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาชวยในการใหบริการ จํานวน 1 ราย  
  
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดออนดานการจัดการ 

จุดออนดานการจัดการ จํานวน 
ผูบริหารขาดประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 3 
การบริหารจัดการไมเปนระบบ 2 
บุคลากรไมมีประสิทธิภาพ  1 
มีอัตราการเขาออกของพนักงานที่มีฝมือสูง 1 
  

จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจุดออนทางดานการจัดการ ในเรื่อง ผูบริหารขาด
ประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากที่สุด จํานวน 3 ราย รองลงมาเปน การบริหารจัดการไม
เปนระบบ จํานวน 2 ราย และไมสามารถคัดเลือกบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอัตราการเขา
ออกของพนักงานที่มีฝมือสูง เทากัน จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
  
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามจุดออนดานการเงิน 

จุดออนดานการเงิน จํานวน 
กิจการมีอัตรากําไรต่ํา 3 
มีปญหาในเรื่องของการหมุนเวียนเงินสด 2 
ไมมีการจัดการทางดานการเงินที่ดีเนื่องจากขาดประสบการณความ
เชี่ยวชาญ   

1 

 
 จากตารางแสดงใหเห็นวา กิจการมีจุดออนทางดานการเงิน ในเรื่อง กิจการมีอัตรากําไรต่ํา
มากที่สุด จํานวน 3 ราย รองลงมาเปน มีปญหาในเรื่องของการหมุนเวียนเงินสด จํานวน 2ราย และ
ไมมีการจัดการทางดานการเงินที่ดี เนื่องจากขาดประสบการณความเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย 
ตามลําดับ 
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 จากการวิเคราะหจดุออน สรุปไดวา จุดออนหลักของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง เนื่องมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่
หลากหลาย และลูกคาสวนใหญเปนนกัทองเที่ยวซ่ึงมีลักษณะการกระจายตัวสูง ทาํใหการโฆษณา
ประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมายไดไมทัว่ถึง และการมีทําเลที่ตั้งที่ไมเหมาะสม ทาํใหไมคอยเปน
ที่รูจักของกลุมลูกคาเปาหมาย 
 

โอกาสของกิจการ 
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามโอกาสทางดานเศรษฐกจิ 

โอกาสทางดานเศรษฐกจิ จํานวน 
ลูกคามีการใชจายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น 10 
สภาพอุตสาหกรรมสปาโดยรวมเติบโต 8 
ลูกคากลุมเปาหมายมีกาํลังซื้อมากขึ้น 4 
สภาพเศรษฐกจิโดยรวมขยายตัวสงผลใหอุตสาหกรรมสปาขยายตวั 1 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา โอกาสของกิจการทางดานเศรษฐกจิ ในเรื่อง ลูกคามีการใช

จายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น มากทีสุ่ด จํานวน 10 ราย รองลงมาเปน สภาพ
อุตสาหกรรมสปาโดยรวมเติบโต จํานวน 8 ราย ลูกคากลุมเปาหมายมกีําลังซื้อมากขึ้น จํานวน 4 ราย 
และ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมขยายตวัสงผลใหอุตสาหกรรมสปาขยายตวั จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามโอกาสทางดานเทคโนโลย ี

โอกาสทางดานเทคโนโลย ี จํานวน 
มีเทคโนโลยีที่จะมาชวยในการบริการใหเลือกหลากหลาย 13 
สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกไมยุงยาก 7 
สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดงาย ไมซับซอน 2 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา โอกาสของกิจการทางดานเทคโนโลยี ในเรื่อง มีเทคโนโลยีที่จะ

มาชวยในการบริการใหเลือกหลากหลาย มากที่สุด จํานวน 13 ราย รองลงมาเปน สามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวกไมยุงยาก จํานวน 7 ราย และสามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดงาย ไม
ซับซอน จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามโอกาสทางดานสังคมและวฒันธรรม 
โอกาสทางดานสังคมและวฒันธรรม จํานวน 

กระแสความนยิมในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึน้ 8 
กระแสความนยิมในการใชบริการสปามีมาก 1 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา โอกาสของกิจการทางดานสังคมและวัฒนธรรม ในเรื่อง กระแส

ความนิยมในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น มากที่สุด จํานวน 8 ราย รองลงมาเปน กระแสความนิยมใน
การใชบริการสปามีมากขึ้น จํานวน 1 ราย 
 
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามโอกาสทางดานการแขงขัน 

โอกาสทางดานการแขงขัน จํานวน 
มีการรวมตัวกนัของผูประกอบการเพื่อกําหนดมาตรฐานดานราคา 6 
สภาพการแขงขันไมรุนแรง 5 
คูแขงขันบางรายยังไมมีศกัยภาพเพยีงพอ 1 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา โอกาสของกิจการทางดานการแขงขัน ในเรื่อง มีการรวมตัวกัน

ของผูประกอบการเพื่อกําหนดมาตรฐานดานราคา มากที่สุด จํานวน 6 ราย รองลงมาเปน สภาพการ
แขงขันไมรุนแรง จํานวน 5 ราย และคูแขงขันบางรายยังไมมีศักยภาพเพียงพอ จํานวน 1 ราย 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามโอกาสทางดานการเมืองและกฎหมาย 

โอกาสทางดานการเมืองและกฎหมาย จํานวน 
นโยบายรัฐบาลใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมสปา 8 
มีหนวยงานทีใ่หการสนับสนุนธุรกิจสปา 5 
มีกฎหมายที่เอือ้ตอการประกอบธุรกิจสปา 2 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา โอกาสของกิจการทางดานการเมืองและกฎหมาย ในเรื่อง 

นโยบายรัฐบาลใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมสปา มากที่สุด จํานวน 8 ราย รองลงมาเปน มี
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หนวยงานที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปา จํานวน 5 ราย และมีกฎหมายที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจ
สปา จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหโอกาส สรุปไดวา โอกาสหลักของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ไดแก อุตสาหกรรมสปาโดยรวมยังมีเติบโตในอัตราที่สูง กระแสความนิยมในการดแูล
รักษาสุขภาพมากขึ้น ลูกคามีการใชจายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น มี
เทคโนโลยีที่จะมาชวยในการใหบริการใหเลือกหลากหลาย รวมทั้ง มีนโยบายรัฐบาลที่ใหการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสปา ซ่ึงจะเหน็ไดวา ธุรกิจสปายังมีโอกาสที่เปดกวางทั้งในสวนของ
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่ยังเตบิโต ปจจัยดานสังคมและวฒันธรรมในเรือ่งการใหความสําคัญตอการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงสงผลโดยตรงกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาเปาหมาย การมีเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใชในการบริการ รวมถึงปจจยัดานการเมืองและกฎหมายที่รัฐบาลใหการสนับสนุน และ
ประกาศใหจังหวัดเชียงใหมเปน 1 ใน 3 ของจังหวดัที่ใชตลาดสุขภาพเปนจุดขาย  

 
อุปสรรคของกิจการ 

ตารางที่ 24 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามอุปสรรคทางดานเศรษฐกิจ 
อุปสรรคทางดานเศรษฐกจิ จํานวน 

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว สงผลใหการจับจายใชสอยของ
ประชาชนลดลง 

11 

ลูกคามีกําลังซื้อลดลง 5 
อุตสาหกรรมสปาเริ่มอิ่มตัว 1 
  

จากตารางแสดงใหเห็นวา อุปสรรคของกิจการทางดานเศรษฐกิจ ในเรื่อง สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมชะลอตัว สงผลใหอุตสาหกรรมสปาไมเติบโต มากที่สุด จํานวน 11 ราย รองลงมาเปน 
ลูกคามีกําลังซื้อลดลง จํานวน 5 ราย และอุตสาหกรรมสปาเริ่มอิ่มตัว จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
 
อุปสรรคทางดานเทคโนโลย ี

ไมมีผูประกอบการรายใดคิดวามีอุปสรรคทางดานเทคโนโลยี เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่จะมา
ชวยในการบริการใหเลือกหลากหลาย สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางสะดวก ไมยุงยาก ไม
ซับซอน และการใหบริการหลักสวนใหญจะใชคนเปนหลักทําใหผูประกอบการ คิดวาไมมี
อุปสรรคในการนําเทคโนโลยีมาใช 
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามอุปสรรคทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
อุปสรรคทางดานสังคมและวฒันธรรม จํานวน 

โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงทําใหลูกคากลุมเปาหมายลดลง 4 
กระแสความนยิมในการใชบริการสปาลดลง 2 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา อุปสรรคของกิจการทางดานสังคมและวัฒนธรรม ในเรื่อง 

โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงทําใหลูกคากลุมเปาหมายลดลง มากที่สุด จํานวน 4 รายรองลงมา
เปน กระแสความนิยมในการใชบริการสปาลดลง จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามอุปสรรคทางดานการแขงขนั 

อุปสรรคทางดานการแขงขัน จํานวน 
มีคูแขงขันจํานวนมาก  3 
สภาพการแขงขันคอนขางรุนแรง 3 
มีการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ 3 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา อุปสรรคของกิจการทางดานการแขงขัน มีมากที่สุด 3 ประเด็น

เทากัน คือ มีคูแขงขันจํานวนมาก สภาพการแขงขันคอนขางรุนแรง รวมถึง มีการตัดราคากัน
ระหวางผูประกอบการ 
 
ตารางที่ 27 แสดงจํานวนของผูประกอบการ จําแนกตามอุปสรรคทางดานการเมืองและกฎหมาย 

อุปสรรคทางดานการเมืองและกฎหมาย จํานวน 
ขาดสถาบันการเงินที่ชวยเหลือในดานเงนิทุน 8 
ขาดหนวยงานที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือการดําเนินงาน 3 
มีกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธรุกิจสปา เทากนัจํานวน 3 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา อุปสรรคของกิจการทางดานการเมืองและกฎหมาย ในเรื่องขาด

สถาบันการเงินที่ชวยเหลือในดานเงินทุน มากที่สุด จํานวน 8 ราย รองลงมาเปน การขาดหนวยงาน
ที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือการดําเนินงาน และ มีกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ
สปา เทากันจํานวน 3 ราย ตามลําดับ 
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จากการวิเคราะหอุปสรรค สรุปไดวา อุปสรรคหลักของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ไดแก สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว สงผลใหการจับจายใชสอยของประชาชนลดลง 
และการขาดสถาบันการเงินที่ชวยเหลือในดานเงินทุน ซ่ึงจะเห็นไดวาถึงแมอุตสาหกรรมสปา
โดยรวมยังมีเติบโตในอัตราที่สูง แตสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มชะลอตัว ผูคนมีการจับจายใชสอย
ลดลง ซ่ึงสงผลกระทบตอการเลือกใชบริการสปาซึ่งถือเปนสินคาฟุมเฟอย ผูคนมีแนวโนมจะลด
การจับจายใชสอยในดานนี้ลง สวนการทีผูประกอบการวิเคราะหวายังขาดสถาบันการเงินที่
ชวยเหลือในดานเงินทุน ถึงแมรัฐบาลจะใหการสนับสนุน แตธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่ตองอาศัยเงิน
ลงทุนสูง ทั้งในสวนของการลงทุนเริ่มตนและเงินทุนที่หมุนเวียนในกิจการ แตยังไมมีการชวยเหลือ
ในดานเงินทุนสําหรับธุรกิจสปาเปนการเฉพาะ 
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สวนท่ี 3 กลยุทธการตลาดทีผู่ประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 
การแบงสวนตลาด 
ผูประกอบการทั้งหมด ไดแบงสวนตลาดของลูกคากลุมเปาหมายพจิารณาแยกตามปจจัยตางๆ ไดแก 

เกณฑภูมิศาสตร ใชปจจัย  
ลักษณะการอยูอาศัยของลูกคาโดยแบงไดเปนกลุมลูกคาที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม 
กับ ลูกคาที่ไมไดอยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหม คือ อยูตางจังหวัด หรือ ตางประเทศ 

เกณฑประชากรศาสตร ใชปจจัย  
1. เพศและอายุ โดยแบงเปนชายและหญิง อายุ โดยแบงเปนชวงอายุ 3 ชวงอายุไดแก กลุม

ผูที่เลยวัยกลางคนยางเขาสูกลุมสูงอายุ 40-60 ป หนุมสาวที่เพิ่งจบการศึกษาใหมๆ อยู
ในวัยทํางาน อายุ 25-40 ป และกลุม วัยรุนนักเรียนนักศึกษา อายุระหวาง 15-25 ป  

2. เชื้อชาติ โดย แบงเปน กลุมชาวไทย และกลุมชาวตางชาติ ไดแก กลุมประเทศยุโรป 
อเมริกา และเอเชีย 

3. อาชีพ โดยแบงเปน 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมคนที่ทํางานในจังหวัดเชียงใหม อาทิ 
เจาของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ นักเรียนนักศึกษา กลุมนักทองเที่ยว
ชาวไทย และ นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

เกณฑจิตวิทยา ใชปจจยั  
1. คานิยม โดยแบงเปน ผูที่มีคานิยมรักสวยรักงาม ผูที่มีคานิยมรักสุขภาพ ผูที่มีคานิยม

ชอบการผอนคลาย และผูที่มีคานิยมชอบออกกําลังกาย 
2. วิถีการดํารงชีวิต โดยแบงเปนผูที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ผูที่สนใจใน

เร่ืองความงาม ผูที่สนใจติดตามแฟชั่นอยูเสมอ ผูที่ชอบออกกําลังกาย และผูที่ชอบการ
ผอนคลาย 

เกณฑพฤติกรรมศาสตร ใชปจจัย  
1. อัตราการใชบริการ โดยแบงเปน ผูที่ใชบริการทุกวัน ผูที่ใชบริการสัปดาหละ 2-3 คร้ังผู

ที่ใชบริการสัปดาหละ 1 คร้ัง ผูที่ใชบริการเดือนละ 2-3 คร้ัง ผูที่ใชบริการเดือนละ 1
คร้ัง และผูที่ใชบริการ2-3เดือนตอคร้ัง 

2. ประโยชนท่ีตองการจากการใชบริการ โดยแบงเปน ประโยชนเพื่อความงามประโยชน
เพื่อการผอนคลาย ประโยชนเพื่อการรักษาสุขภาพ ประโยชนเพื่อการเขาสังคม 

3. โอกาส/เวลาท่ีชอบในการใชบริการสปา โดยแบงเปน โอกาสในการใชบริการไดแก 
การใชบริการในวันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห วันหยุดพิเศษ วันที่เปนโอกาสพิเศษ 
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(เชน วันเกิด) รวมถึงชวงเวลาที่ชอบในการใชบริการ ไดแก ชวงเวลา 8.00 – 12.00 น.
ชวงเวลา 12.00 – 17.00 น. และชวงเวลาตั้งแต 17.00 น. เปนตนไป 

 
ลูกคาเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก 

ลูกคากลุมเปาหมายกลุมท่ี 1 
ถือเปนลูกคากลุมเปาหมายหลัก คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย เปน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ กลุมประเทศยุโรป อเมริกา และเอเชีย สวนใหญเปนเพศหญิง ระดับอายุ
ตั้งแต 25 ถึง 40 ป มีคานิยมรักสุขภาพ ชอบการผอนคลายและชอบออกกําลังกาย สนใจเกี่ยวกับ 
เร่ืองการดูแลสุขภาพ มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใช
บริการเพื่อการผอนคลายและการรักษาสุขภาพ สวนใหญจะใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป   

ลูกคากลุมเปาหมายกลุมท่ี 2 
ถือเปนลูกคากลุมเปาหมายรอง คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของกลุมเปาหมาย เปนชาวไทย

ที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม และกลุมคนที่ไมไดอยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหม ทั้งสวนที่มาทํางานหรือ
มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนเพศหญิง ระดับอายุแบงเปนชวงอายุ 3 ชวงอายุไดแก 
กลุมวัยทํางานทั้งที่เปนขาราชการ พนักงานเอกชน และเจาของกิจการอายุ 40-60 ป กลุมหนุมสาวที่
เพิ่งจบการศึกษาใหมๆ อยูในวัยทํางาน อายุ 25-40 ป และกลุม วัยรุนนักเรียนนักศึกษา อายุระหวาง 
15-25 ป มีคานิยมรักสวยรักงาม เนนการดูแลตัวเองในเรื่องความงามเปนหลัก  มีอัตราการใชบริการ 
เฉลี่ยสัปดาหละ 1 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อความงาม สวนใหญจะใชบริการ
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและวันที่เปนโอกาสพิเศษเชน วันเกิด หรือในชวงเทศกาล จะใชบริการ
ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป   
 
การวางตาํแหนงทางการตลาด 

ผูประกอบการไดวางตําแหนงทางการตลาด ของธุรกิจสปาเพื่อกําหนดตําแหนงในการ
แขงขันที่แตกตางในจิตใจของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยใชเกณฑ ผลประโยชนทีไ่ดจากบรกิารใน
เร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพมากที่สุด จํานวน 9 ราย ซ่ึงไดแก การทีลู่กคาจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจาก
การรับบริการ เชน การผอนคลายความปวดเมื่อย หรือรักษาอาการปวดเมื่อยเร้ือรังจากการนวด   
การวิเคราะหธาตุทั้ง 4 ของลูกคารายบุคคล เพื่อกําหนดบริการและโภชนาการที่เหมาะสม เปนตน 
รองลงมาเปน มีคุณสมบัติหรือวิธีการใหบริการที่แตกตาง จํานวน 6 ราย ยกตวัอยางเชน การผสมทา



  
37 

นวดจากหลายประเทศมารวมเปน 1 ทา การนวดโดยใชเทอราปสพรอมกัน 2 คน นวดในจังหวะที่
เหมือนกนั การใชทรีทเมนทที่ทําจากขาวหอมมะลิและน้าํมันหอม รองลงมาเปนคุณภาพของบริการ
ที่เหมาะสมกบัราคา จํานวน 4 ราย อันไดแก การกําหนดราคาของบริการที่ไมสูงเกินไปนกั เพื่อให
เขาถึงลูกคากลุมเปาหมายไดกวางกวา และ การมีกลุมลูกคาเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง รวมถึง มี
บริการที่เหนือกวาคูแขง จํานวน 1 รายเทากนั ตามลําดับ 
 
กลยุทธผลิตภัณฑ (บริการ) 

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการใหบริการ แบงออกไดเปน บริการหลัก ๆ 4 ประเภท ไดแก 
1. การบําบัดดวยน้ํา เปนรูปแบบของการใชน้ําเพื่อผอนคลายรางกายและรักษาสุขภาพ

โดยใชน้ําเพื่อกระตุนการไหลเวียนของโลหิต บรรเทาอาการปวด 
2. การบําบัดดวยมือ เปนการสัมผัสไปตามกลามเนื้อหรือจุดตางๆบนรางกายในลักษณะ

ของการนวด ชวยใหรางกาย จิตใจ และอารมณไดรับการผอนคลาย ปรับปรุงระบบการไหลเวียน
ของโลหิต ระบบการทํางานของกลามเนื้อและระบบประสาท ตลอดจนบรรเทาอาการปวด 

3. พฤกษาบําบัด เปนการผอนคลายรางกายและจิตใจจากความตึงเครียดใหกลับสูความ
สมดุลดวยกล่ินหอมของน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงสกัดจากดอกไม หรือพืชที่มีกล่ินหอม  

4. บริการอื่นๆ ประกอบดวย การเสริมความงาม การออกกําลังกาย และการใหคําปรึกษา
ดานโภชนาการ 
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ตารางที่ 28 แสดงบริการดานการบําบัดดวยน้ํา ที่ผูประกอบการมี 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา การบําบัดดวยน้ํา ประกอบดวย การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอ

น้ํา และการกายภาพบําบัดในน้ํา โดย กิจการ มีการใหบริการดานการบําบัดดวยน้ํา ในดาน การอบ
ไอน้ํา มากที่สุด จํานวน  11ราย รองลงมาเปน การแชน้ํา จํานวน 9 ราย การอาบน้ํา จํานวน 7 ราย 
และการกายภาพบําบัดในน้ํา จํานวน 4 ราย ตามลําดับ 

จะเห็นไดวาธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม โดยสวนใหญจะมีบริการดานการบําบัดดวยน้ํา
ที่เปนพื้นฐาน ไดแก การอบไอน้ํา การแชน้ํา และการอาบน้ํา มีเพียงบางกิจการที่จะมีบริการดาน
กายภาพบําบัดในน้ํา เนื่องจากตองอาศัยความรูเฉพาะทางเพื่อใหการบําบัดเปนไปอยางถูกตอง ไม
เกิดอัตรายตอลูกคา 

การบําบัดดวยน้ําที่ลูกคาใชบริการเปนประจํา เรียงตามลําดับจากที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด 
ไดแก การอบไอน้ํา การแชน้ํา การอาบน้ํา และการกายภาพบําบัดในน้ํา ตามลําดับ 

การบําบัดดวยน้ํา การแชน้ํา  การอาบน้ํา การอบไอน้ํา กายภาพบําบัด
ในน้ํา 

ผูประกอบการรายที่ 1 √ √ √ √ 
ผูประกอบการรายที่ 2 √ √ √  
ผูประกอบการรายที่ 3 √ √ √  
ผูประกอบการรายที่ 4   √  
ผูประกอบการรายที่ 5   √  
ผูประกอบการรายที่ 6     
ผูประกอบการรายที่ 7 √ √ √  
ผูประกอบการรายที่ 8 √ √ √  
ผูประกอบการรายที่ 9 √    
ผูประกอบการรายที่ 10   √  
ผูประกอบการรายที่ 11 √ √ √  
ผูประกอบการรายที่ 12    √ 
ผูประกอบการรายที่ 13   √  
ผูประกอบการรายที่ 14 √   √ 

ผูประกอบการรายที่ 15 √ √ √ √ 
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ตารางที่ 29 แสดงบริการดานการบําบัดดวยมือที่ผูประกอบการมี 
การบําบัดดวยมือ การนวด

ไทย  
การนวด 
สวีดิช  

การนวด
หนา 

การนวด
เทา 

การนวด 
สมุนไพร 

การนวด
กระชับ
ทรวงอก 

การ
ประคบ 

ผูประกอบการรายที่ 1 √ √ √ √ √ √ √ 
ผูประกอบการรายที่ 2 √  √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 3 √ √ √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 4 √ √ √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 5 √ √ √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 6 √  √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 7 √ √ √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 8 √ √ √ √   √ 
ผูประกอบการรายที่ 9 √  √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 10 √  √    √ 
ผูประกอบการรายที่ 11 √ √ √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 12   √  √   
ผูประกอบการรายที่ 13 √  √  √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 14 √  √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 15 √  √ √ √  √ 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา การบําบัดดวยมือ ประกอบดวย การนวดไทย การนวด สวีดิช 

การนวดหนา การนวดเทา การนวดสมุนไพร และการนวดกระชับทรวงอก โดยกิจการ มีการ
ใหบริการดานการบําบัดดวยมือ ในดาน การนวดหนา มากที่สุดจํานวน 15 ราย รองลงมาเปน การ
นวดไทย และการประคบ จํานวน 14 ราย การนวดสมุนไพร จํานวน 13 ราย การนวดเทา จํานวน 12 
ราย การนวด สวีดิช จํานวน 7 ราย และการนวดกระชับทรวงอก จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 

จะเห็นไดวาธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม โดยสวนใหญจะมีบริการดานการบําบัดดวยมือ
ที่เปนพื้นฐาน ไดแก การนวดหนา การนวดไทย การประคบ การนวดเทา และการนวดสมุนไพร มี
บางกิจการที่จะมีบริการ นวดสวีดิส และ นวดกระชับทรวงอก เนื่องจากตองอาศัยเทคนิคและความ
ชํานาญของผูใหบริการอยางมาก 
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การบําบัดดวยมือที่ลูกคาใชบริการเปนประจํา เรียงตามลําดับจากที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด 
ไดแก การนวดเทา รองลงมาเปน การประคบ การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวด
สมุนไพร และการนวดกระชับทรวงอก ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 30 แสดงบริการดานพฤกษาบําบดัที่ผูประกอบการมี 

พฤกษาบําบัด Aroma 
Therapy  

การพอก
หนา 

การพอก
ตัว 

การหอผิว
ดวย

สมุนไพร 

การขัดผิว
ดวย

สมุนไพร 
ผูประกอบการรายที่ 1 √ √ √ √ √ 

ผูประกอบการรายที่ 2 √ √ √ √ √ 
ผูประกอบการรายที่ 3 √ √ √ √ √ 
ผูประกอบการรายที่ 4 √ √ √   
ผูประกอบการรายที่ 5 √ √ √   
ผูประกอบการรายที่ 6  √ √   
ผูประกอบการรายที่ 7 √     
ผูประกอบการรายที่ 8 √ √ √  √ 
ผูประกอบการรายที่ 9 √     
ผูประกอบการรายที่ 10 √     
ผูประกอบการรายที่ 11  √ √   
ผูประกอบการรายที่ 12 √     
ผูประกอบการรายที่ 13 √     
ผูประกอบการรายที่ 14 √ √ √   
ผูประกอบการรายที่ 15 √     

 
จากตารางแสดงใหเห็นวาพฤกษาบําบัด ประกอบดวย Aroma Therapy การพอกหนา การ

พอกตัว การหอผิวดวยสมุนไพร การขัดผิวดวยสมุนไพร โดยกิจการ มีการใหบริการดานพฤกษา
บําบัด ในดาน Aroma Therapy มากที่สุด จํานวน 13 ราย รองลงมาเปน การการพอกหนา การพอก
ตัว จํานวน 9 ราย การขัดผิวดวยสมุนไพร จํานวน 4 ราย และการหอผิวดวยสมุนไพร จํานวน 3 ราย 
ตามลําดับ 
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จะเห็นไดวาธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม โดยสวนใหญจะมีบริการดานพฤกษาบําบัดที่
เปนพื้นฐาน ไดแก Aroma Therapy การพอกหนา และการพอกตัว มีบางกิจการที่จะมีบริการ หอผิว
ดวยสมุนไพร และการขัดผิวดวยสมุนไพร 

พฤกษาบําบัด ที่ลูกคาใชบริการเปนประจํา เรียงตามลําดับจากที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด 
ไดแก การขัดผิวดวยสมุนไพร รองลงมาเปน การพอกหนา Aroma Therapy  การพอกตัว และ การ
หอผิวดวยสมุนไพร ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 30 แสดงบริการดานบริการอื่นๆที่ผูประกอบการมี 

บริการอื่นๆ การเสริมความงาม  การออกกําลังกาย การใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการ 

ผูประกอบการรายที่ 1  √  

ผูประกอบการรายที่ 2 √   
ผูประกอบการรายที่ 3 √   
ผูประกอบการรายที่ 4 √   
ผูประกอบการรายที่ 5 √   
ผูประกอบการรายที่ 6 √   
ผูประกอบการรายที่ 7 √   
ผูประกอบการรายที่ 8 √ √ √ 
ผูประกอบการรายที่ 9 √   
ผูประกอบการรายที่ 10 √   
ผูประกอบการรายที่ 11 - -  
ผูประกอบการรายที่ 12 √ √ √ 
ผูประกอบการรายที่ 13 √   
ผูประกอบการรายที่ 14 √   
ผูประกอบการรายที่ 15 √   

 
จากตารางแสดงใหเห็นวา บริการอื่นๆ ประกอบดวย การเสริมความงาม การออกกําลังกาย 

เชน แอโรบิค โยคะ ฯลฯ และการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ โดยกิจการ มีการใหบริการการเสริม
ความงามมากที่สุด จํานวน 13 ราย รองลงมาเปน การออกกําลังกาย จํานวน 3 ราย และการให
คําปรึกษาดานโภชนาการ จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
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จะเห็นไดวาธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม โดยสวนใหญจะมีบริการอื่นๆที่เปนพื้นฐาน 
ไดแก บริการเสริมความงาม  

บริการอื่นๆที่ลูกคาใชบริการเปนประจํา เรียงตามลําดับจากที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด 
ไดแก การเสริมความงาม รองลงมาเปน การออกกําลังกาย และการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ 
ตามลําดับ  

ผูประกอบการธุรกิจสปาทุกกิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ โดยจะเปนการรวมบริการ
ประเภทตางๆ เขาดวยกัน เชน ตัวอยางของบริการ 1 แพคเกท จะประกอบดวย การแชน้ําในอางจา
กุชช่ี การนวด และการขัดผิว เปนตน ซ่ึงลูกคานิยมเลือกซื้อบริการแบบแพคเกจเนื่องจากมีความ
คุมคากับเงินที่จายไปมากกวาการการซื้อบริการแยกแตละแบบ 

จะเห็นไดวาบริการพื้นฐานที่มีของผูประกอบการโดยสวนใหญ ไดแก การอบไอน้ํา การแช
น้ํา การอาบน้ํา การนวดหนา การนวดไทย การประคบ การนวดเทา การนวดสมุนไพร Aroma 
Therapy การพอกหนา การพอกตัว และการเสริมความงาม ซ่ึงจะเปนบริการที่มีรูปแบบการ
ใหบริการที่สะดวก ใชเวลาในการใหบริการตอคร้ังไมนานนัก สามารถใชบริการไดในระหวางวัน 
ไมบริการหองพัก เนื่องจากทุกกิจการมีประเภทของสปาที่ใหบริการ เปน Day Spa ทั้งหมด 

 
กลยุทธราคา 

การกําหนดราคาของธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คอนขางจะมีความ
หลากหลาย ซ่ึงสามารถสรุปราคาของบริการประเภทตางๆ ไดดงันี้ 

การบําบัดดวยน้ํา มีการกําหนดราคาโดยเฉลี่ยแบงไดเปน 4 ระดับราคา ไดแก ระดับราคา
ไมเกิน 500 บาทตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 1 ช่ัวโมง  ระดับราคา 501-800 
บาท ตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 1.5 ช่ัวโมง ระดับราคา 801-1,200 บาท มี
ระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 1.5 ช่ัวโมง และระดับราคา 1,201-2,500 บาท มีระยะเวลา
ในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 2 ช่ัวโมง 

การบําบัดดวยมือ มีการกําหนดราคาโดยเฉลี่ยแบงไดเปน 3 ระดับราคา ไดแก ระดับราคา 
250-700 บาทตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 1 ช่ัวโมง ระดับราคา 701-1,500 
บาท ตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 1.5 ช่ัวโมง ระดับราคา 1,501- 2,200 บาท 
มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 2 ช่ัวโมง 

พฤกษาบําบัด มีการกําหนดราคาโดยเฉลี่ยแบงไดเปน 4 ระดับราคา ไดแก ระดับราคาไม
เกิน 1,000 บาทตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 1 ช่ัวโมง  ระดับราคา 1,001- 
1,500 บาท ตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 1.5 ช่ัวโมง ระดับราคา 1,501 - 2,000 
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บาท มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 2 ช่ัวโมง และระดับราคา ตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป 
มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 2 ช่ัวโมง 

บริการอื่นๆ มีการกําหนดราคาโดยเฉลี่ยแบงไดเปน 5 ระดับราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ที่ใหบริการโดยจะคิดราคาคาบริการตอคร้ังและการคิดราคาคาบริการเปนคอรส ไดแก ระดับราคา
ไมเกิน 500 บาทตอคร้ัง กรณีคิดราคาคาบริการตอคร้ัง ระดับราคา 501- 1,000 บาท ตอคร้ัง กรณีคิด
ราคาคาบริการตอคร้ัง ระดับราคา 1,001 - 1,500 บาท กรณีคิดราคาคาบริการตอคร้ัง ระดับราคา 
1,501 - 3,000 บาท กรณีคิดราคาคาบริการเปนคอรส และ3,000 บาทขึ้นไป กรณีคิดราคาคาบริการ
เปนคอรส 

บริการที่เปนแพคเกจ มีการกําหนดราคาโดยเฉลี่ยแบงไดเปน 4 ระดับราคา ไดแก ระดับ
ราคา 800 - 1,500 บาทตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 2 ช่ัวโมง  ระดับราคา 
1,501- 2,500 บาท ตอคร้ัง มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 3 ช่ัวโมง ระดับราคา 2,501 - 
3,500 บาท มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 5 ช่ัวโมง และระดับราคา ตั้งแต 3,501 บาท 
ไปจนถึง 5,800 บาท มีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ยประมาณ 5 ช่ัวโมง 

ผูประกอบการมีวิธีการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุนมากที่สุด จํานวน 14 ราย 
รองลงมาเปน วิธีพิจารณาจากการแขงขัน จํานวน 5 ราย พิจารณาจากหลายปจจัย จํานวน 2 ราย และ
พิจารณาจากความตองการของลูกคา จํานวน 1 ราย ตามลําดับ โดยผูประกอบการทั้ง 15 รายมีการตั้ง
ราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มีการใหสวนลด และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 

ผูประกอบการจํานวน 10 ราย ประสบปญหาการตัดราคาของคูแขงขัน เนื่องจากการแขงขนั
กันสูงขึ้น  ผูประกอบการที่จะอยูรอดไดจําตองมีความแตกตางหรือเอกลักษณ เฉพาะตัว 
ผูประกอบการรายใหมหรือรายยอยที่ยังไมสามารถหาความแตกตางหรือจุดเดนของตัวเองได จึงใช
กลยุทธราคามาเปนกลยุทธหลักในการแขงขัน ทําใหเกิดสงครามราคาขึ้นในธุรกิจสปาซึ่ง
ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหา โดย การพยายามสรางความแตกตางใหกับบริการของ
ตนเอง เชน เนนการใหบริการของพนักงานที่เปนเลิศ พัฒนามาตรฐานของบริการใหเหนือกวาคูแขง
ขัน การใหบริการที่เหมาะสมกับขอจํากัดทางดานรางกายของลูกคาแตละราย ฯลฯ มากที่สุดจํานวน 
8 ราย รองลงมาเปน การลดตนทุนการใหบริการโดยคงราคาเดิม จํานวน 4 ราย และการลดราคา
บริการบางบริการเพื่อการแขงขัน จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
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กลยุทธการจัดจําหนาย 
ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก 

สภาพแวดลอมโดยรอบมากที่สุดจํานวน 11 ราย รองลงมาเปน พิจารณาจาก  สถานที่จอดรถ 
จํานวน 7 ราย พิจารณาจาก ระบบสาธารณูปโภค จํานวน 6 ราย และพิจารณาจากความปลอดภัย 
จํานวน 5 ราย ตามลําดับ   

ในสวนของการจัดจําหนาย ผูประกอบการทั้งหมดมีการขายผานหนาราน รองลงมาเปน 
การขายผานระบบพาณิชยอิเลกทรอนิคส จํานวน 9 ราย และการขายผานตัวแทนหรือนายหนา 
ไดแก เอเจนซี่ทัวร โรงแรม เกสตเฮาส จํานวน 8 ราย ตามลําดับ 

ผูประกอบการมีความคิดเห็นวา ชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกเหนือจาการขายผานหนาราน คือ การขายผานระบบพาณิชยอิเลกทรอนิคส ทั้งในสวนของการ
ซ้ือผานเวปไซทของกิจการเอง และ การซื้อหรือจองผานเวปไซทอ่ืนๆ เชน เวปไซครวมแหลง
ทองเที่ยว หรือ เวปไซทของตัวแทนหรือนายหนา รองลงมาเปน การขายผานตัวแทนหรือนายหนา 
ซ่ึงไดแก เอเจนซี่ทัวร โรงแรม เกสตเฮาส ที่กลุมลูกคาเปาหมายไปใชบริการ 
 
กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการ
ตางๆ ไดแก 

การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก การใชแผนพับ มากที่สุด จํานวน 15 ราย รองลงมาเปน 
โปสเตอร จํานวน 12 ราย หนังสือพิมพทองถ่ินจํานวน 8 ราย วิทยุ และ ปายโฆษณากลางแจง 
จํานวน 3 ราย การโฆษณาบนอินเตอรเนท จํานวน 2 ราย และการแทรกใบปลิวในนิตยสาร 
โทรทัศน พาหนะเคลื่อนที่ การโฆษณา ณ จุดขาย Directory และการแนะนําปากตอปาก จํานวน 1 
ราย ตามลําดับ โดยผูประกอบการมีความเห็นวาสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก แผนพับ 
เนื่องจากสามารถใหรายละเอียดไดครบถวนและมีราคาไมแพง รองลงมาเปน โปสเตอร และ
หนังสือพิมพทองถ่ินเนื่องจากสามารถใหรายละเอียดไดครบถวนเหมือนแผนพับ แตมีคาใชจายที่สูง
กวา การโฆษณาบนอินเตอรเนทเนื่องจากสามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายไดกวางโดยเฉพาะ
ลูกคาชาวตางชาติ  

การประชาสัมพันธ ไดแก การใหขาวผานหนังสือพิมพทองถ่ิน และการใหสัมภาษณ มาก
ที่สุด จํานวน 5 ราย รองลงมาเปน การลงบทความในหนังสือพิมพทองถ่ิน และการเปนสปอนเซอร 
จํานวน 4 ราย การบริจาคเพื่อการกุศล จํานวน 2 ราย และการสัมมนารวมถึงการจัดกิจกรรมบริการ
ชุมชน จํานวน 1 ราย ตามลําดับ โดยผูประกอบการมีความเห็นวาการประชาสัมพันธที่มี
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ประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก การใหขาวผานหนังสือพิมพทองถ่ิน และการใหสัมภาษณ เนื่องจาก
เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกิจการผานสื่อที่ลูกคาเปาหมายมีแนวโนมที่จะพบเห็น 

การใชพนักงานขาย โดยผูประกอบการจํานวน 9 ราย มีการใหพนักงานนําเสนอบริการไป
ยังลูกคากลุมเปาหมาย และอีก 6 ราย ไมมีการใชพนักงานขาย โดยผูประกอบการที่มีการใช
พนักงานขายมีความคิดเห็นวา การใชพนักงานขายจะชวยนําเสนอสินคาไดดีขึ้น สามารถอธิบาย
รายละเอียดของบริการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของลูกคาแตละรายได สวนผูประกอบการที่ไมใช
พนักงานขายมีความคิดเห็นวา ไมจําเปนตองใชพนักงานขายเนื่องจากมีตนทุนสูง และสามารถให
พนักงานตอนรับในรานทําหนาที่นําเสนอบริการแทนได 

การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลดมากที่สุดจํานวน 15 ราย รองลงมาเปน การใช
คูปอง จํานวน 12 ราย การแถมบริการเมื่อใชครบตามที่กําหนด จํานวน 5 ราย การให Commision 
กับตัวแทนหรอืนายหนา จํานวน 4 ราย การใหCommision กบัพนักงานขาย จํานวน 3 ราย และการ
จัดแสดงสินคาและการจดันทิรรศการ จํานวน 1 ราย ตามลําดับ โดยผูประกอบการมีความเห็นวา 
การสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดคือ การใหสวนลด เนื่องจากสามารถกระตุนใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อทนัที รองลงมาเปน การใชคปูอง เนื่องจากจะทําใหลูกคาเกิดความจงรักภัคดีตอกจิการ 
อยากมาใชบริการซ้ํา รวมถึงการให Commision กับตัวแทนหรอืนายหนา และการใหCommision 
กับพนักงานขาย เนื่องจากสามารถชวยกระตุนใหเกิดการขายไดดีขึ้น 

การตลาดทางตรง ไดแก การใช E-Mail มากที่สุด จํานวน 11 ราย รองลงมาเปนการตลาด
ทางโทรศัพท จํานวน 7 ราย และ การใชจดหมายตรง  Fax รวมถึง SMS เทากันจํานวน 1 ราย 
ตามลําดับ โดยผูประกอบการมีความเห็นวาการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดคือ การใช 
E-Mail เนื่องจากมีตนทนุทีถู่ก สามารถเขาถึงลูกคาไดตรงที่สุด อีกทั้งยังสามารถคัดเลือกลูกคาได
ตรงตามเปาหมายที่ตั้งไวไดดีที่สุด รองลงมาเปนการใชโทรศัพท เนื่องจากสามารถเขาถึงลูกคาได
โดยตรง แตคอนขางจะมีตนทุนที่สูงและใชเวลามาก   
 
กลยุทธดานบคุลากรผูใหบรกิาร 

การจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการ จะจัดโครงสรางโดยแบงตามหนาที่ในการ
ใหบริการ มากที่สุด จํานวน 9 ราย รองลงมาเปนการจัดโครงสรางบุคลากรในการใหบริการโดย
แบงตามประเภทของบรกิาร จํานวน 5 ราย และไมมีการแบงหนาที่ จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 

ผูประกอบการทั้ง 15 ราย จะทําการคัดเลือกพนักงานบริการโดยคัดเลือกจากผูที่มี
ประสบการณมาแลว โดยผูประกอบการจาํนวน 9 ราย มีการจายคาตอบแทนพนกังานในรูปแบบ
ของเงินเดือน รองลงมาเปนการจายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดอืนบวกกับ จํานวนครั้งในการ
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ใหบริการ จํานวน 5 ราย และ จายตามจํานวนครั้งที่ใหบริการจํานวน 1 รายตามลําดับ โดยกจิการมี
การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่องความรูเกี่ยวกบัสปา และ การพัฒนาคุณภาพในการ
ใหบริการ มากที่สุด จํานวน 9 ราย รองลงมาเปน การพัฒนาทักษะในการใหบริการ จํานวน 8 ราย 
และความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑที่ใช จํานวน 4 ราย ตามลําดับ 

ผูประกอบการทั้งหมดจะใหความสาํคัญกับมาตรฐานในการใหบริการของพนักงาน 
เนื่องจากพนักงานผูใหบริการ หรือ เทอราปส ถือเปนปจจยัหลักที่จะกําหนดคุณภาพของการ
ใหบริการ นอกเหนือจาก บรรยากาศหรือการตกแตง  

ในเรื่องของบุคลากร ผูประกอบการจํานวน 13 ราย ประสบปญหาการขาดแคลนพนักงานผู
ใหบริการ (Therapist) ซ่ึงมีเหตุผลหลักมาจาก ธุรกิจสปาขยายตัวอยางรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะในสวนของพนักงานผูใหบริการ(Therapist) ไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูประกอบการ ทําใหมีการขาดแคลนนักบําบัดทั้งจํานวนและคุณภาพ สงผลใหเกิดการซื้อตัว
พนักงานผูใหบริการ (Therapist) ระหวางกิจการ ซ่ึงผูประกอบการมีการแกไขปญหา โดยใชวิธีการ
จายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจพนักงานที่มีอยู มากที่สุด จํานวน 12 ราย รองลงมาเปน 
การฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได จํานวน 8 ราย และการ
ผลักดันใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบําบัดที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการ จํานวน 7 ราย ตามลําดับ 
 
กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีการใหความสําคัญกับ   ภูมิทัศน
ในการใหบริการ ในเรื่อง การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร รวมถึง สภาพแวดลอมโดยรอบ
อาคาร มากที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเปนการคํานึงถึงสภาพภูมิทัศนโดยรวม จํานวน 5 ราย 
และการใชปายสัญลักษณที่โดดเดนสามารถจูงใจลูกคาได จํานวน 4 ราย ตามลําดับ  

สวนในเรื่อง ส่ิงที่มองเห็นไดอ่ืนๆ ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ทั้ง 15 รายมี การใชเครื่องแบบพนักงาน รองลงมาเปนการใชนามบัตร จํานวน 14 ราย  
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน จํานวน 11 ราย เอกสารรายงาน จํานวน 5 ราย วุฒิบัตรจํานวน 4 
ราย เกียรติบัตร จํานวน 3 ราย และรางวัล จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
 ผูประกอบการทั้งหมดจะใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศของสภาพแวดลอมให
ลูกคามีความสุขสงบนาจดจํา เพื่อการบําบัดฟนฟูสภาพรางกายจากความเครียด การบํารุงรักษา
สภาพจิตใจจากธรรมชาติ รวมถึงการเสริมสรางความงาม 
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กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 
ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 15 รายมีขั้นตอนการใหบริการ

โดยพื้นฐานที่เหมือนกนั คือ เร่ิมดวยการตอนรับลูกคา การจัดเตรียมวัสดแุละสถานที่ในการ
ใหบริการ การใหบริการ การรับชําระเงิน และการสงลูกคา แตจะแตกตางกันในรายละเอียด เชน 
การตอนรับลูกคา การจัดสวนที่ลูกคาคอยเพื่อรับบริการ ฯลฯ โดยมกีารเตรียมความพรอมกอนการ
ใหบริการในเรื่องความพรอมของพนักงาน ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการใหบริการ รวมถึง
ความพรอมของสถานที่ กอนการใหบริการทุกครั้ง 

 
สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนนิงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 

จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง 
จังหวดัเชยีงใหมจากผูประกอบการธุรกิจสปา พบวาผูประกอบการธรุกิจสปาประสบปญหา และ มี
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ไดแก 
 
ปญหาในการดําเนินงานของผูประกอบการ 
 
1. การขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist)  

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาในดานนี้มากที่สุด 
จํานวน 13 ราย ซ่ึงมีเหตุผลหลักมาจาก ธุรกิจสปาขยายตวัอยางรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะในสวนของพนักงานผูใหบริการ(Therapist) ไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูประกอบการ ทําใหมกีารขาดแคลนนกับําบัดทั้งจํานวนและคณุภาพ สงผลใหเกิดการซื้อตัว
พนักงานผูใหบริการ (Therapist) ระหวางกิจการ 

 
2. มีการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ 

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาในดานนี ้ จํานวน 
10 ราย เนื่องจากการแขงขันกันสูงขึ้น ผูประกอบการที่จะอยูรอดไดจําตองมีความแตกตางหรือ
เอกลักษณเฉพาะตัว ผูประกอบการรายใหมหรือรายยอยที่ยังไมสามารถหาความแตกตางหรือ
จุดเดนของตัวเองได จึงใชกลยุทธราคามาเปนกลยุทธหลักในการแขงขนั ทําใหเกิดสงครามราคาขึ้น
ในธุรกิจสปา 

 
 



  
48 

3. ขาดความชดัเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบรกิารของหนวยงานภาครัฐ 
ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาในดานนี้ จํานวน 8 

ราย เนื่องจากยังไมมีความแนใจในเรื่องขอกําหนดทีเ่ปนมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสปาของ
หนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปนดานการคุมครองผูบริโภค เนื่องจากเปนธุรกิจใหมไมชัดเจนตองอยู
ภายใตการดแูลของหนวยงานสาธารณสุขหรือมหาดไทย การจดทะเบียนเปนสถานบริการหรือ
สถานพยาบาล รวมถึงการกําหนดมาตรฐานของการใหบริการ 

4. ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐอยางจริงจงั  
ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาในดานนี้ จํานวน 5 

ราย โดยผูประกอบการเห็นวาหนวยงานภาครัฐยังไมไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจส
ปาอยางจริงจัง ซ่ึงยังมีประเดน็ที่ธุรกิจสปายังตองการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจ อาทิ 
การสนับสนุนดานการตลาด ตองการใหชวยโฆษณาสงเสริมการทองเที่ยวในเชยีงใหม มากกวาที่
เปนอยู ชวยแกไขภาพพจนของการนวดแผนไทยที่ถูกมองในแงลบเนือ่งมาจากบริการแอบแฝง การ
ส่ือสารกับลูกคาชาวตางชาตติองการใหรัฐสนับสนุนในเรื่องการจัดฝกอบรมการใช
ภาษาตางประเทศในการใหบริการและประชาสัมพันธ เปนตน 

 
5. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาในดานนี้ จํานวน 4 
ราย ซ่ึงเกิดจากการทีก่ระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตไดประกาศในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตธุรกิจสปาในอัตรารอยละ 10 โดยใหจัดเก็บในหมวดเดยีวกบั สถานอาบ อบ นวด ทําให
ผูประกอบการมีตนทุนที่สูงขึ้นสงผลใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจสปา 
 
การแกไขปญหาของผูประกอบการ 
 
ปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist)  

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ(Therapist) 
โดยใชวิธีการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจพนักงานที่มีอยู มากที่สุด จํานวน 12 ราย 
รองลงมาเปน การฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได จํานวน 8 
ราย และการผลักดันใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบําบัดที่มีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของผูประกอบการ จํานวน 7 ราย ตามลําดับ 
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ปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ 
ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ โดย การ

พยายามสรางความแตกตางใหกับบริการของตนเอง เชน เนนการใหบริการของพนักงานที่เปนเลิศ 
พัฒนามาตรฐานของบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน การใหบริการที่เหมาะสมกับขอจํากัดทางดาน
รางกายของลูกคาแตละราย มากที่สุดจํานวน 8 ราย รองลงมาเปน การลดตนทุนการใหบริการโดย
คงราคาเดิม จํานวน 4 ราย และการลดราคาบริการบางบริการเพื่อการแขงขัน จํานวน 2 ราย 
ตามลําดับ 
 
ปญหาขาดความชัดเจนในเรือ่งการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐาน
การใหบริการของหนวยงานภาครัฐโดย รวมกับสมาคมไทยลานนาสปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ
ไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปาใหมีความชัดเจน มากที่สุด 
จํานวน 7 ราย รองลงมาเปนการพยายามกําหนดมาตรฐานกันเองระหวางสมาชิกในสมาคมไทย
ลานนาสปา จํานวน 2 ราย ตามลําดับ 
 
ปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง  

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดย 
การผลักดันใหเกิดหลักสูตรนักบริหารธุรกิจสปาเพื่อพัฒนาผูประกอบการสปา มากที่สุด จํานวน 4 
ราย  รองลงมาเปน  การผลักดันใหหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนทางดานเงินทุนแก
ผูประกอบการธุรกิจสปาเปนกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 
 
ปญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ในหวัขอนี้ผูประกอบการธุรกิจสปาทุกรายตอบวา ไมสามารถการแกไขปญหานี้ได
เนื่องจากเปนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับนโยบายของภาครัฐ  


