
บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษากลยทุธการตลาดของผูประกอบการธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกลยุทธการตลาด และขอเสนอแนะแนวทางสําหรับผูที่สนใจ เละ
ผูประกอบการที่จะนําขอมูลไปประยกุตใชในธุรกิจ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่
ประกอบกิจการสถานบริการสปา ที่ตั้งอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ทีม่ีรายช่ืออยูใน 
สมาคมไทยลานนาสปา ณ เดอืน กันยายน 2547 จํานวน 15 ราย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้คือ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการธรุกิจสปา ในอาํเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  
 

จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม จากผูประกอบการธุรกิจสปา จํานวน 15 ราย ผลการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญมีตําแหนงเปนผูจัดการ โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป โดยทั้งหมดมี
ระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาเอก โดยสวนใหญมีประสบการณใน
ธุรกิจสปาตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

ลักษณะของกิจการสวนใหญเปนกิจการเจาของคนเดียว ประเภทของสปาที่ใหบริการ เปน 
Day Spa ทั้งหมด โดยกิจการสวนใหญมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่หรือสายงาน โดยมีการ
จัดแบงหนาที่หรือฝายหลักๆไดแก ฝายการตลาด ฝายลูกคาสัมพันธ ฝายบริหาร ฝายบริการ และฝาย
บัญชี/การเงิน พนักงานโดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวนเงินลงทุนตั้งแต 500,000 บาท ไปจนถึง 
12,000,000 บาท มีจํานวนเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต 100,000 บาท ไปจนถึง 2,000,000 บาท ระยะเวลา
ที่เปดดําเนินการมาแลวตั้งแต 1-4 ป 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจสปา ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 ผูประกอบการสวนใหญ จํานวน 10 ใน 15 ราย คิดวาสภาพเศรษฐกิจอยูในชวงทรงตัว โดย
ที่ปจจัยในเรื่องสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่คงตัวนี้ ไมไดสงผลกระทบตอธุรกิจสปามากนัก อีกปจจัย
ดานเศรษฐกิจที่สงผลกระทบ ไดแกอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ ซ่ึงผูประกอบการคิดวายังมีการ
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เจริญเติบโตมาก โดยที่ผูประกอบการสวนใหญ คิดวาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจ
สุขภาพ  ไมไดสงผลกระทบตอธุรกิจสปามากนัก  แตก็มีผูประกอบการบางสวนคิดวาการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ จะสงผลดีตอธุรกิจสปา ซ่ึงผูบริโภคใหความสนใจใน
การจับจายใชสอยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้น ในเรื่องของชวงวงจรชีวิตธุรกิจ 
ผูประกอบการคอนขางมีความเห็นที่หลากหลาย โดยคิดวาธุรกิจสปา อยูในชวงวัฐจักรธุรกิจ ในขั้น
แนะนํา (Introduction)ไปจนถึง ขั้นตกต่ํา (Decline) ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความเห็นของผูประกอบการ โดยผูประกอบการสวนใหญคิดวา ลูกคามีการใชจายเงินดานการผอน
คลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสงผลดีโดยตรงตอธุรกิจสปา 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ผูประกอบการไดนําเทคโนโลยีมาใชในดานการใหบริการในรูปแบบของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ชวยในการใหบริการ เชน เครื่องนวดหนา อางน้ําวน เครื่องขัดผิว ฯลฯ การใช
คอมพิวเตอรเพื่อจัดเก็บขอมูลลูกคา ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมถึงชวยในการบริหารจัดการ และมี
การใชเทคโนโลยีมาชวยในการทําการตลาด ไดแก การใช ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส และการ
ติดตอส่ือสารกับลูกคา โดยที่ผูประกอบการสวนใหญคิดวาการนําเทคโนโลยีมาใช ไมมีความ
ซับซอน มีเทคโนโลยีใหเลือกหลากหลาย ราคาไมแพง ไมคอยยุงยาก  

ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
ลูกคาสวนใหญที่มาใชบริการสปา จะเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ การมีคานิยมและ

รูปแบบการดํารงชีวิตที่สนใจ เอาใจใสการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ทําใหลูกคาหันมาใช
บริการสปามากขึ้น โดยโครงสรางอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน กลาวคือมีจํานวน
ของผูสูงอายุมากขึ้น สวนใหญคิดวาสงผลกระทบทั้งในทางที่ดีตอกิจการ ทําใหจํานวนกลุมลูกคา
เปาหมายของกิจการมีมากขึ้น 

ปจจัยดานการแขงขัน 
สภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสปา มีจํานวนคูแขงขันคอนขางมากตั้งแต 15-20 ราย

ขึ้นไป โดยผูประกอบการสวนใหญคิดวาระดับของการแขงขันของอุตสาหกรรมมีความรุนแรงปาน
กลางไปจนถึงคอนขางมาก โดยกลยุทธที่คูแขงขันแตละรายใชเปนกลยุทธหลัก ไดแก คุณภาพของ
บริการและในเรื่องราคา มากที่สุด โดยเรื่องอื่นๆ ไดแก ความหลากหลายของบริการ รูปแบบของ
บริการที่แตกตาง คุณภาพของพนักงานผูใหบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑที่ใช  

ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 
มีนโยบายรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปาคอนขางมาก เนื่องจากธุรกิจสปา อยูใน

อุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ ซ่ึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลใหการสนับสนุน โดยมี
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นโยบายที่ใหการชวยเหลือธุรกิจสปาในดาน การตลาด การจัดการ การบริการ และการเงิน มีกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของ กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของบริการ มาตรฐานของผูใหบริการ 
กฏระเบียบเกี่ยวกับภาษี รวมถึงกฎระเบียบดานสุขอนามัย ซ่ึงผูประกอบการบางสวนยังไมมีความ
แนใจในเรื่องขอกําหนดที่เปนมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสปาของหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะ
เปนดานการคุมครองผูบริโภค การจดทะเบียนเปนสถานบริการหรือสถานพยาบาล รวมถึงการ
กําหนดมาตรฐานของการใหบริการ ซ่ึงผูประกอบการแกไขปญหาโดย รวมกับสมาคมไทยลานนาส
ปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจส
ปาใหมีความชัดเจน และการพยายามกําหนดมาตรฐานกันเองระหวางสมาชิกในสมาคมไทยลานนา
สปา สวนปญหาอีกเรื่องที่พบคือปญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของภาครัฐ ซ่ึงเกิดจากการที่
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตไดประกาศในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตธุรกิจสปาในอัตรา
รอยละ 10 โดยใหจัดเก็บในหมวดเดียวกับ สถานอาบ อบ นวด ทําใหผูประกอบการมีตนทุนที่
สูงขึ้นสงผลใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจสปา ซ่ึงในเรื่องนี้ผูประกอบการทุกรายตอบวา ไม
สามารถการแกไขปญหานี้ไดเนื่องจากเปนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับนโยบายของภาครัฐ  

มีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
สมาคมไทยลานนาสปา ชมรมธุรกิจสุขภาพ และสํานักงานสาธารณสุข ใหการชวยเหลือในเรื่อง 
การตลาด และการบริหารจัดการ เปนหลัก  

จุดแข็งของกิจการ 
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 
จากการวิเคราะหจุดออน สรุปไดวา จุดออนหลักของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง เนื่องมาจากการที่มีลูกคากลุมเปาหมายที่
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หลากหลาย และลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวซ่ึงมีลักษณะการกระจายตัวสูง ทําใหการโฆษณา
ประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมายไดไมทั่วถึง และการมีทําเลที่ตั้งที่ไมเหมาะสม ทําใหไมคอยเปน
ที่รูจักของกลุมลูกคาเปาหมาย 
 โอกาสของกิจการ 

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

อุปสรรคของกิจการ 
จากการวิเคราะหอุปสรรค สรุปไดวา อุปสรรคหลักของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ไดแก สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว สงผลใหการจับจายใชสอยของประชาชนลดลง 
และการขาดสถาบันการเงินที่ชวยเหลือในดานเงินทุน ซ่ึงจะเห็นไดวาถึงแมอุตสาหกรรมสปา
โดยรวมยังมีเติบโตในอัตราที่สูง แตสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มชะลอตัว ผูคนมีการจับจายใชสอย
ลดลง ซ่ึงสงผลกระทบตอการเลือกใชบริการสปาซึ่งถือเปนสินคาฟุมเฟอย ผูคนมีแนวโนมจะลด
การจับจายใชสอยในดานนี้ลง สวนการที่ผูประกอบการวิเคราะหวายังขาดสถาบันการเงินที่
ชวยเหลือในดานเงินทุน ถึงแมรัฐบาลจะใหการสนับสนุน แตธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่ตองอาศัยเงิน
ลงทุนสูง ทั้งในสวนของการลงทุนเริ่มตนและเงินทุนที่หมุนเวียนในกิจการ แตยังไมมีการชวยเหลือ
ในดานเงินทุนสําหรับธุรกิจสปาเปนการเฉพาะ 
 
สวนท่ี 3 กลยทุธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปา ใชในการดําเนินงาน 
 
การแบงสวนตลาด 
ผูประกอบการไดแบงสวนตลาดของลูกคากลุมเปาหมายพิจารณาแยกตามปจจัยตางๆ ไดแก 
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เกณฑภูมิศาสตร ใชปจจัย  
ลักษณะการอยูอาศัยของลูกคาโดยแบงไดเปนกลุมลูกคาที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม 
กับ ลูกคาที่ไมไดอยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหม คือ อยูตางจังหวัด หรือ ตางประเทศ 

เกณฑประชากรศาสตร ใชปจจัย  
1. เพศและอายุ โดยแบงเปนชายและหญิง อายุ โดยแบงเปนชวงอาย ุ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 ผุที่มีคานิยม

ชอบการผอนคลาย และผูที่มีคานิยมชอบออกกําลังกาย 
2. วิถีการดํารงชีวิต โดยแบงเปนผูที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ผูที่สนใจใน

เร่ืองความงาม ผูที่สนใจติตามแฟชั่นอยูเสมอ 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 
(เชน วันเกิด) รวมถึงชวงเวลาที่ชอบในการใชบริการ ไดแก ชวงเวลา 8.00 – 12.00 น.
ชวงเวลา 12.00 – 17.00 น. และชวงเวลาตั้งแต 17.00 น. เปนตนไป 
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ลูกคาเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายหลักของธุรกิจสปาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม สามารถแบงได

ออกเปน 2 กลุมหลักๆ ไดแก กลุมนกัทองเที่ยวชาวตางชาติ และกลุมผูที่พักอาศัยอยูในจังหวดั
เชียงใหม ทั้งชาวไทยละชาวตางชาติ โดยมรีายละเอียดของกลุมลูกคาเปาหมายแตละกลุม คือ 

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 

ธุรกิจสปาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีการวางตําแหนงทางการตลาด เพื่อ
กําหนดตําแหนงในการแขงขันที่แตกตางในจิตใจของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยสวนใหญจะใชปจจัย
เร่ืองการใหบริการมาเปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาด โดยใชเกณฑ ผลประโยชนที่ไดจาก
บริการในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงไดแก การที่ลูกคาจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการรับบริการ 
เชน การผอนคลายความปวดเมื่อย หรือรักษาอาการปวดเมื่อยเร้ือรังจากการนวด   การวิเคราะหธาตุ
ทั้ง 4 ของลูกคารายบุคคล เพื่อกําหนดบริการและโภชนาการที่เหมาะสม เปนตน รองลงมาเปน
คุณสมบัติของบริการที่แตกตาง ยกตัวอยางเชน การผสมทานวดจากหลายประเทศมารวมเปน 1 ทา 
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การนวดโดยใชเทอราปสพรอมกัน 2 คน นวดในจังหวะที่เหมือนกัน การใชทรีทเมนทที่ทําจากขาว
หอมมะลิและน้ํามันหอม รองลงมาเปนคุณภาพของบริการที่เหมาะสมกับราคา และ การมีกลุม
ลูกคาเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง รวมถึง มีบริการที่เหนือกวาคูแขง ตามลําดับ 
 
กลยุทธผลิตภณัฑ (บริการ) 

บริการที่มีของธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แบงออกไดเปนบริการ  หลัก ๆ 4 
ประเภท ไดแก 

1. การบําบัดดวยน้ํา ประกอบดวย  การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา และการ
กายภาพบําบัดในน้ํา โดยมีการใหบริการดานการบําบัดดวยน้ํา ในดาน มากที่สุด รองลงมาเปน การ
อบไอน้ํา การแชและอาบน้ํา การกายภาพบําบัดในน้ํา และการหอดวยผาเย็นและการฉีดน้ํา 
ตามลําดับ ธุรกิจสปา โดยสวนใหญจะมีบริการดานการบําบัดดวยน้ําที่เปนพื้นฐาน ไดแก การอบไอ
น้ํา การแชน้ํา และการอาบน้ํา มีเพียงบางกิจการที่จะมีบริการดานกายภาพบําบัดในน้ํา เนื่องจากตอง
อาศัยความรูเฉพาะทางเพื่อใหการบําบัดเปนไปอยางถูกตอง ไมเกิดอัตรายตอลูกคา โดยบริการที่
ลูกคาใชบริการเปนประจํา เรียงตามลําดับจากที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด ไดแก การอบไอน้ํา การ
ประคบ การแชน้ํา การอาบน้ํา และการกายภาพบําบัดในน้ํา ตามลําดับ  

2. การบําบัดดวยมือ ประกอบดวย การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา การนวด
เทา การนวดสมุนไพร การประคบ และการนวดกระชับทรวงอก โดยมีการใหบริการดานการบําบัด
ดวยมือ ในดาน การนวดหนา มากที่สุด รองลงมาเปน การประคบ และการนวดไทย การนวด
สมุนไพร การนวดเทา การนวดสวีดิช และการนวดกระชับทรวงอก ตามลําดับ โดยสวนใหญจะมี
บริการดานการบําบัดดวยมือที่เปนพื้นฐาน ไดแก การนวดหนา การนวดไทย การประคบ การนวด
เทา และการนวดสมุนไพร มีบางกิจการที่จะมีบริการ นวดสวีดิส และ นวดกระชับทรวงอก 
เนื่องจากตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญของผูใหบริการอยางมาก โดยบริการที่ลูกคาใชบริการ
เปนประจํา เรียงตามลําดับจากที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด ไดแก การนวดเทา รองลงมาเปน การ
ประคบ การนวดไทย การนวด สวีดิช การนวดหนา การนวดสมุนไพร และการนวดกระชับทรวงอก 
ตามลําดับ  

3. พฤกษาบําบัด ประกอบดวย Aroma Therapy การพอกหนา การพอกตัว การพอก
โคลน การมารกหนา การขัดผิวดวยสมุนไพรโดยมีการใหบริการดานพฤกษาบําบัด ในดาน Aroma 
Therapy มากที่สุด รองลงมาเปน การการพอกหนา การพอกตัว และการหอผิวดวยสมุนไพร รวมถึง
การขัดผิวดวยสมุนไพร ตามลําดับ โดยสวนใหญจะมีบริการดานพฤกษาบําบัดที่เปนพื้นฐาน ไดแก 
Aroma Therapy การพอกหนา และการพอกตัว มีบางกิจการที่จะมีบริการ หอผิวดวยสมุนไพร และ
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การขัดผิวดวยสมุนไพร โดยบริการ ที่ลูกคาใชบริการเปนประจํา เรียงตามลําดับจากที่ลูกคาใช
บริการมากที่สุด ไดแก การขัดผิวดวยสมุนไพร รองลงมาเปน การพอกหนา Aroma Therapy  การ
พอกตัว และ การหอผิวดวยสมุนไพร ตามลําดับ 

4. บริการอื่นๆ ประกอบดวย การเสริมความงาม การออกกําลังกาย เชน แอโรบิค โยคะ 
ฯลฯ และการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ โดยมีการใหบริการการเสริมความงามมากที่สุด 
รองลงมาเปน การออกกําลังกาย และการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ ตามลําดับ โดยสวนใหญจะมี
บริการอื่นๆที่เปนพื้นฐาน ไดแก บริการเสริมความงาม โดยบริการที่ลูกคาใชบริการเปนประจํา เรียง
ตามลําดับจากที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด ไดแก การเสริมความงาม รองลงมาเปน การออกกําลังกาย 
และการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ ตามลําดับ  

ธุรกิจสปาทุกกิจการมีการจดับริการเปนแพคเกจ โดยจะเปนการรวมบริการประเภทตางๆ 
เขาดวยกัน เชน ตัวอยางของบริการ 1 แพคเกท จะประกอบดวย การแชน้ําในอางจากุชช่ี การนวด 
และการขัดผิว เปนตน 

บริการพื้นฐานที่มีของผูประกอบการโดยสวนใหญ ไดแก การอบไอน้ํา การแชน้ํา การ
อาบน้ํา การนวดหนา การนวดไทย การประคบ การนวดเทา การนวดสมุนไพร Aroma Therapy การ
พอกหนา การพอกตัว และการเสริมความงาม ซ่ึงจะเปนบริการที่มีรูปแบบการใหบริการที่สะดวก 
ใชเวลาในการใหบริการตอคร้ังไมนานนัก สามารถใชบริการไดในระหวางวัน ไมบริการหองพัก 
เนื่องจากทุกกิจการมีประเภทของสปาที่ใหบริการ เปน Day Spa ทั้งหมด 
 
กลยุทธราคา 

การกําหนดราคาของธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คอนขางจะมีความ
หลากหลาย ซ่ึงสามารถสรุปราคาของบริการประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

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 
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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 
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 บาท ตอคร้ัง 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 

โดยสวนใหญกิจการมีวิธีการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน พิจารณาจากการแขงขัน 
พิจารณาจากหลายปจจัย ไดแก ราคาของคูแขงขันประกอบกับตนทุนการใหบริการ และพิจารณา
จากความตองการของลูกคา โดยทุกกิจการมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มีการใหสวนลด  
และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 

ผูประกอบการประสบปญหาการตัดราคาของคูแขงขัน เนื่องจากการแขงขันกันสูง 
ผูประกอบการรายใหมหรือรายยอยใชกลยุทธราคามาเปนกลยุทธหลักในการแขงขัน ทําใหเกิด
สงครามราคาขึ้นในธุรกิจสปา ซ่ึงผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหา โดย การพยายามสราง
ความแตกตางใหกับบริการของตนเอง เชน เนนการใหบริการของพนักงานที่เปนเลิศ พัฒนา
มาตรฐานของบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน การใหบริการที่เหมาะสมกับขอจํากัดทางดานรางกาย
ของลูกคาแตละราย ฯลฯ การลดตนทุนการใหบริการโดยคงราคาเดิม และการลดราคาบริการบาง
บริการเพื่อการแขงขัน  
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กลยุทธการจัดจําหนาย 
ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีเลือกทําเลที่ตั้งโดยพิจารณาจาก 

สภาพแวดลอมโดยรอบมากที่สุด รองลงมาเปน พิจารณาจากสถานที่จอดรถ ระบบสาธารณูปโภค 
และพิจารณาจากความปลอดภัย ตามลําดับ  โดยผูประกอบการทั้งหมดมีชองทางการจัดจําหนาย 
ไดแกการขายผานหนาราน รองลงมาเปน การขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส และการขาย
ผานตัวแทนหรือนายหนา ไดแก เอเจนซี่ทัวร โรงแรม เกสตเฮาส ตามลําดับ 

โดยชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกเหนือจาการขายผานหนาราน 
คือ การขายผานระบบพาณิชยอิเลกทรอนิคส ทั้งในสวนของการซื้อผานเวปไซทของกิจการเอง และ 
การซื้อหรือจองผานเวปไซทอ่ืนๆ เชน เวปไซทรวมแหลงทองเที่ยว หรือ    เวปไซทของตัวแทน
หรือนายหนา รองลงมาเปน การขายผานตัวแทนหรือนายหนา ซ่ึงไดแก เอเจนซี่ทัวร โรงแรม เกสต
เฮาส ที่กลุมลูกคาเปาหมายไปใชบริการ 

 
กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

ธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการ
ตางๆ ไดแก 

การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก การใชแผนพับ มากที่สุด รองลงมาเปน โปสเตอร 
หนังสือพิมพทองถ่ิน วิทยุ ปายโฆษณากลางแจง การโฆษณาบนอินเตอรเนต การแทรกใบปลิวใน
นิตยสาร โทรทัศน พาหนะเคลื่อนที่ การโฆษณา ณ จุดขาย สมุดรายนาม (Directory) และการ
แนะนําปากตอปาก ตามลําดับ โดยผูประกอบการมีความเห็นวาสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก 
แผนพับ เนื่องจากสามารถใหรายละเอียดไดครบถวนและมีคาใชจายไมสูงนัก รองลงมาเปน 
โปสเตอร และการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ินเนื่องจากสามารถใหรายละเอียดไดครบถวน
เหมือนแผนพับ แตมีคาใชจายที่สูงกวา รวมถึงการโฆษณาบนอินเตอรเนตเนื่องจากสามารถเขาถึง
ลูกคากลุมเปาหมายไดกวางโดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ  

การประชาสัมพันธ ไดแก การใหขาวผานหนังสือพิมพทองถ่ิน และการใหสัมภาษณ มาก
ที่สุด รองลงมาเปน การลงบทความในหนังสือพิมพทองถ่ิน และการเปนสปอนเซอร การบริจาค
เพื่อการกุศล และการสัมมนารวมถึงการจัดกิจกรรมบริการชุมชน ตามลําดับโดยผูประกอบการมี
ความเห็นวาการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก การใหขาวผานหนังสือพิมพ
ทองถ่ิน และการใหสัมภาษณ เนื่องจากเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกิจการผานสื่อที่ลูกคา
เปาหมายมีแนวโนมที่จะพบเห็น 
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การใชพนักงานขาย มีการใหพนักงานนําเสนอบริการไปยังลูกคากลุมเปาหมาย โดย
ผูประกอบการที่มีการใชพนักงานขายมีความคิดเห็นวา การใชพนักงานขายจะชวยนําเสนอสินคาได
ดีขึ้น สามารถอธิบายรายละเอียดของบริการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของลูกคาแตละรายได 

การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลดมากที่สุด รองลงมาเปน การใชคูปอง การแถม
บริการเมื่อใชบริการครบตามที่กําหนด การใหคอมมิชช่ัน (Commission) กับตัวแทนหรือนายหนา 
การใหคอมมิชช่ัน (Commission)  กับพนักงานขาย และการจัดแสดงสินคาและการจัดนิทรรศการ 
ตามลําดับ โดยผูประกอบการมีความเห็นวา การสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การ
ใหสวนลด เนื่องจากสามารถกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อทันที รองลงมาเปน การใชคูปอง 
เนื่องจากจะทําใหลูกคาเกิดความจงรักภัคดีตอกิจการ อยากมาใชบริการซ้ํา รวมถึงการใหคอมมิชช่ัน 
(Commission) กับตัวแทนหรือนายหนา และการใหคอมมิชช่ัน (Commission)  กับพนักงานขาย 
เนื่องจากสามารถชวยกระตุนใหเกิดการขาย      ไดดีขึ้น 

การตลาดทางตรง ไดแก การใช E-Mail มากที่สุด รองลงมาเปนการตลาดทางโทรศัพท 
และ การใชจดหมายตรง Fax รวมถึง การสงขอความทางโทรศัพท(SMS) ตามลําดับ โดย
ผูประกอบการมีความเห็นวาการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การใช        E-Mail 
เนื่องจากมีตนทุนที่ถูก สามารถเขาถึงลูกคาไดตรงที่สุด อีกทั้งยังสามารถคัดเลือกลูกคาไดตรงตาม
เปาหมายที่ตั้งไวไดดีที่สุด รองลงมาเปนการใชโทรศัพท เนื่องจากสามารถเขาถึงลูกคาไดโดยตรง 
แตคอนขางจะมีตนทุนที่สูงและใชเวลามาก   
 
กลยุทธดานบคุลากรผูใหบรกิาร 

ธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยสวนใหญจะจัดโครงสรางบุคลากรในการ
ใหบริการโดยแบงตามหนาที่ในการใหบริการ โดยพนักงานผูใหบริการแตละคนจะมีหนาที่เฉพาะ
ตามประเภทของบริการที่มี  

การคัดเลือกพนักงานบริการโดยสวนใหญจะคัดเลือกจากผูที่มีประสบการณมาแลว สวน
ใหญกิจการมีการจายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน โดยกิจการมีการฝกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน ในเรื่อง การพัฒนาทักษะในการใหบริการ การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ 
ความรูเกี่ยวกับสปา และความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช 

ผูประกอบการทั้งหมดจะใหความสําคัญกับมาตรฐานในการใหบริการของพนักงาน 
เนื่องจากพนักงานผูใหบริการ หรือ เทอราปส ถือเปนปจจัยหลักที่จะกําหนดคุณภาพของการ
ใหบริการ นอกเหนือจากบรรยากาศหรือการตกแตง  
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ผูประกอบการจํานวน ประสบปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) ซ่ึงมี
เหตุผลหลักมาจาก ธุรกิจสปาขยายตัวอยางรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะในสวนของ
พนักงานผูใหบริการ(Therapist) ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ ทําใหมีการขาด
แคลนนักบําบัดทั้งจํานวนและคุณภาพ สงผลใหเกิดการซื้อตัวพนักงานผูใหบริการ (Therapist) 
ระหวางกิจการ ซ่ึงผูประกอบการมีการแกไขปญหา โดยใชวิธีการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปน
การจูงใจพนักงานที่มีอยู การฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน Therapist ได 
และการผลักดันใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบําบัดที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการ  
 
กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 

แตละกิจการจะมีรูปแบบการออกแบบภายในและภายนอกอาคารแตกตางกันไป มีทั้ง
รูปแบบที่เนนความเปนไทยหรือลานนา เนนความเปนธรรมชาติ เนนความทันสมัย และ เนนความ
หรูหรา โดยออกแบบสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม เนนความสะอาดเปนหลัก มีสภาพแวดลอมที่เงียบ
สงบ รวมถึงมีปายสัญลักษณที่โดดเดนสามารถจูงใจลูกคาได 

กิจการสวนใหญมีการนําเสนอทางกายภาพอื่นๆ ไดแก เครื่องแบบพนักงาน นามบัตร 
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน โดยผูประกอบการทั้งหมดจะใหความสําคัญในการ
สรางบรรยากาศของสภาพแวดลอมใหลูกคามีความสุขสงบนาจดจํา เพื่อการบําบัดฟนฟูสภาพ
รางกายจากความเครียด การบํารุงรักษาสภาพจิตใจจากธรรมชาติ รวมถึงการเสริม   ความงาม 
 
กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีขั้นตอนการใหบริการโดย
พื้นฐานที่เหมือนกัน คือ เร่ิมดวยการตอนรับลูกคา การจัดเตรียมวัสดุและสถานที่ในการใหบริการ 
การใหบริการ การรับชําระเงิน และการสงลูกคา แตจะแตกตางกันในรายละเอียด เชน การตอนรับ
ลูกคา การจัดสวนที่ลูกคาคอยเพื่อรับบริการ ฯลฯ โดยมีการเตรียมความพรอมกอนการใหบริการใน
เร่ืองความพรอมของพนักงาน ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการใหบริการ รวมถึงความพรอม
ของสถานที่ กอนการใหบริการทุกครั้ง 
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สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนินงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการ 
 
ปญหาในการดําเนินงานของผูประกอบการ 
 

ผูประกอบการธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ประสบปญหาในดานการขาด
แคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) มากทีสุ่ด รองลงมาเปนการตดัราคากันระหวาง
ผูประกอบการ การขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐ ขาดการสนับสนนุจากภาครัฐอยางจริงจัง และการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตของภาครัฐ 
ตามลําดับ 

 
การแกไขปญหาของผูประกอบการ 
 

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ(Therapist) 
โดยใชวิธีการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนการจูงใจพนักงานที่มีอยู มากที่สุด รองลงมาเปน การ
ฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปนพนักงานผูใหบริการ(Therapist)  ได และ
การผลักดันใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบําบัดที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการ ตามลําดับ 

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ โดย การ
พยายามสรางความแตกตางใหกับบริการของตนเอง เชน เนนการใหบริการของพนักงานที่เปนเลิศ 
พัฒนามาตรฐานของบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน การใหบริการที่เหมาะสมกับขอจํากัดทางดาน
รางกายของลูกคาแตละราย ฯลฯ มากที่สุด รองลงมาเปน การลดตนทุนการใหบริการโดยคงราคา
เดิม และการลดราคาบริการบางบริการเพื่อการแขงขัน ตามลําดับ 

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดมาตรฐาน
การใหบริการของหนวยงานภาครัฐโดย รวมกับสมาคมไทยลานนาสปาผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ
ไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปาใหมีความชัดเจน มากที่สุด 
รองลงมาเปนการพยายามกําหนดมาตรฐานกันเองระหวางสมาชิกในสมาคมไทยลานนาสปา 
ตามลําดับ 

ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดย 
การผลักดันใหเกิดหลักสูตรนักบริหารธุรกิจสปาเพื่อพัฒนาผูประกอบการสปา มากที่สุด รองลงมา
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เปน การผลักดันใหหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนทางดานเงินทุนแกผูประกอบการธุรกิจสปา
เปนกรณีพิเศษ ตามลําดับ 

ในสวนของปญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของภาครัฐผูประกอบการธุรกิจสปา ไม
สามารถการแกไขปญหานี้ไดเนื่องจากเปนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับนโยบายของภาครัฐ  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 
การวิเคราะหสถานการณ 

ดานภาวะเศรษฐกิจ 
ธุรกิจสปาอยูในสวนอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูง 

กําลังซื้อของลูกคาคอนขางมากขึ้น มีการใชจายเงินดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษา เร่ือง อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม ของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ 
นภัสกร สุวรรณประกร (2548) ที่วาธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหมกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง โดย
กอใหเกิดการจางงาน กอใหเกิดมูลคาเพิ่มกวา 45 ลานบาทตอป โดยองคประกอบที่มีสัดสวนของ
มูลคาเพิ่มสูงที่สุดคือ คาจางพนักงาน รองลงมาคือ กําไรกอนหักภาษีคาเสื่อมราคา 

ดานเทคโนโลยี 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2546) ไดกลาวถึงแนวคิดการพัฒนากลยุทธการตลาดในเรื่องของการ

วิเคราะหสถานการณ ไววา เทคโนโลยีมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจสปาในปจจุบันอยางมาก 
วิทยาการที่เกี่ยวของกับการนําวิทยาศาสตรประยุกตมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติ มี
ผลกระทบตอการตลาดโดยกอใหเกิดเครื่องมือใหมสําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดธุรกิจ
จะดําเนินกิจการตอไปไดตองมีการอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุง พัฒนาเปลี่ยนแปลง
สินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดใหไดรับความ พึงพอใจสูงสุด ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาที่วา เทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา มีการนําเทคโนโลยีมาใชในดาน
การใหบริการในรูปแบบของเครื่องมือเครื่องจักรที่ชวยในการใหบริการ เชน เครื่องนวดหนา อาง
น้ําวน เครื่องขัดผิว ฯลฯ การใชคอมพิวเตอรเพื่อจัดเก็บขอมูลลูกคา ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมถึง
ชวยในการบริหารจัดการ และมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการทําการตลาด ไดแก การใช ระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิคส และการติดตอส่ือสารกับลูกคา  

ดานสงัคมและวัฒนธรรม 
คานิยมของลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจสปาในปจุบนั มีรูปแบบการดํารงชีวิตที่หนัมาใส

ใจดแูลรักษาสขุภาพของตัวเองมากขึ้น โดยที่โครงสรางอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน กลาวคือมีจํานวนของผูสูงอายุมากขึ้น สงผลกระทบทั้งในดานดแีละไมดีตอกิจการ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับโครงสรางอายุของกลุมลูกคาเปาหมายของแตละกิจการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเรือ่ง 
กระบวนการตดัสินใจของผูบริโภคในการเลือกใชบริการสปา ในอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ของ 
ศรีสุดา ชัยชะนะ (2546) ที่วา สาเหตุที่ลูกคามาใชบริการสปาที่สําคัญที่สุดเพื่อตองการพักผอนคลาย
เครียดและรกัษาสุขภาพของตนเอง 
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ดานภาวะการแขงขนั 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2546) ไดกลาวถึงแนวคิดการพัฒนากลยุทธการตลาดในเรื่องของการ

วิเคราะหสถานการณ ไววา การแขงขันของธุรกิจตางๆ เพื่อแยงชิงลูกคาและทรัพยากร ซ่ึงคูแขงขัน
เหลานี้พยายามใชกลยุทธการตลาดตอสูกันเพื่อใหไดมาและรักษาไวซ่ึงสวนครองตลาดที่ตองการ 
และเพื่อตองการบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจดวยการวิเคราะหวาใครคือคูแขงขัน จุดออนและจดุ
แข็งของคูแขงขันเปนอยางไร เพื่อจะเอาชนะคูแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา ที่วา สภาพการ
แขงขันของอุตสาหกรรมสปาโดยรวม มจีํานวนคูแขงขนัคอนขางมากตั้งแต 15 รายข้ึนไป โดยมี
ระดับของการแขงขันของอุตสาหกรรมมีความรุนแรงปานกลางไปจนถึงคอนขางรุนแรงมาก โดย
กลยุทธของคูแขงขันแตละรายใชเปนกลยทุธหลัก ไดแก ความหลากหลายของบริการ คุณภาพของ
บริการ รูปแบบของบริการที่แตกตาง คณุภาพของพนักงานผูใหบริการ คณุภาพของผลิตภัณฑทีใ่ช 
ไปจนถึงเรื่องราคา  

ดานกฎหมายและการเมือง 
ปจจัยดานการเมืองและกฎหมายที่มีผลตอธุรกิจสปา ไดแก มีนโยบายรัฐบาลทีใ่หการ

สนับสนุนธุรกิจสปาคอนขางมาก เนื่องจากธุรกิจสปา อยูในอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ ซ่ึงเปนหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลใหการสนับสนุน โดยมนีโยบายทีใ่หการชวยเหลือธุรกิจสปาในดาน 
การตลาด การจัดการ การบริการ และการเงิน มีกฏระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องของ กฎระเบยีบ
เกี่ยวกับมาตรฐานของบริการ มาตรฐานของผูใหบริการ กฏระเบียบเกีย่วกับภาษี รวมถึงกฎระเบียบ
ดานสุขอนามยั โดยมีหนวยงานที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม สมาคมไทยลานนาสปา ชมรมธุรกิจสุขภาพ และสํานักงานงานสาธารณสุข ใหการ
ชวยเหลือในเรือ่ง การตลาด การบริการ และการจัดการ เปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา เร่ือง 
อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม ของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ นภัสกร สุวรรณประกร (2548) 
ที่วา ปจจุบันธุรกิจสปาในจังหวดัเชียงใหมมีโอกาสทางการตลาดที่ดี เนื่องจากรัฐบาลใหการ
สนับสนุน และประกาศใหจงัหวัดเชียงใหมเปน 1 ใน 3 ของจังหวัด ที่ใชตลาดสุขภาพเปนจุดขาย 
โดยเชื่อวาในอนาคตธุรกิจสปาจะเปนยุทธศาสตรหนึ่งของจังหวดัเชยีงใหม ที่จะตองบรรจุเขาไปใน
วาระการเพิ่มขดีความสามารถ เพราะรายไดจากธุรกิจนี้มมีูลคาเพิ่มขึ้นทกุป 
 
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) ไดอธิบายไววา SWOT เปนเครือ่งมือในการวเิคราะห
สถานการณซ่ึงชวยกําหนดจดุแข็ง จุดออนจากสิ่งแวดลอมภายใน ระบุถึงโอกาสและขอจํากัดจาก
ส่ิงแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจยัเหลานี้ตอการทํางานขององคกร โดย การ
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วิเคราะห SWOT จะชวยผูบริหารใหมคีวามรูพื้นฐานในการกําหนดกลยุทธเพือ่สรางขอไดเปรียบ
จากโอกาส ดังนั้นการประเมินสถานการณกอนทีจ่ะใชกลยุทธตางๆนั้น ผูบริหารจะตองประเมิน
ส่ิงแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา ที่วา ผูประกอบการธุรกจิส
ปาในอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม มีการวิเคราะห ถึงจดุแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค ของ
กิจการของตนเอง ทําใหแตละกิจการเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธพิลตอการทํางาน เพื่อใหรูถึง
ศักยภาพของตนเองและคูแขง  

 
การวางแผนกลยุทธการตลาด 

การแบงสวนตลาด  
ผูประกอบการธุรกิจสปาไดแบงสวนตลาดของลูกคากลุมเปาหมาย พจิารณาแยกตามปจจัย

ตางๆ ไดแก เกณฑภูมิศาสตร โดยใชปจจยั ลักษณะการอยูอาศัยของลูกคา เกณฑประชากรศาสตร 
โดยใชปจจัย เพศ อายุ เชื้อชาต ิและอาชีพ เกณฑจิตวิทยา โดยใชปจจยั คานิยม และวถีิการดํารงชีวติ 
และเกณฑพฤติกรรมศาสตร โดยใชปจจยั อัตราการใชบริการ ประโยชนที่ตองการจากการใช
บริการ และโอกาส/เวลาที่ชอบในการใชบริการสปา เปนเกณฑในการแบงสวนตลาด ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิด ในการแบงสวนตลาด ของ ศิริวรรณ เสรรัีตนและคณะ (2546) ที่วา การแบงสวนตลาด 
(Market Segmentation) หมายถึงการแบงตลาดของผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึง่ออกตามลักษณะ
ความตองการที่คลายคลึงกันออกเปนตลาดยอย (Sub Market) หรือสวนตลาด (Market Segment) 
เพื่อที่จะเลือกตลาดใดตลาดหนึ่งหรือหลายตลาดเปาหมายตอไป  

การกําหนดตลาดเปาหมาย (การเลือกตลาดเปาหมาย) 
ลูกคากลุมเปาหมายหลักของธุรกิจสปาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม สวนใหญประมาณ

รอยละ70 เปนนักทองเทีย่วชาวตางชาติ กลุมประเทศยโุรป อเมริกา และเอเชยี สวนใหญเปนเพศ
หญิง ระดับอายุตั้งแต 25 ถึง 40 ป ระดับรายไดตั้งแต 10,000 บาทตอเดือนขึ้นไป ระดับการศกึษา
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป ชนชั้น B ขึ้นไป มีคานิยมรักสขุภาพ ชอบการผอนคลายและชอบออกกําลัง
กาย สนใจเกี่ยวกับ เร่ืองการดูแลสุขภาพ เปนคนกระตือรือลนกระฉับกระเฉง แตงกายดีมีบุคลิกภาพ
ดี มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 คร้ัง ประโยชนที่ตองการจากการใชบริการเพื่อการผอน
คลายและการรักษาสุขภาพ มีทัศนคติที่ดีตอการใชบริการสปา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสปามาก 
มีความซื่อสัตยตอกิจการมาก สวนใหญจะใชบริการในชวงวนัหยุดสดุสัปดาห ตั้งแตเวลา 12.00 น. 
เปนตนไป  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ของ ศุภรี ฉัตรกันยารัตน (2547) ที่วา 
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิงในอัตราสวนที่ใกลเคียงกนั มีอาชีพเปนพนกังาน
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บริษัทเอกชน มีอายุระหวาง 20-30 ป มีรายไดต่ํากวา 20,000 บาท สวนใหญใชบริการนวดเทา และ
ไมไดเปนสมาชิกของธุรกิจสปาใดๆ ใชบริการสปา 1-2 คร้ังตอเดือน ใชจายในแตละครั้ง 1,000 – 
1,500 บาท  

การกําหนดตาํแหนงทางการตลาด 
การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของธุรกิจสปาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม มีการ

กําหนดตําแหนงในการแขงขันที่แตกตางในจิตใจของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยใชเกณฑ คณุภาพ
ของบริการที่เหมาะสมกับราคา คุณสมบัติของบริการที่แตกตาง และประโยชนที่ไดจากบริการใน
เร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ ของ    
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) ที่ไดอธิบายไววาการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product 
Positioning) เปนกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑของธรุกิจและภาพลกัษณของสิ่งทีน่ําเสนอเพื่อให
เปนตําแหนงทีม่ีความสําคัญ และตําแหนงในการแขงขันที่แตกตางในจติใจของกลุมลูกคาเปาหมาย 

กลยุทธผลิตภณัฑ (บริการ) 
บริการที่มีของธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แบงออกไดเปนบริการหลกัๆ 4 

ประเภท ไดแก 1.การบําบัดดวยน้ํา ไดแก การแชน้ํา การอาบน้ํา การอบไอน้ํา การประคบ และการ
กายภาพบําบัดในน้ํา 2. การบําบัดดวยมือประกอบดวย การนวดไทย การนวดสวีดิช การนวดหนา 
การนวดเทา การนวดสมุนไพร และการนวดกระชับทรวงอก 3. พฤกษาบําบัด ประกอบดวย Aroma 
Therapy การพอกหนา การพอกตัว การพอกโคลน การมารกหนา การขัดผิวดวยสมุนไพร และ       
4.บริการอื่นๆ ประกอบดวย การเสริมความงาม และการออกกําลังกาย เชน แอโรบิค โยคะ ฯลฯ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเทีย่วชาวญี่ปุน ในจังหวัดเชียงใหมตอการ
เลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพของ  วิภาพร มหาชัย (2544) ที่วา บริการสปาที่เปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวคอื การนวดไทยแผนโบราณและการนวดดวยน้าํมันหอมระเหย  

กลยุทธราคา 
การกําหนดราคาของธุรกิจสปาในอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม มีวิธีการกําหนดราคา โดย

พิจารณาจากตนทุน และการแขงขัน โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจทีห่ลากหลาย มีการใหสวนลด  
และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา เร่ือง อุตสาหกรรม สปาในจังหวดั
เชียงใหม ของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ นภัสกร สุวรรณประกร (2548) ที่วา ผูประกอบการสปาจะ
คิดอัตราคาบริการโดยยดึผูบริโภคเปนหลัก (Perceived – Value Pricing) โดยจะตัง้ราคาตามการ
รับรูในคุณคาของการบริการมากกวาตนทนุ  

 
 



  
68 

กลยุทธการจัดจําหนาย 
ชองทางการจดัจําหนายของธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก การขายผาน

หนาราน ขายผานตัวแทน ไดแก เอเจนซี่ทัวร โรงแรม เกสตเฮาส และขายผานระบบ      E-
Commerce ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวญีปุ่น ในจังหวัด
เชียงใหมตอการเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพของ วิภาพร มหาชยั (2544) ที่วา นกัทองเที่ยวทราบ
ขอมูลตางๆเกี่ยวกับบริการสปาโดยผานทางอินเตอรเนตเปนสวนใหญ และติดตอกับสถานบริการส
ปาผานทางอินเตอรเน็ตดวยตนเอง 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
ธุรกิจสปาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการ

ตางๆ ไดแก การโฆษณา ผานสื่อตางๆ ไดแก การแทรกใบปลิวในนิตยสาร โบรชัวร โปสเตอร การ
โฆษณาบนInternet การแนะนําปากตอปาก วิทยุ ปายโฆษณากลางแจง และหนังสือพิมพทองถ่ิน 
การประชาสัมพันธ ไดแก การลงบทความในหนังสอืพิมพทองถ่ิน การใหขาวผานหนังสือพิมพ
ทองถ่ิน การสัมภาษณ และการเปนสปอนเซอร การใชพนักงานขาย โดยการใหพนักงานนาํเสนอ
บริการไปยังลูกคากลุมเปาหมาย การสงเสริมการขาย ไดแก การใหสวนลด การใชคูปอง การแถม
บริการเมื่อใชครบตามที่กําหนด และการสะสมแตม การตลาดทางตรง ไดแก การตลาดทาง
โทรศัพท  จดหมายตรง และ E-Mail ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา เร่ือง อุตสาหกรรมสปาในจังหวัด
เชียงใหม ของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ นภัสกร สุวรรณประกร (2548) ที่วา กลยุทธในการ
สงเสริมการตลาดของสปาในจังหวัดเชยีงใหม ไดแก การโฆษณาตามสื่อตางๆ เชนหนังสือพิมพใน
ทองถ่ิน และ โบรชัวร การทําบัตรสมาชิก การจดัทําโฮมเพจของสปา รวมถึงการรวมมือกับภาครัฐ
ในการประชาสัมพันธอุตสาหกรรมสปา 

กลยุทธดานบคุลากรผูใหบรกิาร 
ธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีการคัดเลือกพนักงานบริการโดยสวนใหญจะ

คัดเลือกจากผูที่มีประสบการณมาแลว โดยกิจการมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในเรื่อง การ
พัฒนาทักษะในการใหบริการ การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ ความรูเกี่ยวกับสปา และความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา เร่ือง อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม ของ 
มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ นภัสกร สุวรรณประกร (2548) ที่วา สปาของเชียงใหมแตละแหง 
โดยทั่วไปจะมีการพัฒนาบุคลากรโดยจะมีหัวหนาพนักงานหรือตัวเจาของกิจการเองทําหนาที่
คัดเลือกและฝกสอนพนักงานใหม ซ่ึงมักจะเลือกรับผูที่มีประสบการณในการทํางานหรือผานการ
อบรมดานการใหบริการสปามาบางแลวเพื่อรักษามาตรฐานในการใหบริการของกิจการ 
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กลยุทธดานการนําเสนอทางกายภาพ 
ธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แตละกิจการจะมีรูปแบบการออกแบบภายใน

และภายนอกอาคารแตกตางกันไป โดยออกแบบสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม เนนความสะอาดเปน
หลัก มีสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ รวมถึงมีปายสัญลักษณที่โดดเดนสามารถจูงใจลูกคาได ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใชบริการสปา ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ของ ศรีสุดา ชัยชะนะ (2546) ที่วา ผูบริโภคที่ใชบริการสปา ไดให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใน
ปจจัยดานการนําเสนอทางกายภาพ ในเรื่องการตกแตง และสภาพภูมิทัศนของสถานบริการ อยูใน
ระดับมากที่สุด และสอดคลองกับการศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดของธุรกิจอาบน้ําแร อบไอน้ํา 
และภูมิปญญาไทย เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหมของ 
ภูมินทร วรวรรณ (2545) ที่วาผูประกอบการไดใชกลยุทธการนําเสนอทางกายภาพ ในเรื่องการ
จัดรูปแบบ ตั้งแตการจัดการภายนอกดานภูมิทัศน และการตกแตงภายในพื้นที่ที่แปลกใหม มาเปน
ตัวหลักในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ 
ผูประกอบการธุรกิจสปา มีกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย การ

ตอนรับลูกคา การจัดเตรียมวัสดุและสถานที่ในการใหบริการ การใหบริการ การรับชําระเงิน และ
การสงลูกคา รวมถึงมีการเตรียมความพรอมกอนการใหบริการในเรื่องความพรอมของพนักงาน 
ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการใหบริการ รวมถึงความพรอมของสถานที่ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ของ ศุภรี ฉัตรกันยารัตน (2547) ที่วา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจสปา มีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการในการใหบริการอยูในระดับ
มากที่สุดเมื่อเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ 
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สวนท่ี 4   ปญหาในการดําเนนิงาน และการแกไขปญหาของผูประกอบการธุรกิจสปา 
 
ปญหาในการดําเนินงานของผูประกอบการ 
ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาในดานการขาด

แคลนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) การตัดราคากันระหวางผูประกอบการ การขาดความชัดเจน
ในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
อยางจริงจัง และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของภาครัฐ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา เร่ือง 
อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม ของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ นภัสกร สุวรรณประกร 
(2548) ที่วา อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหมประสบปญหาหลัก คือ การขาดแคลนพนักงาน
บําบัด ทั้งในสวนของปริมาณที่ไมเพียงพอ รวมถึงมาตรฐานความรูความสามารถในการใหบริการ
ของนักบําบัด 

การแกไขปญหาของผูประกอบการ 
ผูประกอบการธุรกิจสปามีการแกไขปญหาการขาดแคลนพนักงานผูใหบริการ(Therapist) 

โดยใชวิธีการจายคาตอบแทนที่สูงขึ้น การฝกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมที่มีศักยภาพใหสามารถเปน 
Therapist ได และการผลักดันใหเกิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบําบัดที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ แกไขปญหาการตัดราคากันระหวางผูประกอบการ 
โดย การพยายามสรางความแตกตางใหกับบริการของตนเอง การลดตนทุนการใหบริการโดยคง
ราคาเดิม และการลดราคาบริการบางบริการเพื่อการแขงขัน แกไขปญหาขาดความชัดเจนในเรื่อง
การกําหนดมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐโดย รวมกับสมาคมไทยลานนาสปา
ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐไดแกกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานธุรกิจสปา
ใหมีความชัดเจน และการพยายามกําหนดมาตรฐานกันเองระหวางสมาชิกในสมาคมไทยลานนา
สปา แกไขปญหาขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง โดย การผลักดันใหเกิดหลักสูตรนัก
บริหารธุรกิจสปาเพื่อพัฒนาผูประกอบการสปา และการผลักดันใหหนวยงานภาครัฐใหการ
สนับสนุนทางดานเงินทุนแกผูประกอบการธุรกิจสปาเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา 
เร่ือง อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม ของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ นภัสกร สุวรรณประกร 
(2548) ที่วา หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญกับการพัฒนามาตรฐานของสปาไทย โดยพัฒนา
บุคลากร กําหนดมาตรฐานผูใหบริการสปา หลักสูตรอบรมในโรงเรียนสอนพนักงาน รวมถึงการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสถานบริการสปา 
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ขอคนพบ 
จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 
1) ธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนสปาประเภท Day Spa คือ สถาน

บริการสปาที่มีรูปแบบการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการบริการ ไมยุงยาก สามารถ
ใชบริการไดในระหวางวัน ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย และเนนการใหบริการเสริมความ
งาม การผอนคลายความตึงเครียดดวย น้ํามันหอมระเหย 

2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไมไดสงผลกระทบตอธุรกิจสปามากนัก เนื่องจาก
ธุรกิจสปาอยูในอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูง จึงไมไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมมากนัก 

3) เทคโนโลยีที่นํามาใชในธุรกิจสปา มีตั้งแตการนําเทคโนโลยีมาใชในดานการใหบริการใน
รูปแบบของเครื่องมือเครื่องจักรที่ชวยในการใหบริการ เชน เครื่องนวดหนา อางน้ําวน เครื่อง
ขัดผิว ฯลฯ การใชคอมพิวเตอรเพื่อจัดเก็บขอมูลลูกคา ระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหาร
จัดการ รวมถึงมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการทําการตลาด และการติดตอส่ือสารกับลูกคา  

4) ลูกคาสวนใหญที่มาใชบริการสปา จะเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ กลุมประเทศยุโรป อเมริกา 
และเอเชีย สวนใหญเปนเพศหญิง ระดับอายุตั้งแต 25 ถึง 40 ป มีคานิยมในการดูแลรักษา
สุขภาพ ทําใหลูกคาหันมาใชบริการสปามากขึ้น มีรูปแบบการดํารงชีวิตที่หันมาใสใจดูแลรักษา
สุขภาพของตัวเองมากขึ้น  

5) อุตสาหกรรมสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีจํานวนผูประกอบการคอนขางมากตั้งแต 
15 รายข้ึนไป มีระดับของการแขงขันของอุตสาหกรรมคอนขางรุนแรง โดยกลยุทธของคู
แขงขันแตละรายใชเปนกลยุทธหลัก ไดแก ความหลากหลายของบริการ คุณภาพของบริการ 
รูปแบบของบริการที่แตกตาง คุณภาพของพนักงานผูใหบริการ คุณภาพของผลิตภัณฑที่ใช ไป
จนถึงเรื่องราคา  

6) มีนโยบายรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปาคอนขางมาก  เนื่องจากธุรกิจสปา อยูใน
อุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ ซ่ึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลใหการสนับสนุน 

7) ลูกคากลุมเปาหมายหลักของธุรกิจสปาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม สวนใหญประมาณรอย
ละ 70 เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ กลุมประเทศยุโรป อเมริกา และเอเชีย มากกวาชาวไทย 
เนื่องจากมีกําลังซื้อมากกวา 

8) ธุรกิจสปาทุกกิจการมีการจัดบริการเปนแพคเกจ โดยจะเปนการรวมบริการประเภทตางๆ เขา
ดวยกัน ซ่ึงจะมีราคาคาบริการถูกกวา การแยกซื้อบริการแตละประเภท 
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9) กิจการสปาโดยสวนใหญกิจการมีวิธีการกําหนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน และการแขงขัน 
โดยมีการตั้งราคาเปนแพคเกจที่หลากหลาย มีการใหสวนลด  และมีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 

10) การคัดเลือกพนักงานบริการโดยสวนใหญจะคัดเลือกจากผูที่มีประสบการณหรือผูที่มีความรู
เกี่ยวกับการใหบริการสปา 

 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจสปาในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
1) เนื่องจากลูกคาสวนใหญที่มาใชบริการสปา เปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทําใหการมาใช

บริการขาดความสม่ําเสมอ มีลักษณะการซื้อเปนฤดูกาล ไมสามารถสรางความจงรักภักดีใน
สถานบริการสปาได สงผลใหผูประกอบการธุรกิจสปาตองประสบปญหาเรื่องการบริหาร
จํานวนผูใหบริการในสปาใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับการใหบริการสปาชวงฤดูกาลทองเที่ยว 
หรือนอกฤดูทองเที่ยว ดังนั้นเพื่อลดความไมแนนอนในการใชบริการของกลุมลูกคาที่เปน
นักทองเที่ยวที่มพีฤติกรรมการซื้อเปนฤดูกาล ผูประกอบการควรขยายตลาดในกลุมลูกคาที่เปน
ชาวไทย หรือ ผูที่อยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น โดยการจูงใจดวยการจัดรูปแบบบริการ
เฉพาะในราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับลูกคากลุมนี้  

2) การแขงขันในธุรกิจสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง ดังนั้น
เพื่อการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ผูประกอบการควรมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ
ทางดานการตลาดดังตอไปนี้ 

• ใชประโยชนจากโอกาสที่กระแสความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ลูกคามี
การใชจายเงินและใหความสําคัญตอการดานการผอนคลายและรักษาสุขภาพมากขึ้น 
โดยอาศัยจุดแข็งของกิจการในเรื่อง การมีบริการที่มีคุณภาพ และการมีบริการที่
หลากหลาย  โดย  การพัฒนารูปแบบของบริการที่ เปนเลิศ มีความแตกตางเปน
เอกลักษณ เพื่อรองรับความตองการที่หลากหลายของลูกคา 

• ลดจุดออนในเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง เนื่องมาจากการที่มีลูกคา
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย โดยอาศัยโอกาสที่ เกิดขึ้นในเรื่องที่ รัฐบาลใหการ
สนับสนุนธุรกิจสปา  โดยผลักดันใหภาครัฐใหการสนับสนุนการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธเอกลักษณของสปาไทยโดยภาพรวมเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมตลาด
เปาหมายไดกวางขึ้น โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ 
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• หลีกเลี่ยงอุปสรรคในเรื่องสภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว สงผลใหการจับจายใช
สอยของประชาชนลดลงโดยอาศัยจุดแข็งของกิจการในเรื่องการกําหนดราคาบริการที่
เหมาะสม โดยควรมีกลยุทธการกําหนดราคาที่หลากหลายเหมาะสมกับกําลังซื้อของ
ลูกคา เชน การกําหนดราคาตามกลุมลูกคา การตั้งราคาที่แตกตางกันตามชวงเวลาที่
ใหบริการ การตั้งราคาพิเศษตามเทศกาล เปนตน 

• ลดจุดออนในเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง และหลีกเลี่ยงขอจํากัดการ
ขาดสถาบันการเงินที่ชวยเหลือในดานเงินทุน โดย พัฒนาวิธีการโฆษณา
ประชาสัมพันธที่มีตนทุนที่ไมสูงนัก แตมีประสิทธิภาพ เชน การนําเสนอบริการผาน
เครือขายดานสปา โดยเขาเปนสมาชิกเวปไซต ที่เครือขายสปาทั้งของไทยและของ
ตางประเทศ ซ่ึงจะทําใหเขาถึงลูกคาไดกวางขึ้นอีกทั้งยังเปนการสื่อสารการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพตรงไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย 

3) ควรมีการจัดตั้งสถาบันที่ใหการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับสปา เปนการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมส
ปาโดยรวม 

4) หนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสปา ยกตัวอยางเชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข สมาคมสปา ผูทรงคุณวุฒิภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ควรมีความรวมมือใน
การจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจเพื่อเปนกรอบในการพัฒนา
บุคคลากรในดานนี้  

5) ความรวมมือในการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจเพื่อเปน
กรอบในการพัฒนาบุคคลากรในดานนี้  

 


