
การศึกษาและกาํหนดกลยทุธ ์เพื�อเพมผลประกอบการของร้านชอนวาสปาิ�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภรูมา   เอื&อปยะชาติ ิ ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นสวนหนึ�งของการศึกษาตามหลกัสตูรบรหารธรุกจมหาบณัฑต่ ิ ิ ิ  

สาขาวชาการประกอบการิ  
บณัฑตวทยาลยั มหาวทยาลยัหอการค้าไทยิ ิ ิ  

ปีการศึกษา 2550 
ลขสทธของมหาวทยาลยัหอการค้าไทยิ ิ ิ ิ4  





กตตกรรมประกาศิ ิ  

 
 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี�สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี ดว้ยความกรณุาและความ
ช่วยเหลอืจาก อาจารยอ์ภริพ ี เศรษฐรกัษ์ อาจารยท์ี+ปรกึษาผูท้ี+สละเวลาในการใหค้าํแนะนํา 
คาํปรกึษาที+ดมีาโดยตลอด ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ผุสด ีพลสารมัย ์และอาจารย ์ดร.ทรรศนะ บุญขวญั ที+กรณุา
สละเวลาเป็นประธาน และกรรมการในการสอบรายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองครั �งนี� 
 ขอขอบคุณผูบ้รหิารและเจา้ของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั ที+ไดก้รณุาสละเวลาให้
สมัภาษณ์และใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที+เกี+ยวขอ้ง เพื+อนํามาใชใ้นการศกึษา 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม ่ ที+ใหก้ารสนับสนุนทางการศกึษาแก่ผูศ้กึษาคน้ควา้ 
และทุกคนที+ส่งเสรมิในการศกึษาเล่าเรยีน ใหค้วามห่วงใย ความเขา้ใจ และกําลงัใจ ทาํใหผู้้
ศกึษาสามารถทําการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี�จนสาํเรจ็ลุล่วง 
 ขอขอบคุณผูใ้หค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลู รวมถงึพี+ ๆ เพื+อน ๆ ที+คอยใหค้วาม
ช่วยเหลอื และคาํปรกึษาในการทําการศกึษาครั �งนี�จนสาํเรจ็ลุล่วง 
 สุดทา้ยนี� ขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านที+ใหค้วามรูใ้นการศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ทาํใหผู้ศ้กึษาสามารถนําความรูม้าใชจ้นทําการศกึษาคน้ควา้ไดส้าํเรจ็
ลุล่วง 
 



 
 
หวัข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศกึษาและกําหนดกลยทุธ ์เพื�อเพิ�มผล  

ประกอบการของรา้นชอนวาสปา 
ชื�อผูศึ้กษา นางสาวภรูมิา เอื&อปิยะชาต ิ

ปรญญาิ  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวชาิ  การประกอบการ 

อาจารยที์�ปรึกษา อาจารยอ์ภริพ ีเศรษฐรกัษ์ 

ปีการศึกษา 2550 
 

บทคดัยอ่ 
 

จากปญหาเรื�องผลประกอบการของบรษิทัชอนวาสปา จาํกดั ไมเ่ป็นไปตามเปาหมายที�ั ้

วางไว ้ ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อรายไดแ้ละการเตบิโตของบรษิทั จงึมกีารศกึษาในเรื�อง 
“การศกึษาและกําหนดกลยุทธ ์ เพื�อเพิ�มผลประกอบการของรา้นชอนวาสปา” โดยทาํการศกึษา
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมโิดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารและเจา้ของบรษิทั การใช้
แบบสอบถาม เพื�อศกึษาความตอ้งการของลกูคา้เกี�ยวกบัการใชบ้รกิารสปา การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูทุตยิภูมจิากรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย เพื�อทาํการวเิคราะหผ์ลกําไรของบรษิทั และทาํการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา โดยเครื�องมอืที�ใชช่้วยในการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Anylysis) การวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนั (Five 
Forces Model) การวเิคราะหก์ารตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix for Services or 
7P’s)  เพื�อนํามาพฒันากลยทุธใ์นการเพิ�มผลประกอบการ โดยในการศกึษานี&มวีตัถุประสงค์
ดงันี& 
 

1. เพื�อทาํการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและการแข่งขนัของธุรกจิสปาในปจจบุนัั  
2. กําหนดกลยุทธท์ี�เหมาะสม เพื�อเพิ�มผลประกอบการและประสทิธภิาพของรา้นชอน

วาสปา 
 
ผลการศกึษาพบว่า ปจจบุนัมธีุรกจิสปาเกดิขึ&นมากมาย ซึ�งแต่ละแห่งมรีปูแบบสนิคา้ั

และบรกิารไมแ่ตกต่างกนัมากนกั สปาเป็นธุรกจิที�มกีารแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมและการ
เตบิโตในตลาดสงู ซึ�งส่วนใหญ่จะทําการแขง่ขนักนัทางการตลาดในดา้นราคา ดงันั &นการเพิ�มผล



 จ 

ประกอบการของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั จาํเป็นตอ้งหาจดุเด่นมาเป็นจุดขายใหก้บัธุรกจิ 
หลกีเลี�ยงการแขง่ขนัทางดา้นราคา ตอ้งสรา้งรปูแบบสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามแตกต่างจากคู่
แขง่ขนั นอกจากสรา้งความแตกต่างแลว้ ยงัตอ้งสรา้งบรกิารใหม้มีาตรฐานและคุณภาพที�ด ี
รวมทั &งพนกังานที�ใหบ้รกิารตอ้งมใีจรกัในงานบรกิาร มคีวามรู ้ ความชาํนาญ ในการใหบ้รกิาร 
ซึ�งปจจยัเหล่านี&จะเป็นตวัสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภคอยากมาใชบ้รกิารและเกดิความประทบัใจั  

 
ทั &งปจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ลว้นส่งผลกระทบต่อการแขง่ขนัในการั

ดาํเนินธุรกจิสปา บรษิทัจงึไดก้ําหนดแนวทางแกไ้ขปญหาไวด้งันี&ั  
 
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) ที�นํามาใชไ้ดแ้ก่ กลยุทธก์ารเตบิโต 

(Growth Strategy) แบบเจาะตลาด (Market Penetration) เพราะกลยทุธนี์&จะทาํให ้บรษิทั ชอน
วาสปา จาํกดั สามารถนําทรพัยากรที�มอียู่มาใชง้านและใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเตม็ที� (Full Capacity) 
เป็นการขยายกลุ่มลกูคา้เปาหมายและเพิ�มรายไดใ้หม้ากขึ&น ช่วยเพิ�มส่วนแบ่งการตลาด ้

สามารถเหน็ผลไดใ้นระยะสั &น และสอดคลอ้งกบัเปาหมายที�ผูบ้รหิารวางไว ้ คอื ตอ้งการขยาย้

ฐานลกูคา้คนไทย  
 
กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) ที�นํามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธก์ารมุง่ลกูคา้กลุ่มเลก็

โดยเน้นการสรา้งความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นกลยทุธท์ี�มุง่เน้นลกูคา้
เฉพาะกลุ่ม เนื�องจากสนิคา้และบรกิารของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั มลีกัษณะที�โดดเด่น 
แตกต่างจากรา้นสปาทั �วไป ความแตกต่างนี&จงึสามารถนํามาเป็นจุดขาย เพื�อกระตุน้ใหล้กูคา้
เกดิความสนใจและอยากใชบ้รกิาร ทาํใหร้า้นสามารถตั &งราคาค่าบรกิารที�สงูกว่าคู่แขง่ขนัได ้ 

 
กลยทุธร์ะดบัหน้าที� (Functional Strategy) ที�นํามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธแ์บบผสมระหว่าง

กลยทุธเ์น้นดา้นการตลาด และกลยทุธเ์น้นดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล เพราะพนกังานที�
ใหบ้รกิารถอืเป็นบุคคลที�สําคญัต่อองคก์ร ถา้ขาดพนกังานที�มปีระสทิธภิาพ ธุรกจิกไ็มส่ามารถ
ดาํเนินต่อไปได ้ ขณะเดยีวกนักลยทุธด์า้นการตลาดกเ็ป็นส่วนสําคญัที�จะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิ 
ดงันั &นทั &ง 2 ส่วนนี&จงึตอ้งดาํเนินไปควบคู่กนั เพื�อช่วยส่งผลต่อการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
1.   ชื�อองคก์ร และลกัษณะธรุกจขององคก์ริ  

 
1.1 ชื�อองคก์รและภาพรวมองคก์ร 

บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั จดัตั �งขึ�นเมื�อเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2548 ใชทุ้นจด 
ทะเบยีนทั �งสิ�น 1,000,000 บาท  ตั �งอยูท่ี�ถนนสุขมุวทิ ซอย 26 โดยเป็นการลงทุนรว่มกนั
ระหว่างคุณซ ูซึ�งเป็นชาวเกาหล ีและคุณวานิสา ซึ�งเป็นคนไทย ในขณะนั �นธุรกจิสปากําลงัไดร้บั
ความนิยม และตลาดมกีารขยายตวัในระดบัสูงทาํใหม้กีารเปิดธุรกจิสปาอยา่งมากมาย 
นอกจากนี�ธุรกจิสปาในขณะนั �นยงัไม่มกีารจดัประเภทของสปาที�ชดัเจน ส่วนใหญ่จะใชร้ะบบการ
นวดแผนไทยเป็นหลกัมาตราฐานในการใหบ้รกิาร  ผูบ้รหิารจงึเกดิความคดิที�จะเปิดรา้นชอน
วาสปา  โดยผูบ้รหิารตอ้งการสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึ�นในตลาด  เน้นหลกัการผสมผสาน
ของการนวดแผนไทยกบัการนวดแบบเกาหล ีเพื�อเป็นการสรา้งจดุเด่นทางดา้นการตลาด  

 
บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั จดัอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทสปาและเสรมิความงาม 

เพราะไมเ่น้นแต่เฉพาะการทาํสปา การนวดเพื�อการผ่อนคลาย แต่ยงัรวมถงึการนวดเสรมิความ
งามดว้ย เช่น Facial Massage การใหบ้รกิารของรา้นชอนวาสปาเป็นการผสมผสานระหว่างการ
นวดแบบไทยโบราณและการนวดแบบเกาหล ี  ซึ�งประกอบไปดว้ย การนวดตวั นวดเทา้ นวด
แผนโบราณ นวดหน้า และวธิบีาํบดัสไตลเ์กาหล ี จากผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นนี�โดยเฉพาะ  
นอกจากนั �นยงัมกีารใชผ้ลติภณัฑท์ี�ผสมสมุนไพรไทยกบัผลติภณัฑเ์กาหล ี ซึ�งไดร้บัการยอมรบั
จากผูบ้รโิภค 

 
ในระยะเริ�มตน้บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั ไดนํ้าผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการนวด 

แบบเกาหลมีาทําการฝึกสอนและใหค้าํแนะนําแก่บุคลากรของบรษิทั เพื�อสรา้งทกัษะและสรา้ง
ความชํานาญแก่ผูใ้หบ้รกิาร ในขณะเดยีวกนักเ็ริ�มใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ทาํใหล้กูคา้เริ�มเหน็ความ
แตกต่างระหว่างการนวดของรา้นชอนวาสปากบัการนวดของคู่แขง่ขนัที�ตั �งอยูใ่นทําเลเดยีวกนั  

  
ภายหลงัการดาํเนินธุรกจิมาระยะหนึ�ง  ทางบรษิทัไดเ้พิ�มผลติภณัฑใ์หม ่ๆ 

รวมทั �งนําผลติภณัฑช์ั �นนํามาใชร้ว่มกบัการทําสปาเพิ�มมากขึ�น 
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 รา้นชอนวาสปามกีลุ่มลกูคา้หลกั คอืชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวเกาหล ี ญี�ปนุ และ่

ทางรา้นยงัมคีวามตอ้งการที�จะขยายตลาดของตนเอง โดยเพิ�มลกูคา้ใหม้คีวามหลากหลายมาก
ขึ�น เช่น กลุ่มลกูคา้คนไทย อนิเดยี ซึ�งอาศยัอยูใ่นเขตใจกลางเมอืงรอบ ๆ สุขมุวทิ รชัดาภเิษก 
และเขตยา่นธุรกจิต่าง ๆ ซึ�งไมจ่าํกดัเฉพาะการนําเสนอการบรกิารทางดา้นสปาทั �วไปเท่านั �น  
แต่จะรวมถงึการใหบ้รกิารดา้นเสรมิความงามต่าง ๆ ทาํใหส้ามารถที�จะรองรบักลุ่มลกูคา้ใหม้ี
ความหลากหลายมากขึ�น 
 
1.2 สนค้าและบรการิ ิ  
 ชอนวาสปาเป็นสถานที�ใหบ้รกิารเพื�อความผ่อนคลายและเสรมิสรา้งสุขภาพที�ดใีหแ้ก่
ผูบ้รโิภค โดยสนิคา้และบรกิารหลกั ๆ มดีงันี� 
 

1) นวดหน้า 
- Facial Promotion (Whitening)     (Price 600 baht / 1 hr.) 
 Cleaning & mask, hand face massage 
- Facial Regeneration      (Price 800 baht / 30 mins.) 
 Cleaning, back massage & mask, face massage 
- Facial Whitening & Lifting     (Price 300 baht / 40 mins.) 
 Cleaning, back massage & mask, face massage 
 

2) Thai massage with herbal pressed     (Price 600 baht / 1 hr.) 
 

3) นวดฝาเทา้่         (Price 300 baht) 
 

4) อบผวิ / ขดัผวิ 
- Body Scrub & oil massage     (Price 1,000 baht / 1 hr.)  
- Body Scrub with oil massage &     (Price 2,000 baht / 40 mins) 

aroma bath Korean herb steam &  
marine algae treatment 
Price 2,000 baht / 40 mins. 

 
5) Manicuse & pedicure        (Price 500 baht) 

 
6) Eye lash parma         (Price 500 baht) 
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7) ผลติภณัฑบ์าํรงุผวิ 
 
8) การใหค้าํแนะนําในการดแูลรกัษาสุขภาพ 

 
1.3 ขั &นตอนการให้บรการิ  

อุปกรณ์และเครื�องมอืต่าง ๆ ที�รา้นชอนวาสปาใชใ้นหอ้งนวดตวัมดีงันี� 
1) เตยีงนวดตวั เป็นเตยีงที�มขีนาดกวา้งและความสงูที�เหมาะสม มคีวามแขง็แรง 
ทนทาน หนานุ่ม สามารถรองรบันํ�าหนกัของผูม้ารบับรกิารที�มนํี�าหนกัตวัมากได ้
2) อ่างแช่ตวั เป็นอ่างที�สามารถใหผู้ร้บับรกิารใชใ้นการอาบและแช่ตวัได ้
3) หอ้งอบสมนุไพร เป็นหอ้งที�มขีนาดความกวา้งพอสมควร เกบ็ความรอ้นไดด้ ี
สามารถรองรบัผูม้ารบับรกิารไดจ้าํนวน 4 คน 
4) ผา้ขนหนู ที�สะอาดและนุ่ม ใชส้าํหรบัใหผู้ร้บับรกิารนุ่ง เพื�อผลดัเปลี�ยนเสื�อผา้ 
หรอืคลุมส่วนต่าง ๆ ของผูร้บับรกิารขณะนอนนวด 
5) อุปกรณ์และเครื�องมอือื�น ๆ  
 
ดา้นการดแูลรกัษาอุปกรณ์และเครื�องมอืต่าง ๆ ที�ใชใ้นการใหบ้รกิารทั �งหมด ทาง 

รา้นจะทาํการเปลี�ยนใหม ่และทาํความสะอาดทุกครั �งหลงัการใหบ้รกิาร 
 
นอกจากนี�ชอนวาสปายงัใหค้วามสาํคญัในเรื�องของความทนัสมยัของเครื�องมอืและ

อุปกรณ์ รวมถงึความปลอดภยัดว้ย  และไดจ้ดัสถานที�บรกิารใหม้บีรรยากาศที�ด ี เพื�อใหล้กูคา้
เกดิความผ่อนคลายและรูส้กึเป็นกนัเองเมื�อมาใชบ้รกิาร 

 
ขั �นตอนการใหบ้รกิาร ก่อนที�จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  พนกังานที�ใหบ้รกิารตอ้งทาํการ

ตรวจเชค็สภาพผวิของลกูคา้ก่อน  จงึค่อยทาํการแนะนําผลติภณัฑแ์ละรปูแบบขั �นตอนของการ
นวดแก่ลกูคา้ รวมถงึบอกใหล้กูคา้ทราบเกี�ยวกบัราคาค่าบรกิาร  เพื�อใหล้กูคา้ไดพ้จิารณาเลอืก
รปูแบบและค่าบรกิาร ก่อนที�จะตดัสนิใจรบับรกิารจากทางรา้น  

 
นอกจากมสีนิคา้และบรกิารที�สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคแลว้ ชอน

วาสปายงัมคีวามพรอ้มทางดา้นบุคลากร โดยก่อนที�จะมาใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ พนกังานทุกคนของ
ชอนวาสปาจะตอ้งผ่านการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมเกี�ยวกบัขั �นตอนการนวด การตรวจสอบสภาพผวิ 
รวมถงึวธิกีารสื�อสารกบัลกูคา้มาเป็นอยา่งด ี เพื�อสรา้งความสมัพนัธท์ี�ด ี  สรา้งความประทบัใจ 
ทาํใหล้กูคา้เกดิความเชื�อถอืและกลบัมาใชบ้รกิารซํ�า 
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1.4 โครงสร้างองคก์ร 
 
    

 
ภาพที� 1 : โครงสรา้งองคก์ร 
ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 

 
โครงสรา้งการทํางานของรา้นชอนวาสปา มดีงันี� 

1) เจา้ของกจิการ / ผูจ้ดัการและการตลาด รา้นชอนวาสปามเีจา้ของกจิการรว่มกนั 2 คน 
คอื คุณซ ู และ คุณวานิสา ซึ�งเป็นหุน้ส่วนกนั โดยทั �งสองคนจะช่วยกนัตดัสนิใจในเรื�อง
ต่าง ๆ กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนดแูลความเรยีบรอ้ยภายในรา้น 

2) ผูฝึ้กอบรม ซึ�งเป็นชาวเกาหล ี ทาํหน้าที�สอนขั �นตอนการนวดและการใหบ้รกิาร แก่
พนกังานคนไทยในรา้น ซึ�งในระหว่างการดาํเนินกจิการปี 2548 จนถงึปลายปี 2550 
ทางรา้นไดจ้า้งผูฝึ้กอบรมมาประจาํที�รา้น จนกระทั �งพนกังานที�ใหบ้รกิารคนไทยเรยีนรู้
ทุกขั �นตอนของการนวดแบบเกาหล ีทางรา้นจงึไดห้ยุดจา้งผูฝึ้กอบรมชาวเกาหล ีและให้
พนกังานคนไทยคนหนึ�งเป็นผูค้อยอบรมและฝึกสอนเมื�อมพีนกังานใหมเ่ขา้มาทาํงานใน
รา้น 

3) พนกังานตอ้นรบั / แมบ่า้น ทาํหน้าที�ดแูลความเรยีบรอ้ยภายในรา้น ช่วยเจา้ของรา้น
ตอ้นรบัและใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้  

4) บญัช ี/ Admin ทาํหน้าที�จดัทาํบญัช ีงบการเงนิ ดแูลและจดัการเรื�องทั �วไปของรา้น  

เจา้ของกจิการ / ผูจ้ดัการ
และการตลาด (2 คน) 

ผูฝึ้กอบรม   
(1 คน) 

พนกังานตอ้นรบั / 
แม่บา้น (1 คน) 

 

บญัช ี/ Admin 
(1 คน) 

 

พนกังานที�
ใหบ้รกิาร (4 คน) 

 



 5 

1.5 กลมุลกูค้าหลกัและสวนแบงการตลาดขององคก์ร่ ่ ่  
จากการสมัภาษณ์ คุณซ ู เจา้ของรา้นชอนวาสปา กลุ่มลกูคา้หลกัของรา้นที�มาใชบ้รกิาร

ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ประจาํ คอืชาวต่างประเทศ ที�อาศยัอยูบ่รเิวณย่านใจกลางเมอืงตามแนว
รถไฟฟา ้ BTS และ รถไฟฟา ้ MRT เช่น ยา่นสุขุมวทิ ยา่นสลีม ยา่นรชัดาภเิษก เป็นตน้  กลุ่ม
ลกูคา้หลกัของรา้นชอนวาสปา อยูใ่นระดบั High-End  จากการรวบรวมขอ้มลูของลกูคา้ที�มาใช้
บรกิารที�รา้น พบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่ของทางรา้นเป็นชาวเกาหลปีระมาณ 50% ของลกูคา้
ทั �งหมด รองลงมาไดแ้ก่ลกูคา้ชาวญี�ปุน่ประมาณ 40% ที�เหลอืประมาณ 10% เป็นกลุ่มลกูคา้คน
ไทย คนอนิเดยี  เป็นต้น   
 

กลุม่ลูกคา้ของรา้นชอนวาสปา

ชาวเกาหลี
50%ชาวญี
ปุ่น

40%

ชาวไทย 
คนอนิเดยี  
10%

ชาวเกาหลี

ชาวญี
ปุ่น

ชาวไทย คนอนิเดยี  

 
ภาพที� 2 : กลุ่มลกูคา้ของรา้นชอนวาสปา 
ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 

 
จากการสมัภาษณ์เจา้ของรา้นชอนวาสปา พบว่าผูบ้รโิภคที�มอีาย ุ 30 ปีขึ�นไป หนัมา

ดแูลใส่ใจในสุขภาพ และบํารงุผวิพรรณมากขึ�น การเขา้รา้นสปาจงึเป็นทางเลอืกหนึ�งที�ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่เลอืกใช ้ จากการศกึษาการแบ่งส่วนการตลาด สามารถกําหนดกลุ่มเปาหมายออกเป็น ้

2 กลุ่ม ดงันี� 
 
1) กลมุลกูค้าเป้าหมายหลกั่  (Primary Target Groups) เป็นกลุ่มแมบ่า้นที�เป็น

ชาวต่างชาต ิ เช่น เกาหล ี ญี�ปนุ อายปุระมาณ ่ 30 ปีขึ�นไป มรีายไดห้ลกัต่อเดอืน 
30,000 บาทขึ�นไป เป็นผูท้ี�ใส่ใจในสุขภาพ รกัความสวยงาม อาศยัอยูใ่นยา่น
สุขมุวทิ ซึ�งผูบ้รโิภคกลุ่มนี�มกัเป็นลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารเป็นประจาํ 
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2) กลมุเป้าหมายรอง่  (Secondary Target Groups) เป็นกลุ่มผูห้ญงิและผูช้ายที�
เป็นคนไทย ทํางานในละแวกใกลถ้นนสุขมุวทิ อายอุยูใ่นช่วง 30-45 ปี รายได้
ประมาณ 30,000 บาทขึ�นไป เป็นคนทนัสมยั ใส่ใจในสุขภาพและความงาม ซึ�ง
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี�อาจเคยหรอืไมเ่คยใชบ้รกิารรา้นชอนวาสปากไ็ด ้

 
1.6 สภาพการแขงขนัและคแูข่ ่ ่งหลกัขององคก์ร 

 
1.6.1 ภาพรวมตลาดธรุกจสปาในประเทศไทยิ  

 ธุรกจิสปาเขา้มาในประเทศไทยเมื�อประมาณ 10 ปีที�แลว้ ช่วงนั �นสปาเป็นเพยีงธุรกจิที�
แฝงตวัอยูภ่ายในโรงแรมหรเูพื�อรองรบันกัท่องเที�ยวต่างชาตเิป็นหลกั และไมม่ลีกัษณะเป็นธุรกจิ
เชงิพาณชิยเ์ท่าใดนกั ปจจบุนันอกจั ากนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาตทิี�แสวงหาบรกิารดา้นสปาแลว้ 
คนไทยเองกใ็หค้วามสนใจไมแ่พก้นั ส่งผลใหธุ้รกจิสปามอีตัราการขยายตวัเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ 
ธุรกจิสปาในประเทศไทยจงึมผีูป้ระกอบการที�เป็นชาวไทย และผูป้ระกอบการชาวไทยที�รว่ม
ลงทุนกบัชาวต่างชาต ิ โดยเลอืกลงทุนใหบ้รกิารสปาในโรงแรม รสีอรท์ หรอืตามแหล่งท่องเที�ยว
ทั �วประเทศ 

กระแสการใหค้วามสําคญัต่อสุขภาพอย่างจรงิจงัของคนไทย ทาํใหธุ้รกจิสปาเริ�มขยบัตวั
ออกจากโรงแรม และขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในย่านธุรกจิและแหล่งท่องเที�ยว ภายใตแ้นวคดิการ
ใหบ้รกิารที�หลากหลายรปูแบบ และเป็นที�จบัตากนัว่าธุรกจิสปาจะเป็นหนึ�งในกลุ่มธุรกจิบรกิาร
ดา้นสุขภาพที�มศีกัยภาพการเตบิโตสงูต่อไป จากที�เคยมอีตัราการขยายตวัเฉลี�ยรอ้ยละ 20-30 
ต่อปี คาดว่ารายไดจ้ากธุรกจิสปาในตลาดท่องเที�ยวต่างประเทศในส่วนนี�น่าจะขยายตวัไดอ้กี 
เนื�องจากความตอ้งการมโีอกาสเตบิโตตามอุตสาหกรรมท่องเที�ยวที�ภาครฐัใหก้ารส่งเสรมิและ
สนบัสนุนมาโดยตลอด ทั �งยงัเป็นหนึ�งในธุรกจิบรกิารดา้นสุขภาพ ที�ภาครฐักําหนดเปาหมายให้้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชยี ปี 2546-2554 และนํารายไดเ้ขา้ประเทศไมน้่อย
กว่า 100,000 ลา้นบาท (ที�มา : www.handbtoday.com) 

ธุรกจิสปา เป็นธุรกจิบรกิารหนึ�งที�มโีอกาสเตบิโตมากในปจจบุนั เนื�องจากผูบ้รโิภคมีั

ความห่วงใยใส่ใจในสุขภาพอยา่งจรงิจงัมากขึ�น อกีทั �งมกีระแสการท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพสงู และ
ยงัเป็นธุรกจิที�สามารถเชื�อมโยงกบัอุตสาหกรรมอื�น ๆ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว อาหาร 
รวมทั �งสมนุไพรที�มโีอกาสและมศีกัยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ ปจจบุนัรฐับาลมนีโยบายั

ผลกัดนัใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางธุรกจิสปาแห่งเอเชยี (Capital Spa of Asia) ในปี 2550 เนื�องจาก
ธุรกจิสปาไทยมอีตัราการเตบิโตสงูในอเมรกิา ยโุรป และเอเชยี และจากการสาํรวจความนิยม
ของ Spa Asia Magazine ประเทศสงิคโปร ์ พบว่าสปาไทยเป็นที�นิยมอนัดบั 1 ในเอเชยี 
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เนื�องจากสปาไทยมคีุณภาพ และเป็นที�ยอมรบัของชาวต่างชาต ิ โดยภาพรวมธุรกจิสปาไทย มี
อตัราการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 20-30 โดยแบ่งเป็นลกูคา้ต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 80 และ
ลกูคา้ไทยประมาณรอ้ยละ 20 และมจีาํนวนวสิาหกจิมากกว่า 6,000 ราย ที�ลงทะเบยีนไวก้บักรม
พฒันาธุรกจิการคา้ ก่อใหเ้กดิการจา้งงานโดยตรงกว่า 60,000 ราย มมีลูค่าตลาดดา้นยอดขาย
ในระบบกว่า 10,000 ลา้นบาท และสามารถสรา้งรายไดท้างออ้มจากนกัท่องเที�ยวต่างชาตไิดไ้ม่
ตํ�ากว่า 2 หมื�นลา้นบาทต่อปี โดยมผีลตอบแทนจากการขายเฉลี�ย 0.04 เท่า (ที�มา : สาํนกังาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.), 2550) 

แนวโน้มเกี�ยวกบัความสนใจในการดูแลสุขภาพที�เพิ�มสูงขึ�นของคนไทยในกลุ่มชนชั �น
กลาง ซึ�งเป็นประชากรส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 70 ของประชากรไทยทั �งหมด เป็นโอกาสใหธุ้รกจิ 
สปาขยายตวัสู่ตลาดระดบักลาง ซึ�งมลีกูคา้กลุ่มเปาหมายทั �ง้ ชาวไทยและชาวต่างชาตทิี�พกัอาศยั
อยูใ่นประเทศไทย รวมถงึกลุ่มนกัท่องเที�ยวที�มกีําลงัซื�อระดบัปานกลางขึ�นไป โดย
ผูป้ระกอบการธุรกจิสปาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เปิดดําเนินธุรกจิอยูใ่นเมอืงใหญ่ หรอืยา่นธุรกจิ 
ครอบคลุมตั �งแต่สปาที�อยู่นอกโรงแรมแต่จบัตลาดบน และสปาขนาดเลก็ที�จบัตลาดระดบั
รองลงมา (ที�มา : หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ ฉบบัวนัที� 26 ธนัวาคม 2548 หน้า 23)  

ภาวะเศรษฐกจิและปญหาต่าง ๆ ในชวีติประจาํวนัทําใหค้นส่วนใหญ่เกดิความเครยีด ั

จงึหนัมาเอาใจใส่และใหค้วามสาํคญักบัการดแูลรกัษาสุขภาพกนัมากขึ�น การใชธ้รรมชาตบิาํบดั
เพื�อปรบัสมดุลใหร้า่งกายและผ่อนคลายความตงึเครยีด เป็นวธิหีนึ�งที�หลายคนเลอืกใชแ้ทนการ
บาํบดัดว้ยยารกัษาโรค  ธุรกจิและบรกิารที�เกี�ยวกบัสุขภาพจงึไดร้บัความสนใจตามไปดว้ย 
โดยเฉพาะ “สปา” ธุรกจิบรกิารดา้นสุขภาพซึ�งมแีนวโน้มของการเตบิโตอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะ
ยา่นธุรกจิในกรงุเทพฯ และเมอืงท่องเที�ยวสําคญั ๆ ผูป้ระกอบการต่างตอบรบักระแสนิยม
ธรรมชาตดิว้ยการพฒันาธุรกจิสปา เพื�อดงึดดูลกูคา้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 

 
 สปา หรอื SPA มรีากศพัทม์าจากภาษาละตนิว่า “Sanus Per Acqua” หมายถงึ การมี
สุขภาพดดีว้ยนํ�า (Health through water) จดัเป็นการดูแลรกัษาสุขภาพดว้ยการใชนํ้�าบําบดั  เช่น
อาบนํ�าในบ่อนํ�าพุรอ้ น แช่ตวัในนํ�าแ ร ่แช่นํ� านม อบ ตวั อบผวิดว้ยไอ นํ�า บ ํารงุผวิดว้ยผลติ
นานาชนิด เป็นตน้ 
 
 สปา นอกจากจะเป็นกจิกรรมการบําบดัสุขภาพดว้ยนํ�าแลว้  ยงัประกอบดว้ยกจิกรรมที
เกี�ยวขอ้งกบับรกิารดา้นโภชนาการ การออกกําลงักายและความสวยงาม เปาหมายของกจิกรรม้

เหล่านี�คอื การมุง่สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารที�มคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป 
โดยกจิกรรมสปามอีงคป์ระกอบที�สามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาททั �ง 5 ดงันี� 
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1) รปู จากสถานที�ซึ�งมกีารสรา้งบรรยากาศใหร้่มรื�น สงบ รูส้กึผ่อนคลายดว้ย
ความสดชื�นจากธรรมชาต ิ เช่น บ่อนํ�าพุรอ้น  มมุสงบของทะเล  ปา  เขา  หรอืการตกแต่งสถา่

บรกิารสปาดว้ยสสีนัของแมกไมน้านาพนัธุ ์
2) รส จากอาหารและเครื�องดื�มที�มคีุณสมบตัช่ิวยขบัสารพษิในร่างกาย และ

เสรมิสรา้งสุขภาพควบคู่กนัไปดว้ยศาสตรแ์ห่งโภชนาการ 
3) กลนิ�  จากการบําบดัดว้ยพฤกษาธรรมชาตหิรอืสมนุไพร เพื�อสรา้งความสมดุล

ของรา่งกาย จติใจ และวญิญาณ 
4) เสียง จากการนําเสยีงเพลงบรรเลงมาช่วยในการผ่อนคลาย เปิดโอกาสใหค้น

หลบเลี�ยงจากเสยีงรบกวน มาแสวงหาความสงบในสถานบรกิารสปา โดยมคีวามเชื�อกนัว่าเสยีง
มพีลงัในการบําบดัโรค 

5) สมัผสั จากการบาํบดัดว้ยการนวดเพื�อผ่อนคลาย โดยอาจนําภูมปิญญาั

ตะวนัตกมาผสานกบัการนวดแผนโบราณของแต่ละทอ้งถิ�นกไ็ด ้
 

องคก์รสปาระหว่างประเทศ (International Spa Association : ISPA – Europe) ซึ�ง
จดัตั �งขึ�นมา เพื�อเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจ และใหข้อ้มลูเกี�ยวกบักจิกรรมสปา ไดใ้หค้าํจาํกดั
ความของสปาว่า “สปา คอื ช่วงเวลาแห่งความรูส้กึสมัผสัที�เกี�ยวกบัการผ่อนคลาย ความสงบ
ทางจติใจ การฟื�นฟูสุขภาพ และความเพลดิเพลนิใจ”  และไดแ้บ่งธุรกจิสปาออกเป็น 7 ประเภท 
ดงันี� 
 

1) Destination Spa : สถานบรกิารสปาที�ใหบ้รกิารดา้นการดแูล และเสรมิสรา้ง
สุขภาพโดยเฉพาะ โดยมบีรกิารหอ้งพกัและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร
อยา่งครบวงจร ซึ�งผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งเขา้พกัและเขา้รว่มกจิกรรมภายใตโ้ปรแกรมที�สถานบรกิาร
ไดจ้ดัเตรยีมไว ้ เช่น โปรแกรมพกัผ่อนคลายเครยีด โปรแกรมทําสมาธแิละดแูลสุขภาพจติ เป็น
ตน้ 

2) Resort / Hotel Spa : สถานบรกิารสปาที�อยูใ่นรสีอรต์หรอืโรงแรม ซึ�งตั �งอยูใ่น
แหล่งท่องเที�ยวหรอืสถานที�พกัตากอากาศ ในทาํเลที�มคีวามสวยงามตามธรรมชาต ิ เช่น รมิ
ทะเล ภเูขา บ่อนํ�ารอ้น  สปาประเภทนี�เกดิขึ�นเพื�อรองรบันกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการผ่อนคลายควา
ตงึเครยีดดว้ยบรกิารสปา นอกเหนือจาการใชบ้รกิารหอ้งพกั 

3) Day Spa หรือ City Spa : สถานบรกิารสปาที�มรีปูแบบการใหบ้รกิารที�สะดวก 
รวดเรว็ ขั �นตอนการบรกิารไมยุ่่งยาก สามารถใชบ้รกิารไดใ้นระหว่างวนั จงึไม่จาํเป็นตอ้งมี
หอ้งพกัไวบ้รกิาร ที�ตั �งของสถานบรกิารสปาประเภทนี� ส่วนใหญ่จะอยูใ่นเมอืงใหญ่ ๆ หรอืยา่น
ธุรกจิสาํคญั ๆ ที�ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และเน้นการใหบ้รกิารเสรมิความงาม การ
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ผ่อนคลายความตงึเครยีดดว้ยนํ�ามนัหอมระเหย  เป็นบรกิารสปาที�ไดร้บัความนิยมมากในกลุ่
ผูใ้ชบ้รกิารที�มเีวลาน้อยหรอืผูท้ี�ทาํงานอยูใ่นเมอืง 

4) Medical Spa : สถานบรกิารสปาที�มกีารบําบดัรกัษาควบคู่กบัศาสตรท์าง
การแพทย ์ และเครื�องมอืแพทยบ์างอยา่ง การใหบ้รกิารจะอยู่ภายใตก้ารดแูลของบุคลากรทาง
การแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ สปาประเภทนี�มกัอยูใ่นสถานรกัษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลนิิก 
เป็นตน้ 

5) Mineral Spring Spa : การใหบ้รกิารสปาตามแหล่งท่องเที�ยวที�เป็นบ่อนํ�าแร่
หรอืนํ�าพุรอ้นที�เกดิขึ�นตามธรรมชาต ิ

6) Club Spa : สถานบรกิารสปาที�มกีารผสานกบัการออกกําลงักาย เพื�อบรกิาร
สมาชกิที�ตอ้งการการผ่อนคลายหลงัจากออกกําลงักาย 

7) Cruise Ship Spa : เป็นการใหบ้รกิารสปาบนเรอืสําราญผสานกบัการออก
กําลงักาย และการจดัเตรยีมอาหารที�ส่งเสรมิสุขภาพกาย เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามสุขสบาย 
ผ่อนคลายและปลอดโปรง่ในระหว่างการเดนิทาง 

 
ธุรกจิเดยส์ปา จดัเป็นสปาที�มอีตัราการเตบิโตค่อนขา้งสูง และสามารถจดัตั �งไดง้า่ย 

กว่าธุรกจิสปาประเภทอื�น ๆ (ที�มา : www.ismed.or.th) ธุรกจิสปาในกรงุเทพมหานครส่วนใหญ่
จดัอยูใ่นประเภทเดยส์ปา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

จากการศกึษาและวเิคราะหข์องสาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
เกี�ยวกบัธุรกจิสปา มดีงันี� 
 
1. มลูคาตลาดด้านยอดขาย่  
 

 
แผนภูมทิี� 1 : มลูค่าตลาดดา้นยอดขายของธุรกจิสปา 
ที�มา : สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550 
 
 ดา้นมลูค่ายอดขายของธุรกจิสปา จะพบว่า SMEs มมีลูค่ายอดขายในปี 2549 เพิ�มขึ�น
ประมาณ 3.78% เมื�อเทยีบกบัปี 2548 ในขณะที�ภาพรวมของธุรกจิสปา จะมมีลูค่ายอดขายในปี 
2549 เพิ�มขึ�นเพยีง 2.94% แสดงว่า SMEs ยงัมคีวามสามารถในการทํายอดขายไดด้กีว่า
ภาพรวมของธุรกจิสปา แต่อยา่งไรกต็ามในปี 2550 ยอดขายของ SMEs จะลดลงจากเดมิ
ประมาณ 4.91% เนื�องจากผลกระทบจากปจจยัลบทั �งในและนอกประเทศั  
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2. มลูคาตลาดด้านกาํไร่  
 

 
แผนภูมทิี� 2 : มลูค่าตลาดดา้นกําไรของธุรกจิสปา 
ที�มา : สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550 
 
 ดา้นมลูค่ากําไรสุทธขิองธุรกจิสปา จะพบว่า SMEs มมีลูค่ากําไรสุทธใินปี 2549 เพิ�มขึ�น
ประมาณ 45.77% จากปี 2548 ในขณะที�ภาพรวมของธุรกจิสปา จะมมีลูค่ากําไรสุทธใินปี 2549 
เพิ�มขึ�นถงึ 105.02% หรอื SMEs มมีลูค่ากําไรสุทธใินปี 2549 เพิ�มขึ�นน้อยกว่าภาพรวมของ
ธุรกจิสปา และสบืเนื�องจากยอดขายที�ลดลงในปี 2550 อาจจะส่งผลใหก้ําไรสุทธขิอง SMEs ในปี 
2550 ลดลงประมาณ 15.27% อยา่งไรกต็ามกย็งัสามารถประคองผลการประกอบการไดใ้น
ระดบัที�ดกีว่าปี 2548 ที�ผ่านมา 
 
 1.6.2 สภาพการแขงขนั่  

ตลาดธุรกจิสปาในประเทศไทย นอกจากจะมผีูป้ระกอบการไทยที�ใหค้วามสนใจเขา้มา
ลงทุนแลว้ ยงัมสีปาต่างชาตริกุเขา้มามบีทบาททางการตลาดมากขึ�นนบัตั �งแต่ปี 2540 เป็นตน้
มา ส่วนใหญ่สปาต่างชาตจิะมุง่เจาะตลาดกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างชาตใินสถานที�พกัแรมและ
สถานพยาบาลชั �นนําเป็นหลกั เนื�องจากสปาต่างชาตเิป็นที�รูจ้กัในตลาดโลกมานานแลว้และมี
ความเป็นสากลมากกว่า ขณะที�สปาไทยเพิ�งเขา้สู่ตลาดเพยีงไมก่ี�ปี และอยูใ่นระหว่างการพฒันา
เพื�อใหม้มีาตรฐานทดัเทยีมกบัต่างประเทศ อกีทั �งการดําเนินธุรกจิสปาในประเทศไทยยงัขาด
แคลนบุคลากรที�เป็นพนกังานบรกิาร (Therapist) และบุคลากรที�มคีวามรูค้วามชาํนาญในกา
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บรหิารจดัการ รวมถงึอุปกรณ์และเครื�องมอืที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร จงึเป็นโอกาสของสปา
ต่างชาตทิี�มพีฒันาการสงูกว่าเขา้มาแยง่ตลาด 

ผูป้ระกอบการไทยในกลุ่มธุรกจิโรงแรมและโรงพยาบาลที�มกีลุ่มลกูคา้เปาหมายเป็น้

ชาวต่างชาต ิ จงึมกัลงทุนร่วมกบัสปาต่างชาต ิ เพื�อสรา้งความไดเ้ปรยีบทั �งในดา้นการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี ระบบการบรหิารจดัการที�เป็นมาตรฐานสากล การสรา้งเครอืข่ายตลาดลูกคา้ระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนภาพลกัษณ์และชื�อเสยีงของสปาต่างชาต ิ เพื�อช่วยยกระดบัศกัยภาพทางการ
แขง่ขนั 

ธุรกจิสปาที�เปิดใหบ้รกิารเป็นจาํนวนมากในประเทศไทย แต่ละแห่งจะมกีารดาํเนินงาน
ที�แตกต่างกนัทั �งในดา้นการเลอืกทาํเลที�ตั �ง การบรกิารที�อาจเป็นแบบตะวนัตกลว้น หรอืแบบ
ผสมผสานระหว่างภูมปิญญาตะวนัออกและภมูปิญญาตะวนัตกั ั  หรอืแบบสปาไทยที�นําบรกิาร
แพทยแ์ผนไทยโบราณมาสรา้งเป็นจดุเด่นกไ็ด ้ ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัการกําหนดกลยทุธท์างการตลาด
ของผูป้ระกอบการแต่ละราย 

แมธุ้รกจิสปาจะไดร้บัความนิยมไปทั �วโลก และภาครฐัไดส้นบัสนุนใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลาง
ธุรกจิสปาในเอเชยี แต่ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา ธุรกจิสปาในไทยยงัประสบปญหาขาดความรูด้า้นั

บรหิารจดัการ และการวางแผนการตลาด จงึจาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันา เพื�อจะไดส้ามารถ
ขยายธุรกจิไดใ้นอนาคต นอกจากนี�คุณภาพของ Spa Management และ Spa Therapist มสี่วน
สาํคญัต่อการยกระดบัการแขง่ขนัของธุรกจิ ความรูท้ี�ยงัขาดคอื ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้น
ศลิปะการนวด และ Treatment แบบต่าง ๆ สาํหรบัทกัษะยงัขาดดา้นการวางแผน การสื�อสาร 
และหตัถบาํบดัแบบต่าง ๆ (ที�มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ ครั �งที� 3/2547 วนัศุกรท์ี� 10 กนัยายน 2547)  
 
 จากสภาพการแขง่ขนัธุรกจิสปาในปจจบุนั ั ธุรกจิสปาทั �ว ๆ ไปจงึใชก้ลยทุธท์าง
การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธท์างดา้นราคาและกจิกรรมส่งเสรมิการขายต่าง ๆ เป็นกลยทุธใ์น
การทําตลาดและแข่งขนักบัคู่แขง่ขนั การทาํธุรกจิสปาใหป้ระสบความสําเรจ็ไมใ่ช่แต่เพยีงอาศยั
กลยทุธท์างการตลาดเท่านั �น แต่ยงัตอ้งอาศยัปจจยัอยา่งอื�นดว้ย โดยเฉพาะทําเล ที�ตั �งของั

สถานบรกิาร และรปูแบบบรกิาร เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
และที�สาํคญัจะตอ้งมจีุดเด่นเป็นของตนเอง เพื�อสรา้งใหเ้ป็นจดุขายและขอ้ไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั 
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1.6.3 คแูขงหลกัขององคก์ร่ ่  
 เนื�องจากธุรกจิสปากําลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงู และตลาดมกีารขยายตวัอยา่งมาก 
ทาํใหส้ภาวะการแขง่ขนัทางดา้นธุรกจิสปาอยูใ่นระดบัสงูมาก   นอกจากธุรกจิสปาที�เปิดใหม่
ตามย่านธุรกจิต่างๆ เช่น ทองหล่อ  เอกมยั   สุขมุวทิ  ซึ�งถอืเป็นคู่แขง่หลกัของทางรา้น   
ขณะเดยีวกนัรา้นเสรมิความงามต่าง ๆ กใ็หค้วามสาํคญัทางดา้นธุรกจิสปาเพิ�มมากขึ�น โดย
ใหบ้รกิารดา้นสปาแก่ลกูคา้ดว้ย  จดุนี�เป็นขอ้เสยีเปรยีบต่อทางบรษิทั เนื�องจากรา้นเสรมิความ
งามดงักล่าวมฐีานลกูคา้อยูแ่ลว้ ซึ�งถอืเป็นคู่แขง่ขนัรองลงมาของบรษิทั  คู่แขง่ขนักลุ่มสุดทา้ย
ไดแ้ก่กลุ่มโรงแรมที�ใหบ้รกิารทางดา้นธุรกจิสปา ที�เน้นหนกักลุ่มลกูคา้ในระดบั High-End 
 

การวางตาํแหนงทางการตลาด ่ (Positioning Map) 
 
     ราคาสูง 
  
 

                            
                                                                                   

 

        
      ร้านเกาหลีสปา   
  

ความหลากหลายใน       ความหลากหลายใน 
การใหบ้ริการ(นอ้ย)       การใหบ้ริการ(มาก)    
      

  
 

 

 
                    

 
      

   
  ราคาตํ�า 

 
ภาพที� 3 : ตําแหน่งทางการตลาดของรา้นชอนวาสปา 
ที�มา : ผูว้จิยั, 2550  

 

                             

ร้านสปาในโรงแรม 

                  

                            

                                     

ร้านชอนวาสปา  

 ร้านสปาที�ตงัอยใูน ่
บริเวณใกลเ้คียง 
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            จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้ของบรษิทั พบว่า บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั จะเน้น
การใหบ้รกิารที�หลากหลาย และการตั �งราคาที�สงูกว่าคู่แขง่ที�อยูใ่นละแวกเดยีวกนั  เพื�อเป็นการ
สรา้งภาพพจน์ และเน้นเฉพาะกลุ่มลกูคา้ที�มกีําลงัซื�อ  แต่เมื�อเปรยีบเทยีบกบัรา้นสปาที�อยูใ่น
โรงแรม ความหลากหลายของการใหบ้รกิารจะมน้ีอยกว่า  จากการรวบรวมขอ้มลูของรา้นชอน
วาสปา พบว่าผูบ้รโิภคที�เขา้มาใชบ้รกิารส่วนใหญ่จะใชจ้า่ยเงนิเฉลี�ยต่อครั �งประมาณ 1,500 – 
3,000 บาทต่อคน 
 
2. ปัญหาและลกัษณะปัญหาที�เกดขึ&นภายในองคก์ริ  

เนื�องจากรา้นชอนวาสปาเป็นรา้นเลก็ ๆ และเพิ�งเปิดตวัขึ�นไมน่าน ที�ตั �งอยูใ่นซอย
สุขมุวทิ 26 ทาํใหไ้มเ่ป็นที�รูจ้กัของบุคคลทั �วไป ส่งผลใหร้า้นชอนวาสปามรีายไดไ้ม่มากนกั และ
มรีายไดไ้มต่รงตามเปาหมายที�วางไว้้  

 
อกีทั �งแนวโน้มของธุรกจิสปาที�มกีารขยายตวัเพิ�มขึ�น  ทาํใหม้รีา้นสปาเกดิขึ�นมากมาย  

ผูบ้รโิภคมรีา้นใหเ้ลอืกมากขึ�น  ทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู  ลกูคา้บางรายมกัเลอืกใชบ้รกิารโดยดู
จากชื�อเสยีงของรา้น หรอืสถานที�ตั �งเป็นหลกั  ซึ�งรา้นชอนวาสปาจดัว่าเป็นรา้นที�ยงัไมเ่ป็นที�รูจ้กั
ของลกูคา้มากนกั  และรวมถงึปจจยัดา้นทําเลที�ไมต่ดิถนนใหญ่ ทาํใหผู้ท้ ี�สญัจรไปมาบนถนนั

หลกัไมส่ามารถมองเหน็ได ้  จงึทาํใหผ้ลประกอบการของรา้นไมเ่ป็นไปตามเปาหมายที�วางไว ้้

วธิทีี�ทาํใหร้า้นชอนวาสปาเป็นที�รูจ้กัของลกูคา้ทั �วไปกค็อืการแนะนําบอกต่อกนัแบบปากต่อปาก  
ซึ�งบรษิทัยงัขาดการวางกลยทุธใ์นการสรา้ง Awareness ใหล้กูคา้รูจ้กัสนิคา้และบรกิารของรา้น  

 
 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร พบว่าทางบรษิทัยงัทําการโฆษณาและประชาสมัพนัธร์า้นไม่
ดพีอ ปญหาการเลอืกสื�อโฆษณาที�ไมเ่หมาะสมกบักลุ่มเปาหมาย มผีลกระทบทาํใหต้น้ทุนั ้

โฆษณาสงู และยอดขายไมเ่พิ�ม  ดงันั �นชอนวาสปาจาํเป็นตอ้งศกึษาและกําหนดกลยุทธท์างดา้น 
การสื�อสารทางการตลาดรปูแบบต่าง ๆ สาํหรบัประชาสมัพนัธเ์พื�อทาํใหร้า้นชอนวาสปาเป็นที�
รูจ้กัแก่ผูบ้รโิภค และเพื�อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ที�ต้องการได ้
 
3. ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาที�เกดขึ&นกบัองคก์ริ  

เมื�อพจิารณาถงึฐานะทางการเงนิของบรษิทั  ตน้ทุนที�สูงทาํใหย้ากต่อการแขง่ขนั อกีทั �ง
รา้นชอนวาสปาเป็นรา้นที�เพิ�งเปิดไมก่ี�ปี ยงัไมเ่ป็นที�รูจ้กัของลกูคา้มากนกั หากบรษิทัพจิารณา
เพิ�มค่าบรกิาร อาจทําใหต้อ้งเสยีลกูคา้บางรายไป ดงันั �นหากบรษิทัยงัไมส่ามารถแกป้ญหั านี�ได ้ 
บรษิทัอาจตอ้งลดค่าใชจ้่ายบางอย่างออกไป  เพื�อใหบ้รษิทัสามารถอยูร่อดและเตบิโตต่อไป 
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รวมถงึทําการวางแผนและวางกลยทุธต่์าง ๆ เพื�อใหบ้รษิทัสามารถทําการแข่งขนัต่อไปใน
อนาคตได ้

 
เนื�องจากรา้นชอนวาสปาเพิ�งดาํเนินกจิการไดไ้มน่าน การวาง Positioning ของทางรา้น

ยงัไมช่ดัเจนนกั ทําใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เปาหมายได ้ ก่อ้ ใหเ้กดิผลกระทบต่อรายได้
และค่าใชจ้่ายของบรษิทั  ดงันั �นบรษิทัจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปญหาดงักล่าวขา้งต้น เพื�อใหส้ามารถั

วางแผนทางดา้น Marketing Communication กบักลุ่มลกูคา้เปาหมายไดอ้ย่า้ งชดัเจนและมี
ประสทิธภิาพมากขึ�น  
 
4. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื�อทาํการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและการแข่งขนัของธุรกจิสปาใน
ปจจบุนัั  

2. กําหนดกลยุทธท์ี�เหมาะสม เพื�อเพิ�มผลประกอบการและประสทิธภิาพของรา้น
ชอนวาสปา 

 
5. ประโยชน์ที�คาดวาจะได้รบั่  

ระยะสั &น 
1. สรา้งใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรู ้และรูจ้กัรา้นชอนวาสปา 
2. เพิ�มจาํนวนลกูคา้ใหม้ากขึ�น โดยกระตุน้กลุ่มเปาหมาย้ ใหเ้กดิความตอ้งการ

ทดลองใชบ้รกิาร 
3. กระตุน้ใหล้กูคา้เก่าเกดิความตอ้งการในการมารบับรกิารซํ�า  
 

 ระยะกลาง 
1. ขยายฐานลกูคา้ทั �งชาวไทยและชาวต่างชาต ิเพื�อก่อใหเ้กดิรายไดม้ากขึ�น 
2. สรา้งภาพลกัษณ์ที�ดใีหแ้ก่รา้น เพื�อใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจาํ 

 
ระยะยาว 

1. สรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบัลกูคา้ เพื�อทาํใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอรา้น (Brand 
Loyalty) 

2. เพื�อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งส่วนแบ่งการตลาด 
 
 



 
 

บทที� 2 
แนวคด และทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง ิ (Literature Review) 

 
ในการศกึษาครั �งนี� ผูศ้กึษาขอนําเสนอ แนวคดิ ทฤษฎ ีตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี� 

1. การจดัการทางการตลาด (Marketing Management) 
2. การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั โดยใชก้ลยทุธม์ุง่เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
3. การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Alliance) 
4. กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management Process) 

4.1   Strategic Analysis โดยพจิารณาถงึเรืNอง SWOT Analysis, TOWS Matrix        
                       และ Five Forces Model 

4.2 Strategic Formulation โดยพจิารณาถงึ Corporate Strategy, Business 
Strategy และ Functional Strategy 

5. งานวจิยั เอกสาร และขอ้มลูอืNน ๆ ทีNเกีNยวขอ้ง 
 
1. การจดัการทางการตลาด (Marketing Management) 
 การวางแผนการตลาด คอืการวางแผนในแต่ละส่วนใหเ้ขา้กนั และเป็นทีNตอ้งการของ
กลุ่มเปาหมายทีNเราเลอืกเ้ อาไวใ้หม้ากทีNสุด ส่วนผสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย 

1. Product คอืสนิคา้หรอืบรกิารทีNเราจะเสนอใหก้บัลกูคา้ แนวทางการกําหนดตวั 
product ใหเ้หมาะสมกต็อ้งดวู่ากลุ่มเปา้ หมายตอ้งการอะไร  

2. Price ราคาเป็นสิNงทีNค่อนขา้งสาํคญัในการตลาด แต่ไมใ่ช่ว่าคดิอะไรไมอ่อกกล็ด
ราคาอยา่งเดยีว เพราะการลดราคาสนิคา้อาจจะไมไ่ดช่้วยใหก้ารขายดขีึ�นได ้ หากปญหาอืNนั  ๆ
ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข การตั �งราคาในทีNนี�จะเป็นการตั �งราคาใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์ และ
กลุ่มเปาหมายของเรา ยิNงไปกว่านั �นหากราคาและรปูลกัษณ์สนิคา้ไมเ่ขา้กนั้  ลกูคา้กจ็ะเกดิความ
ขอ้งใจและอาจจะกงัวลทีNจะซื�อ เพราะราคาคอืตวับ่งบอกภาพลกัษณ์ของสนิคา้ทีNสาํคญัทีNสุด 
อยา่งไรกต็าม ในดา้นการทาํธุรกจิขนาดยอ่มแลว้ ราคาทีNเราตอ้งการอาจไมไ่ดค้ดิอะไรลกึซึ�ง
ขนาดนั �น แต่จะมองกนัในเรืNองของตวัเลข ซึNงจะมวีธิกีําหนดราคาง่ายต่าง ๆ ดงันี� 

2.1 กําหนดราคาตามลกูคา้ คอื การกําหนดราคาตามทีNเราคดิว่า ลกูคา้จะเตม็ใจจา่ย 
ซึNงอาจจะไดม้าจากการทําสํารวจหรอืแบบสอบถาม  

2.2 กําหนดราคาตามตลาด คอื การกําหนดราคาตามคู่แขง่ในตลาด ซึNงอาจจะตํNามา
จนเราจะมกีําไรน้อย ดงันั �นหากเราคดิทีNจะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตอ้งมานั Nงคดิ
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คาํนวณยอ้นกลบัว่า ตน้ทุนสนิคา้ควรเป็นเท่าไรเพืNอจะไดก้ําไรตามทีNตั �งเปา้  แลว้มาหาทางลด
ตน้ทุนลง  

2.3 กําหนดราคาตามตน้ทุน+กําไร วธินีี�เป็นการคํานวณว่าต้นทุนของเราอยู่ทีNเท่าใด 
แลว้บวกค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกกําไร จงึไดม้าซึNงราคา แต่หากราคาทีNไดม้าสงูมาก เราอาจ
จาํเป็นตอ้งมกีารทําประชาสมัพนัธ ์หรอืปรบัภาพลกัษณ์ใหเ้ขา้กบัราคานั �น 

3. Place คอืวธิกีารนําสนิคา้ไปสู่มอืของลกูคา้ หากเป็นสนิคา้ทีNจะขายไปหลาย ๆ
แห่ง วธิกีารขายหรอืการกระจายสนิคา้จะมคีวามสําคญัมาก หลกัของการเลอืกวธิกีระจายสนิคา้
นั �นไมใ่ช่ขายใหม้ากสถานทีNทีNสุดจะดเีสมอ เพราะมนัขึ�นอยูก่บัว่าสนิคา้ของเราคอือะไร และ
กลุ่มเปาหมาย้ ของเราคอืใคร เช่น ของใชใ้นระดบับนควรจะจาํกดัการขายไมใ่หม้มีากเกนิไป 
เพราะอาจจะทําใหเ้สยีภาพลกัษณ์ได ้ สิNงทีNเราควรจะคํานึงอกีอยา่งของวธิกีารกระจายสนิคา้ คอื
ตน้ทุนการกระจายสนิคา้ หากจะกล่าวถงึธุรกจิทีNเป็นการขายหน้ารา้น Place ในทีNนี�กค็อื ทาํเล
ซึNงกค็วรเลอืกทีNใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้ของเราเช่นกนั  

4. Promotion คอืการทาํกจิกรรมต่าง ๆ เพืNอบอกลกูคา้ถงึลกัษณะสนิคา้ของเรา 
เช่น โฆษณาในสืNอต่าง ๆ หรอืการทาํกจิกรรมทีNทาํใหค้นมาซื�อสนิคา้ของเรา 

5. People คอืบุคลากรทั �งทีNเกีNยวขอ้งโดยตรงหรอืทางออ้ม ในการจาํหน่ายสนิคา้
หรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ปจจยันี�นบัวนัยิNงสําคญั ไมว่่าจะเป็นพนกังานขาย พนกังานั

ประชาสมัพนัธห์รอืสาธติสนิคา้ พนกังานตอ้นรบั พนกังานบรกิารลกูคา้ต่าง ๆ เพราะลาํพงัแค่ม ี
service mind เพยีงอยา่งเดยีวตอนนี�อาจจะไมพ่อเสยีแลว้ดว้ยซํ�า 

6. Process คอืกระบวนการหรอืกลไกในการทาํงานของกจิกรรมต่าง ๆ ทีNทาํให้
เกดิการบรโิภคสนิคา้ นบัตั �งแต่ การออกแบบพฒันา การทาํวจิยั เรืNอยมาจนถงึการจดัหาวตัถุดบิ 
การผลติหรอืดาํเนินการ และการส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารใหถ้งึมอืลกูคา้ในเวลาทีNเหมาะสม  

7. Physical Evidence คอืเรืNองของสภาพแวดลอ้มในการส่งมอบสนิคา้ หรอื
ใหบ้รกิาร รวมทั �งสืNอทีNใชใ้นการสืNอสารกบัทางลกูคา้ ตอ้งเอื�อใหเ้กดิความสะดวก ความรวดเรว็ 
และความถูกตอ้ง 

 
2. กลยทุธม์งุเฉพาะกลมุ ่ ่ (Niche Market) 
 การตลาดโดยมุ่งทีNตลาดกลุ่มเลก็ (Niche Marketing) เป็นการใชเ้ครืNองมอืการตลาดโดย
มุง่ทีNตลาดกลุ่มเลก็ (Niche Market) ซึNงมคีวามตอ้งการทีNเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มทีNแคบกว่าส่วน
ของตลาด (Market Segment) เนืNองจากส่วนของตลาดมขีนาดใหญ่จงึมคีู่แข่งขนัมาก แต่ตลาด
กลุ่มเลก็นี� (Niche Market) จะมคีู่แขง่ขนัเพยีงหนึNงรายหรอืไมก่ีNรายเท่านั �น ตลาดกลุ่มเลก็จงึเป็น
ทีNน่าสนใจสําหรบับรษิทัเลก็ แต่อยา่งไรกต็ามบรษิทัใหญ่กส็ามารถใชก้ลยุทธนี์�ไดเ้ช่นกนั ตลาด
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กลุ่มเลก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทีNมรีายไดส้งู พรอ้มทีNจะจา่ยเงนิซื�อสนิคา้ราคาแพง มคีวามตอ้งการ
ทีNเฉพาะเจาะจง เช่น มคีุณภาพดเีด่นเป็นพเิศษ 

 Niche Marketing เป็นการ Focus หรอื แบ่งส่วนเปาหมายของส่วนตลาด ไมไ่ด ้้ Focus 
ไปทีNส่วนหลกั แต่ Focus ไปยงัส่วนทีNเป็นช่องเลก็ๆ ดงันั �น ลกูคา้ของ Model Business แบบนี�
จะม ีBrand Loyalty สงู และมศีกัยภาพการซื�อสงู ตรงกนัขา้มกบั Mass Marketing 

3. การสร้างพนัธมตรทางธรุกจ ิ ิ (Strategic Alliance) 
พนัธมติรทางธุรกจิ (Alliance) คอื การตกลงใหค้วามร่วมมอืกนัในการทาํธุรกจิระหว่าง

บรษิทั ตั �งแต่ 2 บรษิทัขึ�นไป โดยอาจจะเป็นการใหค้วามรว่มมอืกนัในดา้นการขายสนิคา้ การซื�อ
วตัถุดบิ การส่งเสรมิการขาย หรอืในเรืNองอืNน ๆ ทั �งนี�เพืNอเป็นการเสรมิความแขง็แกรง่แก่บรษิทั
ใหส้ามารถอยูร่อดไดภ้ายใตภ้าวะการแขง่ขนัทีNรุนแรงอย่างเช่นทุกวนันี� 

 
 การจดัทําพนัธมติรทางธุรกจิ ถอืเป็นอกีรปูแบบหนึNงของการขยายขอบเขตการ
ดาํเนินงานของธุรกจิ มกัจะใชใ้นกรณทีีNธุรกจิมทีรพัยากรไมเ่พยีงพอต่อการดําเนินงาน หรอื
ขยายขอบข่ายการทาํงาน ซึNงในกรณทีีNธุรกจิจะขยายตวัไปในตลาดใหม่ มกีารปรบัปรงุ
เปลีNยนแปลงสายการผลติและดาํเนินงานเพืNอรกุไปในอุตสาหกรรมใหม ่ ๆ นั �น องคก์รจะตอ้งมี
การลงทุนเพิNมเตมิมากขึ�นในการกระทาํดงักล่าว ซึNงนอกจากนี�ยงัมกีารใชเ้วลาในการดําเนินงาน
ดงักล่าวอยา่งมากอกีดว้ย  หากจะตอ้งมกีารพฒันาและขยายขอบข่ายการดําเนินงานเองทั �งหมด 
ดงันั �นการเขา้รว่มมอืของหลาย ๆ หน่วยธุรกจิ จงึเป็นทางออกทีNดใีนแงนี่� ช่วยทาํใหแ้ต่ละองคก์ร
เขา้มารว่มมอืกนัและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อพนัธมติรทุกรายโดยรวม 
 

นอกจากนี�การทําพนัธมติรทางธุรกจิ ยงัมขีอ้ดดีงันี�  
1. เพืNอขยายตลาดและเพิNมฐานลกูคา้  
2. เพืNอลดตน้ทุนการดาํเนินงาน เพราะบางครั �ง การเป็นเพืNอนรว่มธุรกจิจะทําให้

สามารถซื�อขายสนิคา้ของกนัละกนัในราคาถูกและมคีุณภาพ 
3. Economies of Scale and Economy of Scope คอื การประหยดัจากขอบเขตการ

ดาํเนินงานทีNเพิNมขึ�น การใชท้รพัยากรจากบรษิทัพนัธมติรทีNรว่มกนั ทาํใหส้ามารถ
ขยายขอบเขตการดําเนินงานไปยงัตลาดส่วนอืNน ๆ ทีNเดมิไมม่คีวามรูห้รอืทกัษะ
เพยีงพอ ทาํใหต้น้ทุนการดําเนินงานต่อหน่วยลดลง 

4. เกดิการแลกเปลีNยนและเพิNมทกัษะการดาํเนินงาน การรว่มมอืเป็นพนัธมติรของ
หน่วยธุรกจิจะทาํใหเ้กดิการแลกเปลีNยนและพฒันาความรู ้และทกัษะการดําเนินงาน
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ของแต่ละบรษิทัพนัธมติร ทาํใหก้ารดําเนินงานโดยรวมของบรษิทัพนัธมติรทุก
บรษิทัมปีระสทิธภิาพสงูขึ�น 

5. เพืNอสรา้งนํ�าหนกัในการต่อรอง การดาํเนินธุรกจิเพยีงลําพงัอาจไมม่อีํานาจในกา
ต่อรอง  แต่เมืNอไดเ้ขา้รว่มเป็นกลุ่มพนัธมติรอํานาจการต่อรองกจ็ะมากขึ�น 

6. เพืNอตามคู่แขง่ใหท้นั  
  
การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิกบัคู่คา้ สามารถทําไดห้ลายรปูแบบทั �งในแนวดิNงและ

แนวราบ รปูแบบทีNนิยมใชก้นัอยูท่ ั Nวไปมดีงันี� 
1. พนัธมติรทางสนิคา้หรอืบรกิาร บรษิทัหนึNงอาจจะอนุญาตใหอ้กีบรษิทันําสนิคา้ของ

ตนเองไปขายได ้ หรอืสองบรษิทัรว่มกนัขายสนิคา้ซึNงกนัและกนั สนิคา้ของทั �งสอง
บรษิทัอาจจะเป็นสนิคา้ใหม ่หรอืเป็นสนิคา้ทีNใชป้ระกอบกนักไ็ด ้ 

2. พนัธมติรทางการส่งเสรมิการขาย บรษิทัอาจส่งเสรมิการขายของตนโดยใชส้นิคา้
ของบรษิทัอืNน  

3. พนัธมติรทางการขนส่งสนิคา้ บรษิทัหนึNงอาจจะใหบ้รกิารในการขนส่งสนิคา้แก่อกี
บรษิทัหนึNง  

4. พนัธมติรทางราคา บรษิทัหนึNงหรอืหลายบรษิทัอาจจะรว่มกนักําหนดราคาสนิคา้
เป็นพเิศษ  

 
ประเภทพนัธมตรทางธรุกจิ ิ  

พนัธมติรทางธุรกจิ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 
 

1. พนัธมิตรแบบเซน็สญัญา (Contractual Agreement) เป็นความรว่มมอืระหว่าง 2 
องคก์ร ทีNเซน็สญัญาเพืNอร่วมมอืในกจิกรรมทางธุรกจิอยา่งใดอย่างหนึNง เช่น การ
แลกเปลีNยนความรูท้างเทคโนโลย ี Know How การรวมทรพัยากรและทกัษะทางการ
ดาํเนินงานเขา้ดว้ยกนั เพืNอใหเ้กดิการประหยดัค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงานและเกดิผล
ผลติทางธุรกจิรว่มกนั องคก์รธุรกจิสามารถมพีนัธมติรแบบเซน็สญัญา ในหลายประเภท
ดว้ยกนั เช่น ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสรมิการขาย (การโฆษณา) การวจิยัและ
พฒันา (Research & Development) การจดัซื�อ (ซึNงจะเพิNมอํานาจต่อรองในการซื�อโดย
จะไดร้าคีNถูกลง และไดเ้งืNอนไขในการจดัซื�อทีNดขี ึ�น) ธุรกจิทีNมพีนัธมติรประเภทนี�จะมี
ความเกีNยวขอ้งและผกูพนักนัน้อย ในแงท่ีNว่าหน่วยธุรกจิยงัคงเป็นองคก์รอสิระไมข่ึ�นต่อ
กนัและกนั โดยยงัไม่มคีวามเกีNยวขอ้งในแงข่องทุนหรอื Equity ไมม่กีารลงทุนรว่มกนั 
เป็นเพยีงการทาํขอ้ตกลงในการเซน็สญัญาเท่านั �น 
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2. Minority Equity Agreement พนัธมติรประเภทนี�หน่วยธุรกจิจะเริNมมคีวามเกีNยวขอ้ง

กนัในดา้นทุน หรอื Equity โดยเป็นการทีNหน่วยธุรกจิตั �งแต่ 2 หน่วยขึ�นไป รว่มมอืกนัใน
การดําเนินงานทางธุรกจิโดยมคีวามรว่มมอืดา้นทุนหรอื Equity เช่น Cross Holding 
หรอืการถอื/แลกเปลีNยนหุน้ระหว่างกนั พนัธมติรชนิดนี�จะมคีวามรว่มมอืทีNเหนียวแน่น
มากกว่าพนัธมติรแบบเซน็สญัญา ซึNงเป็นเพยีงการเซน็สญัญาความรว่มมอื โดยไมม่ี
เรืNองเงนิลงทุนเขา้มาเกีNยวขอ้ง อยา่งไรกต็ามแม ้ Minority Equity Agreement จะ
ก่อใหเ้กดิความรว่มมอืทีNเพิNมขึ�นระหว่างหน่วยธุรกจิทีNเป็นพนัธมติรกนั แต่จะมคีวาม
เสีNยงเพิNมขึ�น เมืNอเทยีบกบั Contractual Agreement เนืNองจากการมกีารลงทุนรว่มกนั 
พนัธมติรชนิดนี�จะมุง่หวงัความสมัพนัธ ์ และความเกีNยวขอ้งในระยะยาวของหน่วยธุรกจิ 
ซึNงสามารถทาํไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การกําหนดราคาหุน้ของบรษิทัแลว้ใหบ้รษิทั
พนัธมติรเขา้มาซื�อหุน้ในราคาทีNตํNากว่าราคาตลาด  และการ SWAP หรอืแลกเปลีNยนหุน้
กนันี� ซึNงจะทาํใหแ้ต่ละบรษิทัมสีทิธใินส่วนแบ่งกําไรของบรษิทัพนัธมติร ซึNงเป็นการลด
ปญหาความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ของแต่ละบรษิทั และสามารถนําั ไปสู่ความ
รว่มมอืในดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางทั Nวทั �งองคก์ร เช่น เทคโนโลย ีการตลาด การเงนิ 
การจดัซื�อ เป็นต้น 

 
3. Joint Venture เป็นการจดัตั �งธุรกจิรว่มทุนจาก 2 หน่วยธุรกจิขึ�นไป โดยเป็นการรว่ม

ทุนในการจดัตั �งองคก์รใหม่ขึ�นมา ซึNงเป็นอสิระจากธุรกจิหรอืองคก์รเดมิทีNแต่ละฝายมอียู่่

แลว้ เช่น บรษิทั A รว่มทุนกบับรษิทั B เพืNอจดัตั �งบรษิทั C เพืNอดาํเนินงานอย่างใด
อยา่งหนึNงตามวตัถุประสงคท์ีNมรีว่มกนัระหว่าง A และ B การทําธุรกจิรว่มทุนนี� แต่ละ
บรษิทัพนัธมติรเขา้ไปมสี่วนรว่มในการบรหิารงานของบรษิทัรว่มทุนนี� โดยมกีาร
กําหนดสดัส่วนการถอืหุน้ของแต่ละบรษิทัพนัธมติรอยา่งชดัเจน การกําหนดสดัส่วนการ
ถอืหุน้ในบรษิทัรว่มทุนนี�ขึ�นอยูก่บัอํานาจการต่อรองของแต่ละบรษิทัพนัธมติร และ
สดัส่วนเงนิลงทุนของแต่ละบรษิทั โดยพนัธมติรแบบ Joint Venture นี� กําลงัไดร้บัความ
นิยมกบัธุรกจิในปจจบุนั เนืNองจากั ความเป็นองคก์รอสิระของธุรกจิรว่มทุนนั �นในแง่
นโยบายและการดาํเนินงานทาํใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิารงาน เมืNอเทยีบกบั
พนัธมติรแบบเซน็สญัญา และ Cross Holding ทีNมกีารถอืหุน้ระหว่างกนั อยา่งไรกต็าม
พนัธมติรแบบ Joint Venture จะมคีวามเสีNยงในธุรกจิทีNสูงทีNสุด เมืNอเทยีบกบัพนัธมติรใน 
2 แบบแรก เนืNองจากแต่ละบรษิทัพนัธมติรมกีารลงทุนรว่มกนั ทั �งในดา้นของเงนิทุน 
เทคโนโลย ี Know How ต่าง ๆ จงึมคีวามเสีNยงทั �งในดา้นการดําเนินงาน การเงนิ และ 
ความเสีNยงในดา้นการเรยีนรูท้างเทคโนโลย ี และ Know How ของบรษิทัพนัธมติร เมืNอ
พนัธมติรฝายหนึNงมคีวามรู ้ ความสามารถในการเรยีนรูท้ีNสงูกว่าอกีฝายหนึNงมาก กย็อ่ม่ ่
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ทาํใหฝ้ายทีNมคีวามสามารถในการเรยีนรูช้า้กว่ามคีวามเสยีเปรยีบ อยา่งไรกต็าม เมืNอ่

ธุรกจิรว่มทุนนี�มคีวามเสีNยงสงู กย็อ่มทาํใหผ้ลตอบแทนสงูกว่าบรษิทัพนัธมติร เนืNองจาก
บรษิทัรว่มทุนนี�เป็นองคก์รใหมท่ีNเกดิจากการรวมกนัของทรพัยากร ทั �งในแงข่องเงนิทุน 
บุคลากร เทคโนโลยต่ีาง ๆ ของบรษิทัพนัธมติร จงึมศีกัยภาพสงูในการสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้บับรษิทัพนัธมติร 

 
เกณฑก์ารคดัเลือกหนวยธรุกจในการจดัตั Yงพนัธมตรทางธรุกจ่ ิ ิ ิ  
 ขั �นตอนการคดัเลอืกหน่วยธุรกจิ ถอืว่าเป็นขั �นตอนทีNสําคญัในความสําเรจ็ของพนัธมติร
ทางธุรกจิ ความเหมาะสมของบรษิทัพนัธมติร ทั �งในแง่ของความสามารถและความจรงิใจในการ
รว่มพนัธมติร เป็นสิNงสําคญัทีNจะนําไปสู่การประสบความสาํเรจ็ของพนัธมติรทางธุรกจิ 
 

หลกัเกณฑก์ารประเมนิความเหมาะสมของบรษิทัพนัธมติร ไดแ้ก่ 
1. Complementary Resources and Competency ในการคดัเลอืกบรษิทัทีNจะรว่ม
พนัธมติรนั �น ควรคดัเลอืกบรษิทัหรอืหน่วยธุรกจิทีNมทีรพัยากร และความสามารถทีNจะ
เขา้มาเสรมิสิNงทีNบรษิทัยงัขาดอยู ่ เพืNอส่งเสรมิการดําเนินงานทางธุรกจิของบรษิทั เช่น 
ขอ้มลูทางการตลาด ทกัษะการบรหิารงานทีNมปีระสทิธภิาพ ทกัษะการตลาด การวจิยั
และพฒันา เป็นต้น 
2. Strategic Compatibility คอื ความเขา้กนัไดท้างดา้นกลยทุธ ์ นโยบาย และ
วตัถุประสงคใ์นระยะยาวของบรษิทัทีNจะเขา้รว่มพนัธมติรทางธุรกจิ หากบรษิทัพนัธมติร
มนีโยบายและเปาหมายทีNขดัแยง้กนั กจ็ะนําไปสู่ความไม่มั Nนคง้ และความลม้เหลวของ
พนัธมติรในทีNสุด 
3. Operational Compatibility คอื ความเขา้ใจกนัไดข้องบรษิทัพนัธมติรในระดบั
วธิปีฏบิตังิาน ขั �นตอนการทาํงาน รวมถงึความซบัซอ้นของเทคโนโลยใีนการผลติ และ
การดําเนินงาน ซึNงบรษิทัทีNร่วมในพนัธมติรธุรกจิ ควรจะมรีะดบัของเทคโนโลย ี ขั �นตอน
การทํางาน การปฏบิตังิานทีNใกลเ้คยีงกนั ไมแ่ตกต่างกนัมากเกนิไป มฉิะนั �นกจ็ะเกดิ
ความขดัแยง้ในระดบัการปฏบิตังิาน ซึNงกอ็าจจะนําไปสู่ความขดัแยง้และความลม้เหลว
ของพนัธมติรทางธุรกจิ  
4. Cultural Compatibility  คอื ความเขา้กนัไดข้องวฒันธรรมในองคก์รของบรษิทั
พนัธมติร ในแต่ละบรษิทัยอ่มมวีฒันธรรมขององคก์รทีNแตกต่างกนัไป ขึ�นอยูก่บั
จดุเริNมตน้ของแต่ละบรษิทั ปรชัญาการดาํเนินการ ความเชืNอ ค่านิยม Life Style เป็นตน้  
โดยวฒันธรรมในองคก์รนี�ถอืเป็นหลกัเกณฑส์าํคญัในการเลอืกพนัธมติรทางธุรกจิ 
โดยเฉพาะพนัธมติรธุรกจิระหว่างประเทศ การร่วมพนัธมติรทางธุรกจิโดยบรษิทั
พนัธมติรมวีฒันธรรมในองคก์รทีNแตกต่างกนัมาก ๆ อาจจะนําไปสู่ปรากฏการณ์ 
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เรยีกว่า “Culture Shock” หรอื ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมอย่างรนุแรง ซึNงจะนําไปสู่
ความลม้เหลวของพนัธมติรนั �น ๆ ในทีNสุด 
 

4. กระบวนการจดัการเชงกลยทุธ ์ิ (Strategic Management Process) 
 กลยทุธ ์ หมายถงึ แนวทางหรอืวธิกีารทํางานทีNแยบยล เพืNอใหบ้รรลุเปาประสงค ์ ้

โดยทั Nวไป กลยทุธไ์มค่วรเป็นวธิกีารทาํงานตามปกต ิ แต่ควรเป็นแนวทางหรอืวธิกีารทีNมอุีบาย 
กลวธิทีีNแยบยล (ในเชงิบวก) สาํหรบัการทํางานภายใตข้อ้จาํกดัต่าง ๆ 
 
 ในปจจบุนัไดม้กีาั รกล่าวถงึคาํว่า “กลยทุธ”์ กนัอยา่งแพรห่ลาย กลยทุธจ์ะไดจ้ากการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (จดุแขง็ จดุอ่อน) และวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์ร (โอกาส อุปสรรค) แลว้นํามาวเิคราะหห์าตําแหน่ง (Position Analysis) และกําหนดกล
ยทุธต่์าง ๆ ในลาํดบัถดัไป     
 
4.1 การวเคราะหเ์ชงกลยทุธ ์ิ ิ (Strategic Analysis) 
4.1.1 การวเคราะหส์ภาพแวดล้อมองคก์ร ิ (SWOT Analysis) 

การวเิคราะห ์SWOT เป็นการจดัทําแผนกลยุทธว์ธิหีนึNง ซึNงจะช่วยใหอ้งคก์รได ้
ทราบถงึสถานภาพของตวัเอง อนัจะทาํใหส้ามารถกําหนดเปาหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง้  และประสบ
ความสาํเรจ็ โดยวเิคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร 

 
การวเิคราะห ์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครืNองมอืในการประเมนิสถานการณ์ ซึNง

ช่วยผูบ้รหิารในการประเมนิจดุแขง็และจดุอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีNมศีกัยภาพจากปจจยัเหล่านี�ต่อการทาํงานั

ขององคก์ร 
 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) ไดก้ล่าวถงึการวเิคราะห ์SWOT ซึNงเป็นเครืNองมอืทีN

ใชใ้นการประเมนิสถานการณ์ หรอืวธิกีารทีNช่วยใหผู้บ้รหิารกําหนดจดุแขง็และจดุอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสิNงแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีNมี
ศกัยภาพปจจยัเหล่านี�ต่อการทาํงานขององคก์รั  

 
1. การวเิคราะหจ์ดุแขง็ (Strengths) เป็นการพจิารณาขอ้ดเีด่นหรอืจดุแขง็ของ

ผลติภณัฑ ์หรอืของบรษิทัโดยการวเิคราะหจ์าก 4 P’s ของบรษิทั และสิNงแวดลอ้ม
ภายในอืNน ๆ การวเิคราะหจ์ดุแขง็จะพจิารณาจาก ฐานะการเงนิ ความแขง็แกร่ง
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ดา้นการผลติ ดา้นบุคลากร และชืNอเสยีงของบรษิทั จดุแขง็ของบรษิทัใชใ้นการ
กําหนดกลยุทธก์ารตลาด และใชเ้ป็นจดุขาย Selling Point ในการโฆษณาและการ
ส่งเสรมิการขาย 

2. การวเิคราะหจ์ดุอ่อน (Weaknesses) เป็นการวเิคราะหข์อ้เสยีหรอืปญหาทีNเกดิจาก ั

4 P’s และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร การทราบจดุอ่อนสามารถช่วยแกไ้ขปญหาั

ขององคก์รนั �น ซึNงบางบรษิทัสามารถเปลีNยนจดุอ่อนใหเ้ป็นจดุแขง็ได ้
3. การวเิคราะหโ์อกาส (Opportunities) เป็นการวเิคราะหข์อ้ไดเ้ปรยีบหรอืปจจยัทีNั

เอื�ออํานวยแก่องคก์ร โดยวเิคราะหจ์ากสิNงแวดลอ้มภายนอก การวเิคราะหถ์งึโอกาส
ทาํใหอ้งคก์รกําหนดกลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสนั �น 

4. การวเิคราะหอุ์ปสรรค (Threats) เป็นการวเิคราะหข์อ้จาํกดัอนัเนืNองมาจาก
สิNงแวดลอ้มภายนอก ซึNงการทราบถงึอุปสรรคทําใหอ้งคก์รสามารถปรบัปรงุกลยทุธ์
การตลาด เพืNอเอาชนะอุปสรรคทีNเกดิขึ�น 

 
การวเคราะหส์ิ ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน เป็นการวเิคราะหเ์พืNอหาความสามารถ จดุเด่นหรอื
จดุแขง็ (Strengths) เพืNอนําไปสู่ความสาํเรจ็ และจดุดอ้ยหรอืจดุอ่อน (Weaknesses) เป็นปญหาั

หรอืขอ้บกพรอ่งซึNงองคก์รจะตอ้งหาวธิแีกไ้ขปญหานั �ั น   
 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน เป็นเรืNองทีNเกีNยวขอ้งกบัประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 4 ประการ คอื 
 
1. เป็นเรืNองของความสามารถในการบรหิารทรพัยากรภายในใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

ทรพัยากรภายในประกอบดว้ย (Asset or Resource) ความสามารถ (Capability) 
และอํานาจ (Competence)  ทั �ง 3 อยา่งนี� ถา้ใชอ้ย่างเหมาะสมกบัปจจยัภายนอกั

จะทําใหม้กีําไร 
1.1) ทรพัยากร (Asset or Resource) คอื ปจจยัการผลติ สนิคา้ หรอืบรกิาร ั

เช่น เครืNองจกัร อุปกรณ์ เงนิ ทกัษะของผูป้ฏบิตังิาน สทิธทิางปญญา ั

ความฉลาดของผูบ้รหิาร แบ่งเป็น 
1.1.1)  ทรพัยากรทีNมตีวัตน Tangible Resource จบัตอ้งมองเหน็ ระบุ
จาํนวนขนาด รปูร่างได ้
1.1.2) ทรพัยากรทีNไม่มตีวัตน Intangible Resource 

1.1.2.1) ดา้นเทคโนโลย ีลขิสทิธ ิเครืNองหมายการคา้�  
1.1.2.2) ชืNอเสยีง 
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1.2) ความสามารถ (Capability) 
1.2.1) ทกัษะในการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด หรอืสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบ ในการแขง่ขนั 
1.2.2) กําลงัความสามารถ Capacity ในการใชท้รพัยากรทีNทาํใหเ้กดิ
พลงัรว่มกนัจนงานบรรลุผลสาํเรจ็ตามเปาหมาย้  
1.2.3)      เป็นตวัเชืNอมโยงทรพัยากรทั �งทีNมตีวัตน และไมม่ตีวัตนเขา้ 
ดว้ยกนั 

1.3) อํานาจ (Competency) 
1.3.1) ความสามารถในการกระทํา ถา้เป็นอํานาจทีNไมเ่หมอืนทีNอืNน 
หรอืเป็นอํานาจพเิศษ ปจจุบนัเรยีก ั Core Competency 
1.3.2)      เกดิจากกระบวนการในการเรยีนรู ้และสะสมการเรยีนรูใ้น 
การใชท้รพัยากร และความสามารถขององคก์ร จนมลีกัษณะพเิศษในการ
สรา้งคุณค่าใหเ้กดิกบัลกูคา้ จนเกดิความไดเ้ปรยีบการแขง่ขนัอยา่งยั Nงยนื
  

2. สนามแขง่ขนัเปลีNยนไปจากเดมิ ซึNงยดึถอืทีNตน้ทุน แรงงาน เงนิทุน แหล่งวตัถุดบิ 
และการควบคุมตลาด แมว้่ายงัสาํคญัอยู ่ แต่กส็าํคญัลดลง เพราะกลยทุธร์ะดบั
นานาชาตสิามารถเคลืNอนยา้ยปจจยัการผลติ องคก์รทีNมทีรพัยากรน้อยกว่าไมใ่ช่จะั

เสยีเปรยีบ ถา้องคก์รนั �นรูจ้กัเอาส่วนผสมของทรพัยากรทีNมอียูม่าสรา้งใหเ้กดิ 
“อํานาจทีNเป็นแกน” Core Competency 

 
3. สภาพแวดลอ้มภายในเป็นปจจยัทีNสาํคญัในการสรา้งคุณค่าใหเ้กดิขึ�นกบัลกูคา้ั  

Customer Value คอืเตม็ใจจ่ายเงนิซื�อของดกีว่า ถูกกว่า เรว็กว่า และเกดิลกูโซ่
คุณค่า Value Chain 

 
4. กรณสีภาพแวดลอ้มภายนอกไมแ่น่นอน ไมช่ดัเจน การตดัสนิใจของผูบ้รหิารโดย

พจิารณาจากปจจยัภายในจะสรา้งความมั Nนใจได้ั   ความยากลาํบากในการตดัสนิใจ
ใชท้รพัยากร (ทรพัยากร + ความสามารถ + อํานาจ) อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ 3 
อยา่ง คอื ความไมแ่น่นอน Uncertainty ความยุง่ยากซบัซอ้น Complexity สภาพ
ความขดัแยง้ในองคก์ร 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environmental Analysis) เป็น
การตรวจสอบและประเมนิขดีความสามารถ และขอ้บกพรอ่งขององคก์ร เพืNอใชเ้ป็นแนวทางใน
การกําหนดอนาคตขององคก์ร ตลอดจนส่งเสรมิความเขม้แขง็ และลดความอ่อนแอของธุรกจิ  
โดยผูบ้รหิารเชงิกลยทุธต์อ้งพจิารณาปจจยัภายในองคก์ร เพืNอสามารถระบุปจจยัเชงิกลยทุธ์ั ั

ภายใน โดยการวเิคราะหถ์งึจดุแขง็และจดุอ่อนขององคก์ร ซึNงจะสามารถใชใ้นการกําหนดกล
ยทุธ ์ โดยการใชจ้ดุแขง็ใหเ้ป็นประโยชน์ และหลกีเลีNยงจดุอ่อน หรอืทาํการปองกนัการโจมตจีาก้

คู่แขง่โดยการแกไ้ขจดุอ่อนนั �น ซึNงโดยปกตกิารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร สามารถ
ทาํไดโ้ดยการศกึษาถงึทรพัยากรพื�นฐานขององคก์รเปรยีบเทยีบคู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรม  โดย
วธิกีารศกึษาทรพัยากรพื�นฐานขององคก์รเพืNอใชใ้นการกําหนดจดุแขง็และจดุอ่อนสามารถทําได้
ดงันี� 

 
1. การระบุและการแยกประเภทของทรพัยากร เป็นปจจยัภายในองคก์รในดา้นจดุั

แขง็และจดุอ่อนโดยเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั 
2. การระบุความสามารถขององคก์ร เป็นการรวมทรยัพากรขององคก์รทีNเป็น

ความสามารถทีNเฉพาะเจาะจงทีNถอืเป็นจดุเด่นขององคก์ร 
3. การประเมนิศกัยภาพของความสามารถ โดยประเมนิความสามารถในดา้นการ

สรา้งกําไรขององคก์รจากทรพัยากรทีNเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั และ
ความเหมาะสมของผลตอบแทน 

4. การเลอืกกลยทุธข์ององคก์ร เป็นกลยทุธท์ีNใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรและ
ความสามารถขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด ซึNงตอ้งตดัสนิใจบน
พื�นฐานของโอกาสจากปจจยัภายนอกั  

5. การระบุช่องว่างทางทรพัยากร องคก์รจาํเป็นตอ้งลงทุนเพิNมเพืNอทีNองคก์รจะใช้
ทรพัยากรทีNมอียูใ่หเ้ตม็ทีN โดยเป็นการแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รใหม้คีวาม
เขม้แขง็มากขึ�นเพืNอปองกนั หรอืลดการถูกโจมตจีากคู่แขง่ขนั้  

 
เมืNอนําทรพัยากรขององคก์รมารวมเขา้ดว้ยกนัจะสามารถนํามาสรา้งเป็นความสามารถ

หลกัขององคก์รทีNใชใ้นการแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนั ดงันั �นการรกัษาคุณลกัษณะของทรพัยากร และ
ความสามารถขององคก์รจะทาํใหอ้งคก์รสามารถรกัษาความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ขนัไวไ้ด ้
 
ความได้เปรียบในการแขงขนั ่ Competitive Advantage  
 ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั สามารถดไูดจ้าก   
 1.   ความหายาก (Scarcity) 
 2.   ยากในการเลยีนแบบ (Imitation) ; Isolating Mechanism เกดิจาก 
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  2.1) ลกัษณะพเิศษทางกายภาพ Physical Uniqueness 
  2.2) วถิทีางของววิฒันาการ Path Dependency 
  2.3) ความยุง่ยากซบัซอ้น Causal Ambiguity 
  2.4) อุปสรรคจากขนาด Scale Deferrence 
 3.   ความคงทน Durability สนิคา้นั �นคงทนใชไ้ดน้านกไ็ดเ้ปรยีบ 

 4.   ความเหมาะสม Appropriability องคก์รนั �นใชท้รพัยากรไดเ้หมาะสมกว่า ทรพัยากร
นั �นกส็รา้งคุณค่าไดม้ากกว่า 

5. การทดแทนกนั Substitutability ไมใ่ช่สนิคา้ทดแทน แต่เป็นวตัถุดบิทีNใชท้ดแทนกนั 
     ไมไ่ดก้ไ็ดเ้ปรยีบ  
6. ความสาํคญั Superiority ดกีว่าทั �งทรพัยากร ความสามารถ และอํานาจ กไ็ดเ้ปรยีบ    
     กว่า 

 
การวเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก ิ (External Environment Analysis) 
 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นการวเิคราะหโ์อกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) เพืNอใหท้ราบภาวะแวดลอ้มทีNจะตอ้งศกึษาตรวจสอบ เพืNอใหป้ฏบิตักิารบรรลุ
ถงึเปาหมาย สามารถทําใหธุ้รกจิเหน็โอกาสทีNจะทําใหบ้รษิทับรรลุเปาหมายของการวางแผนกล้ ้

ยทุธ ์
 

การวเิคราะหห์าโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) สามารถแบ่งออกเป็น 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทั Nวไป และ การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม 

 
การวเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั �วไปิ  

สภาพแวดลอ้มทั Nวไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีNมขีอบเขต
ครอบคลุมกวา้งไกลทีNสุด ขณะเดยีวกนักเ็ป็นกรอบการดําเนินงานของธุรกจิและอุตสาหกรรม
สภาพแวดลอ้มทั Nวไปเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกทีNมผีลกระทบในวงกวา้งต่ออุตสาหกรรม ซึNง
ประกอบดว้ยปจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ั  

 
1. กฎหมายและการเมอืง (Political) องคก์รธุรกจิตอ้งตดิตามการดําเนินงานทาง
การเมอืง เพืNอนํามาประกอบการวเิคราะหแ์ละกําหนดกลยทุธ ์ เช่น เสถยีรภาพของ
รฐับาล พฒันาการทางการเมอืง นโยบายของประเทศ และนโยบายของรฐัทีNมต่ีอ
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
2. เศรษฐกจิ (Economic) ปจจยัทางเศรษฐกจิจะเป็นเครืNองบ่งชี�ใหเ้หน็ปรมิาณการั

จดัสรรและการใชท้รพัยากร ปจจยัทางเศรษฐกจิมแีรงผลกัดนัทีNสาํคญัต่อการดาํเนินงานั
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ขององคก์รธุรกจิ เนืNองจากปจจยัทางเศรษฐกจิจะครอบคลุมหลายปั ระเดน็ เช่น รายได้
ประชาชาต ิ อตัราเงนิเฟอ อตัราดอกเบี�ย อตัราการจา้งแรงงาน ดุลการชําระเงนิ ดุล้

บญัชเีดนิสะพดั อตัราภาษ ี และผลติภาพ เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารตอ้งสามารถนําขอ้มลู
ทางเศรษฐกจิมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เพืNอก่อใหเ้กดิโอกาสสงูสุด และลด
อุปสรรคในการดําเนินงานขององคก์ร 
3. สงัคมและวฒันธรรม (Social) ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิNน
มคีวามแตกต่างกนั ทาํใหอ้งคก์รตอ้งทาํการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางสงัคม
วฒันธรรมยอ่ย และรปูแบบการดาํเนินชวีติทีNเกีNยวขอ้ง เพืNอประกอบการประเมนิ
สภาพแวดลอ้ม และใชป้ระกอบในการพจิารณากําหนดกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. เทคโนโลย ี (Technology) พฒันาการและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
ก่อใหเ้กดินวตักรรม (Innovation) ใหม ่ ๆ อยูเ่สมอ ทั �งในดา้นผลติภณัฑ ์ บรกิาร และ
กระบวนการผลติ ทาํใหผู้บ้รหิารทีNมวีสิยัทศัน์กวา้งไกลพจิารณาถงึปจจยันี� และนํามาั

ปรบัปรงุใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัองคก์ร เทคโนโลยเีป็นปจจยัสําคญัในการพฒันาศกัยภาพั

และการแข่งขนัของธุรกจิ นอกจากผลกระทบทีNมต่ีอองคก์รแลว้ เทคโนโลยยีงัมี
ผลกระทบในระดบัมหภาค โดยมอีทิธพิลต่อการปรบัตวัของปจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม ั

และการเมอืง โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศทีNมอีทิธพิลและก่อใหเ้กดิการ
เปลีNยนแปลงของหลายประเทศ ซึNงเป็นปจจยัทีNผูบ้รหิารควรจะตอ้งตระหนกัถงึ ถา้ั

ตอ้งการใหอ้งคก์รของตนดาํรงอยูอ่ยา่งต่อเนืNอง 
 
การวเคราะหอ์ตุสาหกรรมิ  

การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (Industrial Analysis) เป็นสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงาน
ของธุรกจิ ซึNงถูกเรยีกว่า อุตสาหกรรม คอื กลุ่มของธุรกจิทีNผลติผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีN
คลา้ยคลงึกนั ซึNงประกอบดว้ยปจจยัทีNเฉพาะเจาะจงและกระทบต่อการบรหิารงานของธุรกจิั

ในทนัท ีไดแ้ก่ 
 
1. ลกูคา้ (Customer)  ลกูคา้เป็นบุคคลและ/หรอืสาเหตุทีNทาํใหธุ้รกจิดาํรงอยู่ 
ดงันั �นการศกึษาถงึคุณลกัษณะและพฤตกิรรมของลกูคา้ทีNซื�อสนิคา้หรอืบรกิารจาก
องคก์รมคีวามสําคญัต่อองคก์ร เนืNองจากจะช่วยใหน้กักลยทุธท์ราบถงึแนวความคดิใน
การปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหเ้ป็นทีNตอ้งการและยอมรบัจากลกูคา้ 
2. คู่แขง่ขนั (Competitor) เป็นภยัคุกคามโดยตรงของธุรกจิ ขณะเดยีวกนักจ็ะเป็น
ปจจยัทีNกระตุน้ใหธุ้รกจิมพีฒันาการ ดงันั �นการทําความเขา้ใจในคู่แขง่ขนัจะเป็นกุญแจั

สาํคญัในการพฒันากลยทุธข์ององคก์ร ดงันั �นการวเิคราะหค์ู่แขง่ขนัจะช่วยใหผู้บ้รหิาร
มองเหน็จุดแขง็และจดุอ่อนของคู่แขง่ขนั และสามารถจะคาดคะเนไดว้่าคู่แขง่ขนัจะใชก้ล
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ยทุธอ์ะไร ซึNงจะดําเนินการไดด้งันี� คอืการพจิารณาจาํนวนคู่แขง่ขนั ความรนุแรงของ
การแขง่ขนั การเคลืNอนไหวของคู่แขง่ขนั การเพิNมส่วนแบ่งของตลาด และการจดัสรร
ทรพัยากร 
3. แรงงาน (Labor) การเปลีNยนแปลงของตลาดแรงงานจะมผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินงาน และการจดัการทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร โดยนกักลยทุธจ์ะตอ้งพจิารณา
ถงึทกัษะของแรงงาน ค่าจา้ง และอายงุานโดยเฉลีNยของแรงงาน ซึNงมคีวามสําคญัต่อการ
ดาํเนินงานขององคก์ร 
4. ผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) การบรหิารวตัถุดบิใหม้ปีรมิาณทีNเหมาะสมใน
เวลาทีNตอ้งการช่วยทาํใหร้ะบบการผลติขององคก์รมปีระสทิธภิาพ และช่วยลดต้นทุนใน
การผลติได ้ แต่วตัถุดบิทีNใชใ้นการผลติบางอยา่งมจีาํนวนจาํกดั หรอืมจีาํนวนผูจ้าํหน่าย
วตัถุดบิน้อยราย ดงันั �นการพจิารณาถงึปจจยัผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิทาํใหอ้งคก์รสามารถจดัั

ระบบงานและควบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึNงจะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ
ดาํเนินธุรกจิ 

 
 การวเิคราะหถ์งึความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของ
ธุรกจิ เพราะการเปลีNยนแปลงในสภาพแวดลอ้มภายนอกทาํใหเ้กดิการเปลีNยนแปลงในความ
ตอ้งการซื�อของผูบ้รโิภค ซึNงจะนําไปสู่การเปลีNยนแปลงในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธุรกจิทีN
นําเสนอ 
 
4.1.2 TOWS Matrix 

องค์กรใช้ SWOT เพืNอวเิคราะห์จุดแขง็ และจุดอ่อนของบรษิัท อนัเป็นปจจยัภายใน ั

รวมทั �งตรวจสอบเพืNอหาโอกาสและขอ้จาํกดัอนัเป็นปจจยัภายนอกบรษิทั และนําปจจยัทั �ง ั ั 4 มา
วเิคราะหต่์อโดยใช ้TOWS Matrix ซึNงประกอบดว้ย 9 ช่อง คอื เป็นช่องปจจยัหลกัสําคญั ั 4 ช่อง 
ช่องกลยุทธ์ 4 ช่อง กบัอกี 1 ช่อง บอกทีNมาของปจจยัว่าเป็นปจจยัภายนอกหรอืปจจยัภายใน ั ั ั

ช่องกลยุทธ ์4 ช่องใหช้ืNอว่า กลยุทธ ์SO, กลยุทธ ์WO, กลยุทธ ์ST และกลยุทธ ์WT ซึNงเกดิขึ�น
ภายหลงัจากการใส่ปจจยัหลกัสาํคญัทั �ง ั 4 ช่องดงันี� 

 
SO Strategies เป็นการคดิหาแนวทางการดําเนินงานของบรษิทั โดยใชจุ้ดแขง็ทีNมอียู่

เพืNอสรา้งความไดเ้ปรยีบจากโอกาสทีNเอื�ออํานวยให ้
WO Strategies เป็นการใชค้วามพยายามเพืNอปรบัปรุงจุดอ่อนภายในบรษิทัใหด้ขีึ�น 

ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากโอกาสทีNเกดิขึ�นภายนอก สถานการณ์เช่นนี�เกดิขึ�นเมืNอบรษิทัพบว่า มี
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โอกาสทีNดเีกดิขึ�นภายนอก แต่บรษิัทมจีุดอ่อนภายในไม่สามารถทีNนําโอกาสทีNเกดิขึ�นนั �นมาใช้
ประโยชน์ไดเ้ตม็ทีN 

ST Strategies เป็นการใชจุ้ดแขง็ของบรษิทั เพืNอหาทางหลกีเลีNยง หรอืลดผลกระทบ
จากอุปสรรคหรอืภยัคุกคามจากภายนอก 

WT Strategies เป็นยุทธวธิปีองกนัตวัของบรษิทั โดยมจีุดมุ่้ งหมายเพืNอลดจุดอ่อน
ภายในใหเ้หลอืน้อยทีNสุด และเพืNอหลกีเลีNยงอุปสรรคหรอืภยนัตรายทีNเกดิขึ�นจากภายนอก 
จากนั �นนําปจจยัดงักล่าวมากําหนดเป็นกลยุทธข์ององคก์รอกีครั �งหนึNง ซึNงอาจจะเป็นในเชงิรกุั

หรอืเชงิรบั หรอืทั �ง 2 อยา่งรวมกนักไ็ด ้แต่ทั �งนี�ทั �งนั �นกต็อ้งเป็นไปตาม Vision Mission และ 
Goal ขององคก์ร 
 
4.1.3 การวเคราะหส์ภาวะการแขงขนั ิ ่ (Five Forces Model) 
 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั ทาํใหท้ราบถงึสภาวะความเป็นไปของการ
แขง่ขนัในอุตสาหกรรม เพืNอทราบถงึจดุแขง็และจดุอ่อนขององคก์รและคู่แขง่ขนัสําหรบัใชใ้นการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์ ซึNง Michael E. Porter นกักลยุทธท์ีNมชีืNอเสยีงกล่าวโดยสรุปว่า ปจจุบนัั

ธุรกจิตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความรุนแรงของการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมมากทีNสุด โดยระดบั
ความรุนแรงของการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนดโดยแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five 
Forces) ไดแ้ก่ การคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม ่ การแขง่ขนัระหว่างธุรกจิทีNมอียู ่ อํานาจการต่อรอง
ของผูซ้ื�อ อุปสรรคของสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน และอํานาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิ ซึNง
ความเขม้แขง็ของพลงัทั �ง 5 จะกําหนดความเป็นไปไดข้องการทาํกําไรขององคก์ร ซึNงเรยีก
รวมกนัว่า แบบจาํลองแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Forces Model) โดยสามารถบรหิาร
รายละเอยีดของแต่ละปจจยัไดด้งันี�ั  
  
 1. ภาวะถกูคกุคามของคแูขงขนัรายใหม่ ่ ่ (Threat of New Entrants) การทีNมี
นกัลงทุนหน้าใหมเ่ขา้มาในอุตสาหกรรม หมายความว่า จะมกีําลงัการผลติใหมเ่กดิขึ�นใน
อุตสาหกรรม โดยจะมคีวามตั �งใจและมุง่หมายต่าง ๆ ทีNจะยดึครองส่วนแบ่งตลาดใหไ้ด ้ ดงันั �น
การทีNมนีกัลงทุนหน้าใหมเ่ขา้มา กจ็ะมผีลต่าง ๆ เกดิขึ�นหลายประการ เช่น การแขง่ขนัจะเพิNม
สงูขึ�น ระดบัราคาสนิคา้จะตํNาลง  ตน้ทุนกจ็ะสูงขึ�น  เพราะค่าใชจ้่ายในการรกัษาส่วนแบ่งตลาดจ
มากขึ�นกว่าเดมิ ทั �งนี�นกัลงทุนหน้าใหมก่จ็ะมอุีปสรรคต่าง ๆ ในการเขา้มาในตลาด เช่น ปญหาั

ดา้นความภกัดขีองลกูคา้ต่อภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้เดมิ ดา้นตน้ทุนและเงนิทุนทีNตอ้งแขง่กบั
ผูป้ระกอบการเดมิ และปญหาดา้นกฎระเบยีบของภาครฐั เป็นตน้ั  
 2. อาํนาจการตอรองของผู้ซืYอ่ วตัถดุบ ิ (Bargaining Power of Suppliers) ผู้
ปอนวตัถุดบิ ้ (Supplier) กม็ผีลต่อการแขง่ขนัเช่นกนั เพราะในการผลติสนิคา้หรอืบรกิารหากได้
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คุณภาพของวตัถุดบิทีNไมด่ ี มรีาคาทีNแพงหรอืมกีารส่งมอบทีNชา้กจ็ะกระทบต่อการผลติสนิคา้ 
รวมถงึการแขง่ขนัทางการคา้ได ้ ซึNงอํานาจของผูป้อนวตัถุดบิอาจจะ้ มาจากหลายประการ เช่น 
การทีNมจีาํนวนผูป้อนวตัถุดบิน้อยรายในตลาด เป็นวตัถุดบิทีNไม่มวีตัถุดบิอืNนสามารถทดแทนได ้้

การเปลีNยนไปเป็นผูป้อนวตัถุดบิรายอืNนจะทําใหต้น้ทุนสูงขึ�น และเป็นวตัถุดบิทีNมคีวามสาํคญัต่อ้

ผูซ้ื�อมาก เป็นตน้ 
 3. อาํนาจการตอรองของ่ ผู้ซืYอ (Bargaining Power of Buyers) กลุ่มผูซ้ื�อหรอื
ลกูคา้กเ็ป็นพลงัผลกัดนัหนึNงทีNมอีทิธพิลอยา่งสงูต่อศกัยภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
เนืNองจากหากกลุ่มผูซ้ื�อมอีํานาจต่อรองมากเพยีงใดกจ็ะสามารถสรา้งแรงกดดนัในเรืNองราคา และ
คุณภาพของสนิคา้ไดม้ากขึ�นเท่านั �น ทั �งหมดนี�จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน ยอดขาย รวมถงึ
ศกัยภาพการแขง่ขนัทีNจะตามมา และอํานาจในการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื�อมาจากหลายปจจยั เช่น ั

เป็นกลุ่มลกูคา้ทีNมขีนาดเลก็ ลกูคา้สามารถเปลีNยนไปใชส้นิคา้ประเภทเดยีวกนัจาก
ผูป้ระกอบการอืNนไดโ้ดยง่าย และเป็นสนิคา้ทีNไม่มคีวามสําคญั หรอืเป็นสนิคา้ฟุมเฟือย เป็นตน้่  
 4. ภาวะถกูคกุคามของสนค้าทดแทนิ  (Threat of Substitutes) สนิคา้อืNนทีN
สามารถใชท้ดแทนในอุตสาหกรรมทีNผลติอยู ่ กถ็อืว่าเป็นภยัคุกคามเช่นกนั ซึNงอาจจะทําให้
ประสบกบัความสญูเสยีได ้ เพราะสนิคา้นั �นสามารถใชท้ดแทนกนัไดท้ั �งในบางโอกาสหรอื
ทดแทนกนัไดส้มบรูณ์ โดยผลกระทบทีNตามมาจะคลา้ยลกัษณะภยัคุกคามจากนกัลงทุนรายใหม่
ขา้งตน้ 
 5. การแขงขนัภายในอตุสาหกรรม ่ (Rivalry among Existing Firms) 
แรงผลกัดนัทีNมผีลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประการสุดทา้ย คอื ระดบัความเขม้ขน้ของการ
แขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ยกนัเอง ซึNงตอ้งมกีารโต้ตอบแขง่ขนักนัในทางการคา้และกลยทุธ์
อยูต่ลอดเวลา ตามระดบัการแขง่ขนัทีNแตกต่างกนัไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดยผลของการทีN
ตลาดมรีะดบัการแขง่ขนัทีNสูง อาจมสีาเหตุจากหลายประการ เช่น การมผีูป้ระกอบการทีNมี
ศกัยภาพใกลเ้คยีงกนัในตลาด และไม่มผีูใ้ดถอืครองตลาดไดม้าก สนิคา้และบรกิารของ
ผูป้ระกอบการแต่ละรายมคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย และการเป็นอุตสาหกรรมทีNกําลงั
เตบิโตอยู ่เป็นตน้ 
 
 แรงผลกัดนัทั �ง 5 ประการขา้งตน้นี� จะเป็นเครืNองมอืใหผู้บ้รหิารใชใ้นการวเิคราะหค์ู่แขง่
และอุตสาหกรรมได ้ โดยทาํใหท้ราบถงึสภาพแวดลอ้มของตลาดและอุตสาหกรรมทีNเป็นอยู่ 
รวมถงึตําแหน่งของตวัเอง โอกาสและภยัคุกคามต่าง ๆ เนืNองจากภยัคุกคามทั �ง 5 จะเป็น
ตวักําหนดลกัษณะตลาดหรอือุตสาหกรรม นบัเป็นความรูท้ีNใชใ้นการกําหนดกลยุทธใ์หส้ามารถ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาวต่อไป 
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Threat of New Entrants 

Industry 

Competitors  of  
Buyers 

↺↺↺↺ 
Rivalry Among 

Existing  Firms 

Bargaining Power of 
Buyers 

Bargaining Power of 

Suppliers 

Threat of Subsitute 

Product  
 
ภาพทีN 4 : Five Forces Model 
ทีNมา : Porter, Michael E., Competitive Strategy, 1980 
 

4.2 การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) นั �นเป็นสิNงทีNใชก้นัแพรห่ลายมาก ใน
กจิการดา้นการทหาร ในดา้นการศกึการสงคราม ในดา้นการเมอืงระหว่างประเทศ และ
โดยเฉพาะในการบรหิาร ในวงการธุรกจิเอกชนนั �น ประสบความสาํเรจ็สงูมาก กา้วหน้าและเป็น
ทีNกล่าวขวญัถงึกนัมาก  

การวางแผนเชงิกลยุทธน์ั �น เป็นการวางแผนทีNมกีารกําหนดวสิยัทศัน์ มกีารกําหนด
เปาหมายระยะยาวทีNแน่ชดั มกีารวเิคราะหอ์นาคตและคดิเชงิการแขง่ขนั้  ทีNตอ้งการระบบการ
ทาํงานทีNมคีวามสามารถในการปรบัตวัสงู สาํหรบัการทาํงานในสิNงแวดลอ้มทีNมกีารเปลีNยนแปลง
อยา่งรวดเรว็ เพืNอใหท้นักบัการเปลีNยนแปลงทีNเกดิขึ�น ตอ้งการระบบการทาํงานทีNคล่องตวั 
ตอ้งการดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพสงูในการนําสู่เปาหมายในอนาคต้  สามารถเผชญิกบัการ
เปลีNยนแปลงในอนาคต เพืNอความอยูร่อด (Survive) และความก้าวหน้า (Growth) ขององคก์าร 
ของหน่วยงาน หรอืของธุรกจิของตนในอนาคต 
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การวางแผนกลยทุธห์รอืการวางแผนเชงิกลยุทธนี์� มสี่วนเป็นอยา่งมากต่อการสรา้ง
ความเป็นผูนํ้า (Leadership) หรอืในการสรา้งภาพลกัษณ์ (Image) ทีNแสดงถงึจดุเด่นของ
หน่วยงาน ขององคก์ารหรอืของธุรกจิ ในการวางแผนกลยทุธน์ั �น จะมกีารกําหนดเปาหมายรวม้

ขององคก์าร สาํหรบัการดาํเนินในอนาคต ทีNเรยีกว่า วสิยัทศัน์ มกีารคดิในเชงิรกุ มุง่เอาด ี เอา
เด่น เอากา้วหน้า กา้วไกล มุง่เอาชนะ เอาความยิNงใหญ่ เน้นคุณภาพ เอาความเป็นเลศิ 

การจดัทาํกลยทุธ ์   
กลยทุธแ์บ่งออกเป็น  3  ระดบั  ไดแ้ก่ 

 
1) กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เป็นแผนการแขง่ขนัโดยรวม

ขององคก์ร เพืNอควบคุมผลประโยชน์และการดําเนินงานขององคก์รทั �งหมด กลยทุธร์ะดบัองคก์ร
แบ่งออกไดเ้ป็น กลยทุธก์ารขยายตวั กลยทุธค์งตวั กลยทุธห์ดตวั โดยใชเ้ครืNองมอืเพืNอกําหนด
กลยทุธด์งันี�   

1. OWS MATRIX 
2. BCG MATRIX 
3. ADL Porlfolio Planning Matrix 
4. GE Model 

 
1.1) กลยทุธก์ารขยายตวั (Growth Strategy) มจีดุประสงคเ์พืNอ 

1. เพิNมยอดขาย 
2 สรา้งส่วนแบ่งทางการตลาด 
3. ช่วยลดตน้ทุนต่อหน่วยขององคก์รใหน้้อยลง เพืNอสรา้งความอยูร่อด ใน
กรณกีารแขง่ขนัรุนแรง  

 
ลกัษณะของกลยทุธก์ารขยายตวั สามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ 
1. กลยทุธก์ารขยายตวัจากภายในองคก์ร (Internal Growth) 

1.1   ในอุตสาหกรรมเดมิ 
1.2   ในอุตสาหกรรมใหม่ 
  1.2.1 ตามแนวดิNง (Vertical Growth) คอืการเขา้สู่ธุรกจิใหมท่ีNจะตอ้ง          
  มคีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิในแงข่องการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิ (Suppliers) 

                      หรอืลกูคา้ (Customers) ของธุรกจิเดมิ  
1) ลกัษณะยอ้นหลงั (Backward Vertical Growth) 
2) ลกัษณะไปขา้งหน้า (Forward Vertical Growth) 
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1.2.2    ตามแนวราบ (Horizontal Growth) 
1) สมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ (Concentric / Related Diversification) 
2) ไมส่มัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ (Conglomerate / Unrelated 

Diversification) 
 

2.   กลยทุธก์ารขยายตวัจากภายนอกองคก์ร ตามแนวราบ (Horizontal Integration /    
Horizontal Diversification) 

2.1   การควบกจิการหรอืขยายตวัเขา้ไปในธุรกจิ ทีNมคีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ 
(Concentric or Related Diversification) 
2.2   การควบกจิการหรอืขยายตวัเขา้ไปในธุรกจิ ทีNไม่มคีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ 
(Conglomerate or Unrelated Diversification) 
 

3.   กลยทุธก์ารขยายตวัจากภายนอกในแนวดิNงหรอืแนวตั �ง (Vertical Integration / 
Vertical Diversification) 

3.1   การขยายตวัในแนวตั �ง แบบยอ้นหลงั (Backward Vertical Integration)  
3.2   การขยายตวัในแนวตั �ง แบบไปขา้งหน้า (Forward Vertical Integration) 

 
 

4.   กลยทุธก์ารขยายตวัโดยการควบและซื�อกจิการ (Merger & Acquisition: M&A)  
4.1   การควบกจิการ (Merger) 

  การทีNบรษิทัตั �งแต่ 2 แห่งขึ�นไป (ขนาดใกลเ้คยีงกนัและเป็นมติรกนั) ทํา  
  การแลกเปลีNยนหุน้และรวมกจิการกนั 

4.2   การซื�อกจิการ (Acquisition) 
  การทีNกจิการหนึNงซื�ออกีกจิการหนึNง แลว้กจิการทีNถูกซื�อ ไดถู้กจดัใหเ้ป็น  
  ส่วนหนึNงของกจิการทีNเป็นคนเขา้ไปซื�อ 
 

5.   กลยทุธก์ารขยายตวัโดยการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ   
 
   1.2) กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy)  

    1. การขยายกจิการส่งผลใหล้งทุนมากกว่ากําไรทีNจะไดร้บั 
     2. เกดิขึ�นเมืNอองคก์รธุรกจิเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรม และใชก้ลยทุธก์ารคง 
                         ตวั เพืNอหลกีเลีNยงการเป็น Monopoly 
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 3. ในองคก์รขนาดเลก็ทีNมสีนิคา้และบรกิารเฉพาะตวั ใชก้ลยทุธค์งตวั
เนืNองจากตอ้งการรกัษาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารไว ้

 
1.3) กลยทุธก์ารหดตวัหรือถดถอย (Retrenchment Strategy) 

เหมาะสมทีNจะนํามาใช ้เมืNอการดําเนินงานอยูใ่นสภาวะทีNไมน่่าพงึพอใจ หรอื
เพืNอความ อยูร่อดขององคก์ร 

 
กลยทุธก์ารหดตวัมหีลายลกัษณะคอื  
1. การพลกิฟื�นกจิการ (Turnaround) คอืการปรบัปรงุเปลีNยนแปลงองคก์ร
ใหม้ปีระสทิธภิาพในการดําเนินงานทีNดขี ึ�น  
2. บรษิทัในอาณตั ิ(Captive Company)  
3. การเลกิการลงทุน (Divestment)  
4. การขายสนิทรพัย ์(Liquidation)  

 
2) กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ (Business Strategy) เป็นกลยทุธท์ีNองคก์รใชใ้นการ
แขง่ขนัเพืNอสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั บางองคก์รทีNเป็นองคก์รขนาดเลก็ กล
ยทุธร์ะดบัองคก์รและระดบัธุรกจิจะเป็นระดบัเดยีวกนั กลยทุธร์ะดบัธุรกจิตาม
แนวความคดิของพอรท์เตอร ์ม ี3 ประการ คอื การทําสนิคา้ใหแ้ตกต่างกนั การเป็นผูนํ้า
ทางดา้นตน้ทุน และการมุง่เน้นเฉพาะทีN 

 
2.1) การทาํสนค้าหรือบรการให้แตกตางกนั ิ ิ ่  (Product or Service 
Differentiation)  

กลยทุธใ์นการทาํสนิคา้ใหแ้ตกต่างกนัเพืNอดงึดดูลกูคา้เพิNมยอดขายของกจิการ 
วธิสีรา้งความแตกต่างของสนิคา้มหีลายอย่าง โดยจะเกีNยวกบัภาพพจน์ผลติภณัฑ์
ทางดา้นตรายีNหอ้ การออกแบบ เทคโนโลย ีคุณภาพ คณุลกัษณะการบรกิารลกูคา้ และ
ช่องทางการจาํหน่าย ประโยชน์ในการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑม์ดีงันี� 

1) ช่วยลดการแขง่ขนั เนืNองจากผูบ้รโิภคซืNอสตัยต่์อตรายีNหอ้ ถงึแมร้าคาสนิคา้
จะสงูขึ�นแต่ยงัคงซื�อสนิคา้มาบรโิภค 

2) ช่วยเพิNมผลกําไร จากการทีNสามารถกําหนดราคาทีNสงูกว่าได ้
3) ช่วยเป็นอุปสรรคเครืNองกดีขวางการเขา้สู่ตลาดของคู่แข่งขนัรายใหม่ 
4) สรา้งความซืNอสตัยภ์กัดต่ีอสนิคา้ของลกูคา้และปองกนัลู้ กคา้จากสนิคา้

ทดแทนของคู่แขง่ 
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5) ลดอํานาจต่อรองของลกูคา้  
6) สรา้งความยดืหยุน่ในการต่อรองกบัผูข้ายวตัถุดบิ ทําใหข้ึ�นราคาวตัถุดบิ

ยาก 
 

กลยทุธแ์บบนี�อาจใชก้ารตั �งราคาทีNสงูเมืNอเทยีบกบัคู่แขง่ และยงัทาํกําไรให้
บรษิทัไดถ้งึแมจ้ะมสี่วนของตลาดไมม่ากนกั  
 
2.2) การเป็นผูนํ้าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) 

กลยทุธป์ระเภทนี�เป็นผูนํ้าในการลดตน้ทุนทางการผลติและการตลาด เพืNอจะได้
มตีน้ทุนสนิคา้ทีNตํNากว่าคู่แข่ง ผูบ้รหิารตอ้งทาํการวจิยัและพฒันาเพืNอลดตน้ทุนในการ
ผลติ ทั �งดา้นการปรบัปรงุหาสิNงทดแทนวตัถุดบิและสิNงนําเขา้ ปรบัปรุงกรรมวธิแีละ
กระบวนการในการผลติ ลดค่าโสหุย้ในการผลติ และการปรบัปรงุผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู 
นอกจากนั �นยงัตอ้งลดค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงานทั �งการตลาดและการบรหิารอกีดว้ย 

 
สาเหตุของการใชก้ลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าทางดา้นต้นทุน 
1) องคก์ารสามารถปองกั้ นตวัจากคู่แขง่ขนั ทาํใหคู้่แขง่ขนัไมส่ามารถใชก้ล

ยทุธต์ดัราคาไดน้อกเหนือจากปองกนัตวัจากสนิคา้ทดแทนของคู่แขง่้  และ
สรา้งอุปสรรคในการเขา้ตลาดของคู่แขง่รายใหม่ 

2) องคก์ารสามารถรบัมอืกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิรายใหญ่ เมืNอผูจ้าํหน่ายขึ�น
ราคาแต่องคก์ารยงัอยู่รอดได ้

3) องคก์ารจะปองกนัตวัและรกัษาตวัรอดไดจ้ากการทีNถูกลกูคา้รายใหญ่กด้

ราคาสนิคา้ใหต้ํNาเท่ากบัของคู่แขง่รายอืNน ๆ  
 

เนืNองจากบรษิทัทีNมตีน้ทุนตํNา จะใหผ้ลกําไรสงูกว่าค่ากําไรเฉลีNยของทั �ง
อุตสาหกรรมทีNจะทํากําไรได ้ อุตสาหกรรมจงึตอ้งพยายามลดและควบคุมตน้ทุนในการ
ดาํเนินงาน ตดัลกูคา้ทีNใหผ้ลกําไรตํNา เพืNอทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
2.3) การมงุเน้นเฉพาะด้าน หรือการจาํกดั่ ขอบเขต (Niche or Focus)       

กลยทุธป์ระเภทนี�จะมุ่งอยูท่ีNส่วนของตลาดบางส่วนโดยเฉพาะ ส่วนของตลาดนี�
ถูกกําหนดโดยลกูคา้หรอืสายผลติภณัฑ ์ หรอืพื�นทีNภูมศิาสตร ์ บรษิทัสามารถตอบสนอง
ตลาดทีNแคบกว่าตลาดทีNกวา้ง ดงัในกลยทุธส์องแบบแรกทีNตลาดอาจกวา้งถงึ
ระดบัประเทศ กลยทุธแ์บบนี�จะพยายามใหส้นิคา้มตีน้ทุนตํNาทีNสุด หรอืพยายามสรา้ง
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ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์ หรอืทั �งทาํใหต้้นทุนตํNาและสรา้งความแตกต่างดว้ยภายใ
ตลาดทีNจาํกดั ขอบเขตเฉพาะแคบ ๆ กลยทุธจ์าํกดัเขตนี�จะมุง่เน้นความสนใจของบรษิทั
ไปทีNกลุ่มลกูคา้บางกลุ่ม สายผลติภณัฑบ์างส่วน หรอืพื�นทีNบางแหล่ง โดยมจีดุมุง่หมาย
ทีNการบรกิารแก่เปาหมายตลาดบางกลุ่มเท่านั �น้  เนืNองจากการมุง่เปาหมายตลาดทีNแคบ้

จะมปีระสทิธภิาพสงูกว่าการมุง่ตลาดทั Nวไป บรษิทัจะมตีน้ทุนตํNาและสรา้งความแตกต่า
ของสนิคา้ไดจ้ากตลาดทีNแคบ 

 
กลยทุธท์ั �งสามวธิมีคีวามเสีNยง ซึNงตอ้งการทรพัยากรในการบรหิาร หรอื

ประสบการณ์ หรอืลกัษณะขององคก์ารทีNแตกต่างกนั ในการนําไปใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
3) กลยทุธร์ะดบัหน้าที� (Functional Strategy) เป็นการกําหนดกลยุทธใ์นระดบั
ปฏบิตักิารของหน้าทีNแต่ละอยา่งในหน่วยธุรกจิ เช่น กลยทุธท์างการตลาด เป็นตน้ กล
ยทุธร์ะดบัหน้าทีNเป็นกลยุทธร์ะดบัปฏบิตักิารทีNจะส่งผลต่อการดาํเนินงานใน
ชวีติประจาํวนั และเหน็ไดเ้ป็นรปูธรรม ความสาํเรจ็ของกลยทุธร์ะดบัหน้าทีNจะส่งผลต่อ
ความสาํเรจ็ของกลยุทธร์ะดบับรษิทั ในขณะทีNเมืNอพจิารณาจากระดบับน เราจะเหน็ว่า
กลยทุธร์ะดบับรษิทัจะส่งผลต่อกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ และกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เช่น นโยบาย
ต่าง ๆ จะส่งผลต่อกลยทุธใ์นระดบัหน้าทีNเช่นเดยีวกนั 

 
5. งานวจยั เอกสาร และข้อมลูอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องิ  

ธุรกจิสปาในประเทศไทยมแีนวโน้มขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในช่วง 2-3 ปีนี� เพืNอตอบรบั
กระแสการเอาใจใส่ดแูลในดา้นสุขภาพของคนรุ่นใหม่ โดยสปาไดเ้ขา้มามบีทบาทสาํคญัในเชงิ
ธุรกจิมากขึ�น ผูศ้กึษาไดร้วบรวมประเดน็สาํคญัของงานวจิยัในอดตีทีNเกีNยวขอ้งไวด้งันี� 

 
วภิาพร มหาชยั (2544) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมของนกัท่องเทีNยวชาวญีNปนุในจงัหวดั่

เชยีงใหม ่ ต่อการเลอืกใชบ้รกิารสปาเพืNอสุขภาพ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศ
ชาย มอีายุระหว่าง 20-39 ปี มสีถานภาพความเป็นโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีNยต่อเดอืน 60,000-100,000 บาท 
(เหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิารสปาของนกัท่องเทีNยวชาวญีNปนุในจงัหวดัเชยีงใหม่ ส่วนใหญ่มี่

เหตุผล คอื สนใจการท่องเทีNยวเพืNอสุขภาพ ซึNงในปจจบุนัใหค้วามสาํคญัในการดแูลรกัษาั

สุขภาพดว้ยตนเองมากกว่าทีNจะไปพบแพทยใ์นการรกัษาแผนปจจบุนั โดยกลบัมาใชว้ธิทีางั

ธรรมชาตแิละหลกัสมดุลดว้ยธรรมชาตมิากยิNงขึ�น ซึNงมเีหตุจงูใจมาจากสิNงกระตุน้ เช่น เพราะ
ความเครยีด สนใจการท่องเทีNยวเพืNอสุขภาพ มคีนรูจ้กัแนะนํา หรอืตอ้งการหาประสบการณ์
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เกีNยวกบับรกิารสปา เป็นตน้ ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความตอ้งการอยากจะมาใชบ้รกิารสปา ซึNง
ไดร้บัอทิธพิลจาก 

 
ปจจยัภายใน ซึNงประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา และรายได้ั  
ปจจยัภายนอก คอื สภาพเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ีั

รวมทั �งลกัษณะของผูใ้ชบ้รกิาร 
ปจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั เชื�อชาต ิ สถานะ ซึNงสิNงเหล่านี�มอีทิธพิลั

ต่อความคดิและค่านิยมของบุคคล จากการศกึษาพบว่าปจจยัทางดา้นสงัคมทีNมอีทิธพิลต่อั

นกัท่องเทีNยวชาวญีNปนุในจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ คนรูจ้กัแนะนําใหม้าใชบ้รกิาร่  
ปจจยัดา้นจติวทิยา เป็นปจจยัภายในของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ความตอ้งการพกัผ่อนทั �งั ั

รา่งกายและจติใจ เพืNอหลบหนีจากงาน ความจาํเจ และความยุง่ยากต่าง ๆ ไปหามุมสงบเพืNอ
รกัษาสุขภาพ การใชบ้รกิารสปา การอาบนํ�าแร่  การนวด  การรกัษาสุขภาพดว้ยตนเองมากยิNงขึ�น
การเยีNยมชมธรรมชาต ิการท่องเทีNยวเพืNอแสวงหาความเพลดิเพลนิ และไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ 
  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที� 3 
ระเบยีบวธีศึกษาและผลการศึกษาิ  

 
 ในบทนี�ผูศ้กึษาไดศ้กึษาในเรื�องต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคท์ี�ไดก้ล่าวไวใ้นบทที� 1 โดย
ก่อนที�จะทาํการวเิคราะหข์อ้มลู ตอ้งทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูที�จาํเป็นในการแกไ้ขปญหา โดยมีั

วธิกีารและขั �นตอนในการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี� 
 

1. แนวทางการศกึษาและวธิกีารศกึษา 
1.1 ศกึษาขอ้มลูปฐมภูมโิดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารและเจา้ของบรษิทั 
1.2 เกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูจิากการใชแ้บบสอบถาม เพื�อศกึษาความตอ้งการ

ของลกูคา้เกี�ยวกบัการใชบ้รกิารสปา 
1.3 เกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูจิากรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย เพื�อทาํการวเิคราะหผ์ล

กําไรของบรษิทั 
2. การวเิคราะหข์อ้มลู 

2.1 วเิคราะหก์ารตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix for Services or 7P’s) 
2.2 วเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนั (Five Forces Model) 
2.3 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

3. แนวทางการแกไ้ขปญหาั  
3.1 วเิคราะหแ์นวทางเลอืกในการกําหนดกลยทุธ ์โดยใช ้TOWS Matrix 
3.2 วเิคราะหแ์นวทางเลอืกในการกําหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร ธุรกจิ และหน้าที� 

4. การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปญหาั  
5. ดชันีชี�วดัความสาํเรจ็ (Measures หรอื Key Performance Indicators) 
6. เทคนิคการประเมนิผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation Review Technique 

or PERT) 
 
1. แนวทางการศึกษาและวธีการศึกษาิ  
 
1.1 ศึกษาข้อมลูปฐมภมูโดยการสมัภาษณ์เชงลึกผู้บรหารและเจ้าของบรษทัิ ิ ิ ิ   
 ในการศกึษาครั �งนี�ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้ของ 
บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั เพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบัภาพรวมและลกัษณะธุรกจิของบรษิทั รปูแบบ
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สนิคา้และบรกิาร โครงสรา้งของบรษิทั กลุ่มลกูคา้หลกัและส่วนแบ่งการตลาดของบรษิทั รวมถงึ
ปญหาและผลกระทบของปญหาที�เกดิขึ�นกบับรษิทั ั ั ทั �งนี�ผลการสมัภาษณ์ส่วนหนึ�งไดนํามา
ประกอบไวใ้นส่วนขอ้มลูเกี�ยวกบับรษิทัในบทที� 1 ส่วนรายละเอยีดอื�น ๆ ที�ไดจ้ากการสมัภาษณ์
มดีงันี�  
 
สภาพตลาดปัจจบุนัของธรุกจสปาิ  
 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้ของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั ไดใ้หค้วามคดิเหน็ว่า 
ปจจบุนัมกีารแข่งขนักนัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมมากขึ�น ทาํใหค้นส่วนใหญ่เกดิความเครยีด ั

อยากผ่อนคลาย และหนัมาใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ดแูลรกัษาสุขภาพกนัมากขึ�น ทางเลอืก
หนึ�งที�ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจคอื การใชบ้รกิารสปา ซึ�งกําลงัเป็นที�นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะ 
สปานอกจากจะช่วยคลายเครยีดแลว้ ยงัเป็นการช่วยในเรื�องของความสวยงามดว้ย ปจจบุนัสปาั

ไมไ่ดเ้ป็นที�นิยมเฉพาะแต่ในกลุ่มผูบ้รโิภคสุภาพสตรเีท่านั �น แต่กําลงัไดร้บัความนิยมและอยูใ่น
ความสนใจของสุภาพบุรษุดว้ย 
 
 จากกระแสความนิยมของการใชบ้รกิารสปา รวมทั �งแนวโน้มการเตบิโตในตลาด ทําใหม้ี
ผูป้ระกอบการมากมายเลง็เหน็โอกาสและหนัมาลงทุนเปิดธุรกจิสปา ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู ผู้
ที�ดาํเนินธุรกจิทางดา้นนี� จงึตอ้งพยายามคดิกลยุทธต่์าง ๆ เพื�อรกัษาลกูคา้ที�มอียูไ่มใ่หไ้ปใช้
บรกิารสปาอื�น 
 
ผลกระทบที�เกดขึ.นจากสภาพตลาดปัจจบุนัิ   
 แมจ้ะมกีารแขง่ขนัในตลาดสงู ทาํใหผู้ป้ระกอบการบางรายไมส่ามารถแข่งขนัได ้ และ
ตอ้งปิดกจิการของตนเองในที�สุด แต่ปญหานี�ไม่ั ไดส้่งผลกระทบมากนกัต่อรา้นชอนวาสปา 
เพราะชอนวาสปาเป็นสปาเกาหลทีี�ยงัมไีม่มากนกัในกรุงเทพมหานคร แมท้างรา้นจะตั �งราคา
ค่าบรกิารค่อนขา้งสงูเมื�อเทยีบกบัรา้นสปาไทยทั �วไป แต่กย็งัสามารถรกัษาฐานลูกคา้เดมิไวไ้ด ้
เพราะลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารที�รา้นไมไ่ดค้ํานึงดา้นราคาเป็นหลกั แต่เพราะประทบัใจในสนิคา้และ
การใหบ้รกิารของรา้น  
 
วสยัทศัน์ของกจการิ ิ  (Vision) 
 สรา้งคุณภาพและความประทบัใจในการใหบ้รกิาร เพื�อตอบสนองความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค 
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ภารกจขององคก์ร ิ (Mission) 
1. เป็นสถานบรกิารแบบ Day Spa ที�เน้นการนวดแบบกดจดุที�มคีวามหนกัและเบา เพื�อ

ช่วยผ่อนคลายและเสรมิสรา้งสุขภาพที�ดใีหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
2. ผลติสนิคา้และใหบ้รกิารที�มคีุณภาพและปลอดภยั เพื�อสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค 
3. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามชํานาญทางดา้นสนิคา้และบรกิาร และสรา้งแรงจงูใจให้

เกดิความภกัดต่ีอองคก์ร  
4. สรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบัลกูคา้ 

 
เป้าหมายการดาํเนนงานิ  

1. เพิ�มผลประกอบการใหแ้ก่ธุรกจิ 
2. ขยายฐานลกูคา้ 
3. พฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามหลากหลาย 

 
1.2 เกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภมูจากการใช้ิ แบบสอบถาม เพื�อศึกษาความต้องการของ 
ลกูค้าเกี�ยวกบัการใช้บรการสปาิ  
 ในการศกึษาครั �งนี� ผูศ้กึษาไดท้าํการแจกแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด ไปยงักลุ่ม
ตวัอยา่งในเขตพื�นที�สุขุมวทิ ที�เคยใชบ้รกิารสปา โดยใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 
(Convenience Sample) ไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ศกึษา
ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึปจจยัที�มสี่วนต่อการตดัสนิใจเลอืกใั ชบ้รกิารของ
ผูบ้รโิภค จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายอุยู่
ในช่วง 30 – 39 ปี ส่วนใหญ่เป็นโสด มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,000 – 40,000 บาท  

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไมรู่จ้กับรกิารสปาในรปูแบบเกาหล ี แต่อยากที�จะทดลอง
ใชบ้รกิาร และสนใจที�จะรบัขอ้มลูขา่วสารของเกาหลสีปา วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารสปาส่วน
ใหญ่เพื�อตอ้งการผ่อนคลายความเครยีด และผูต้อบแบบสอบถามนิยมใชบ้รกิารใน
หา้งสรรพสนิคา้มากที�สุด เนื�องจากอยูใ่นแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดนิทาง   

 
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารสปาต่อครั �งอยูใ่นช่วง 1,000 – 1,500 บาท และมคีวามถี�ใน

การใชบ้รกิาร 1 ครั �งต่อเดอืน ส่วนสื�อที�มผีลต่อการรูจ้กัสปาและมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารมากที�สุดคอืการบอกแบบปากต่อปาก และผูม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจใชบ้รกิารมากที�สุด
คอื เพื�อน นอกจากนี�ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสปาดา้น



 41 

บุคลากรในดา้นพนกังานบรกิารดา้นการบาํบดัมากที�สุด ส่วนปจจยัที�มผีลต่อการตดัสนิใจใช้ั

บรกิารคอื ดา้นราคาค่าบรกิาร 

 
1.3 เกบ็รวบรวมข้อมูลทุตยภมูจากรายได้และคาใช้จิ ิ ่ ่าย เพื�อทาํการวเคราะหผ์ลกาํไริ
ของบรษทัิ  
 
ตารางที� 1 : ตารางแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยแต่ละไตรมาสปี 2549 และ 2550  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

รายได้: 600,000   720,000   936,000   1,029,600   1,018,536   1,117,104   998,822     1,136,818   

รายได้อื�น -         -         20,000    30,000       50,450       51,200       51,050       51,800       

รวมรายได้ 600,000   720,000   956,000   1,059,600   1,068,986   1,168,304   1,049,872   1,188,618   

ค่าใช้จ่าย :
ค่าผลิตภัณฑ์ 60,000    69,000    104,350   115,000     216,610     224,460     224,690     230,790     

ค่าเช่าสถานที� 216,000   216,000   216,000   216,000     216,000     216,000     216,000     216,000     

ค่าซักรีด 45,000    45,000    45,000    45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

ค่าโฆษณา 105,000   105,000   105,000   105,000     105,000     105,000     105,000     105,000     

ค่าไฟฟtา 45,000    47,250    49,613    52,093       52,301       52,822       52,405       52,926       

ค่าน�ํา 39,000    40,950    42,998    45,147       45,327       45,779       45,417       45,869       

ค่าอาหาร 3 มื�อ 18,000    18,000    18,000    18,000       18,000       18,000       18,000       18,000       

เงินเดือน 108,000   108,000   108,000   108,000     129,000     129,000     129,000     129,000     

ค่าที�ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย 36,000    36,000    36,000    36,000       36,000       36,000       36,000       36,000       

รวมค่าใช้จ่าย 672,000   685,200   724,960   740,241     863,238     872,061     871,512     878,585     

กําไรขั�นต้น (72,000) 34,800 231,040 319,360 205,748 296,243 178,360 310,033

25502549

ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
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ตารางที� 2 : ตารางสรปุรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายปี 2549 และ 2550  
 

 

ปE 2549 ปE 2550

รายได้: 3,285,600        4,271,280        
รายได้อื�น 50,000            204,500          
รวมรายได้ 3,335,600        4,475,780        

ค่าใช้จ่าย :
ค่าผลิตภัณฑ์ 348,350          896,550          
ค่าเช่าสถานที� 864,000          864,000          
ค่าซักรีด 180,000          180,000          
ค่าโฆษณา 420,000          420,000          
ค่าไฟฟtา 193,956          210,454          
ค่าน�ํา 168,095          182,392          
ค่าอาหาร 3 มื�อ 72,000            72,000            
เงินเดือน 432,000          516,000          
ค่าที�ปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย 144,000          144,000          
รวมค่าใช้จ่าย 2,822,401        3,485,396        

กําไรขั�นต้น 513,200          990,384           
 
ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
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ภาพที� 5 : กราฟแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายปี 2549 และ 2550  
ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
 
 จากการรวบรวมขอ้มลูรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั สาํหรบัปี 
2549 และ 2550 โดยการเปรยีบเทยีบรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย พบว่า 
 รายได ้ปี 2550 เพิ�มขึ�นคดิเป็น 34% ของรายได ้ปี 2549 
 ค่าใชจ้่าย ปี 2550 เพิ�มขึ�นคดิเป็น 23% ของค่าใชจ้า่ย ปี 2549 
  
 ซึ�งจากการวเิคราะห ์พบว่ารายไดข้องบรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั ในปี 2550 เพิ�มขึ�นจาก
ปี 2549 34% โดยค่าใชจ้่ายในปี 2550 กเ็พิ�มขึ�นจากปี 2549 ดว้ยเช่นกนั จะเหน็ไดว้่ารายได้
และค่าใชจ้่ายมทีศิทางไปในแนวเดยีวกนั 
 
 จากขา้งตน้ จงึทาํการวเิคราะหโ์ดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) 
เขา้มาช่วยวเิคราะหเ์พิ�มเตมิ อตัราส่วนที�นํามาใชค้อื Profitability Ratio เป็นอตัราส่วนทาง
การเงนิที�ใชว้ดัความสามารถในการทาํกําไรของกจิการ ซึ�งกค็อืการวดัประสทิธภิาพในการ
บรหิารงานของกจิการ  
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การเปรยีบเทยีบกําไรและตน้ทุนขาย โดยใชอ้ตัรากําไรขั �นตน้ (Gross Profit Margin 
Ration) เป็นอตัราส่วนระหว่างกําไรขั �นตน้กบัยอดขาย ซึ�งจะแสดงใหท้ราบว่ากจิการมกีําไร
ขั �นตน้เป็นอตัรารอ้ยละเท่าไรของยอดขาย 

 
อตัรากําไรขั �นตน้ = กําไรขั �นตน้ x 100 

             ขาย 
 
  ปี 2549  = 513,200 x 100 
        3,335,600 
    = 15 %  
 

ปี 2550  = 990,384 x 100 
        4,475,780 
    = 22 % 
 
 ในปี 2550 บรษิทัมกีําไรขั �นตน้เป็นอตัรารอ้ยละ 22 ของรายได ้ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปี 2549  
เมื�อพจิารณาจากตารางแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย จะเหน็ว่าในแต่ละไตรมาส รา้นชอนวาสปามี
รายไดเ้พิ�มขึ�น จากการสมัภาษณ์คุณวานิสา เจา้ของและผูบ้รหิารรา้นชอนวาสปา ไดใ้หข้อ้มลูว่า 
ทางรา้นมลีกูคา้มาใชบ้รกิารอยา่งต่อเนื�องและเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากลกูคา้ชาวต่างประเทศที�มา
ใชบ้รกิาร โดยเฉพาะชาวเกาหล ี และชาวญี�ปุน ต่างประทบัใจในรปูแบบบรกิารของรา้น ทาํใหม้ี่

การแนะนําญาตหิรอืเพื�อนมาทดลองใชบ้รกิารของรา้น ทาํใหร้า้นมลีกูคา้มากขึ�น นอกจากนี�ทาง
รา้นยงัมกีารจาํหน่ายผลติภณัฑท์ี�ทางรา้นคดิส่วนผสมขึ�นเอง การจาํหน่ายผลติภณัฑเ์หล่านี�จงึ
เป็นที�มาของรายไดอ้กีทางหนึ�งของรา้นดว้ย 
 
 แมร้า้นชอนวาสปาจะมแีนวโน้มของการเตบิโต แต่เป็นการเตบิโตในระดบัค่อนขา้งคงที�  
ทาํใหคุ้ณซ ูและคุณวานิสา ซึ�งเป็นเจา้ของและผูบ้รหิารของรา้นชอนวาสปา มคีวามคดิที�จะขยาย
ฐานลกูคา้ใหม้ากขึ�น เพราะฐานลกูคา้เดมิที�มอียู่มอีตัราการเพิ�มขึ�นไม่มากนกั จงึมคีวามคดิเหน็
ว่า ถา้ทางรา้นตอ้งการรายไดเ้พิ�มขึ�น ควรมกีารขยายฐานลกูคา้ไปสู่คนไทย 
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2. การวเคราะหข้์อมลูิ  
 
2.1 วเคราะหก์ารตลาดสาํหรบัธรุกจบรการ ิ ิ ิ (Marketing Mix for Services or 7 P’s) 
 

2.1.1 สนค้ิ าและบรการิ  (Product and Service) 
รปูแบบการใหบ้รกิารของชอนวาสปา เป็นแบบ Day Spa หรอื City Spa คอื สถาน

บรกิารสปาที�มรีปูแบบการใหบ้รกิารที�สะดวก รวดเรว็ ขั �นตอนการบรกิารไม่ยุง่ยาก สามารถใช้
บรกิารไดใ้นระหว่างวนั จงึไมจ่าํเป็นตอ้งมหีอ้งพกัไวบ้รกิาร เป็นบรกิารสปาที�ไดร้บัความนิยม
มากในกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารที�มเีวลาน้อยหรอืผูท้ี�ทาํงานอยูใ่นเมอืง 

 
ชอนวาสปาจะเน้นบรกิารการผ่อนคลายความตงึเครยีดดว้ยการนวด ขณะเดยีวกนักจ็ะ

คาํนึงถงึความสวยงามดว้ย โดยใชผ้ลติภณัฑท์ี�นําเขา้จากประเทศเกาหล ี และผลติภณัฑ์
บางอย่างในประเทศไทย รวมทั �งผลติภณัฑบ์างอย่างที�เกดิจากการผสมผสานระหว่างผลติภณัฑ์
จากเกาหลแีละสมุนไพรไทย เช่น นํ�ามนัหอมระเหย ครมีบาํรงุผวิ เป็นตน้ ซึ�งผลติภณัฑเ์หล่านี�ถื
เป็นจุดขายอยา่งหนึ�งของทางรา้น เพราะเป็นผลติภณัฑท์ี�คดิคน้สตูรขึ�นเอง และมเีพยีงรา้นชอน
วาสปาที�เดยีว 

 
 รา้นชอนวาสปา เป็นรา้นสปาในสไตลเ์กาหล ี เป็นรปูแบบบรกิารที�ยงัมไีม่มากนักใน
ประเทศไทย สปาสไตลเ์กาหลจีะเน้นการนวดแบบกดจุด นวดแรงแต่ไมเ่จบ็ และเป็นการนวด
แบบมนํี�าหนกั  จะเหน็ไดว้่าคนเกาหลมีกัมผีวิสวย  เพราะวฒันธรรมชาวเกาหลมีกีารอาบนํ�าแรแ่
ตอ้งขดัขี�ไคลทุกสปัดาห ์การขดัขี�ไคลเป็นการนวดตวัและทาํใหผ้วิชุ่มชื�น ถา้ขี�ไคลออกมาก กท็าํ
ใหนํ้�าหนกัลดลงไดด้ว้ย การใชนํ้�ารอ้นยิ�งส่งผลใหผ้วิมสีุขภาพด ีชอนวาสปาจงึนําเอาจดุเด่นนี�มา
เป็นจุดขายใหก้บัทางรา้น โดยการเสนอบรกิารในรปูแบบต่าง ๆ ซึ�งบรกิารของรา้นที�เด่น ๆ 
ไดแ้ก่  

1) การขดัตวั โดยพนกังานนวดจะสวมถุงมอืและใชส้บู่สมุนไพรจากเกาหล ี ช่วยใน
การขดัขี�ไคล กระตุน้ใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ�น ช่วงการขดัขี�ไคลจะไมเ่ปิดเครื�องปรบัอากาศ เพื�อให้
เหงื�อออก ทาํใหข้ดัขี�ไคลไดด้ ีหลงัจากนั �นจงึทาผวิดว้ยโยเกริต์และแตงกวา เพื�อทาํใหผ้วินุ่มนวล
ขึ�น 

2) สาํหรบัสตร ี การอบสมุนไพรของเกาหล ี ที�เรยีกว่า Suk จะช่วยขบัของเสยีออก
จากรา่งกาย คลา้ยกบัการทําดทีอ็กซ ์ นํามาใชก้บัเครื�องอบที�เรยีกว่า ชาหยก โดยใหผู้ร้บับรกิาร
นั �งอบบนเครื�องคลา้ยกบัการอยูไ่ฟ ซึ�งคนเกาหลจีะใชอ้บเป็นประจาํ เหมาะสาํหรบัสตรทีี�
ประจาํเดอืนมาไม่ปกต ิใครที�ปวดประจาํเดอืนหรอืตกขาวกช่็วยได ้นอกจากนี�ยงัช่วยในเรื�องของ
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การขบัถ่าย ไม่ทาํใหท้อ้งผกู ช่วงที�อบยงัไดส้ดูดมกลิ�นหอมระเหยของสมนุไพร ทาํใหส้ดชื�น 
กระปรี�กระเปร่า และทําใหม้ผีวิพรรณดดีว้ย 

3) นวดปรบัรปูหน้าสไตลเ์กาหล ี เป็นการนวดปรบัรปูหน้าใหเ้ลก็ลง คลา้ยกบัการ
เหลากราม ซึ�งคนเกาหลเีชื�อว่า การเหลาบ่อย ๆ ทาํใหใ้บหน้าเลก็ลงได ้ แต่ตอ้งใชเ้วลาและทาํ
เป็นประจาํ และตอ้งใชผู้เ้ชี�ยวชาญในการนวดดว้ย 

4) การพอกหน้าและผวิดว้ยโคลนเขยีวสาหรา่ยเกาหล ี ดว้ยคุณค่าของสาหรา่ย
ทะเลลกึโดยเฉพาะทะเลในแถบประเทศอากาศหนาว อุดมดว้ยคุณค่าทางแรธ่าตุต่าง ๆ ช่วย
บาํรงุผวิใหข้าวใสเต่งตงึกระชบั ช่วยลา้งเคมต่ีาง ๆ ที�ตอ้งเจอในแต่ละวนั พอกผวิหน้า หน้ายิ�ง
ขาวนวลเนียน แบบไมต่อ้งทาแปง้  พอกผวิกายยิ�งทาํใหผ้วิกายนุ่มเนียนน่าสมัผสั ลดรอยด่างดํา
ต่าง ๆ บนผวิกายไดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยการผสมผสานกบัวติามนิ อ ีวติามนิ บ5ี วติามนิ บ3ี สาร
สกดันํ�านม ช่วยปรบัผวิใหข้าวกระจา่งใสอย่างเป็นธรรมชาต ิขาวใสอมชมพเูหมอืนสาวเกาหล ี
 
 ช่วงเวลาที�รา้นเปิดบรกิาร คอื 10.00 น. – 20.00 น. (จนัทร ์– ศุกร)์ และ 10.00 น. – 
22.00 น. (เสาร ์– อาทติย)์ โดยเจา้ของรา้น คุณซ ูและ คุณวานิสา จะผลดัเปลี�ยนกนัมาดแูลรา้น
และตอ้นรบัลกูคา้ 
 

2.1.2 ราคา (Price) 
การกําหนดราคาของรา้นชอนวาสปาจะใชห้ลกังา่ย ๆ คอื ตน้ทุนบวกกําไร ซึ�งเมื�อ 

เปรยีบเทยีบราคาค่าบรกิารกบัคู่แขง่ขนัที�ตั �งอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนัแลว้ จะเหน็ไดว้่า ราคา
ค่าบรกิารของรา้นชอนวาสปาจะมรีาคาสงูกว่า ดว้ยเหตุผลดงันี�คอื 

1) การตั �งราคาการใชบ้รกิารของชอนวาสปา จะเป็นกลยทุธก์ารตั �งราคาแบบสรา้ง
ภาพลกัษณ์ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้ของทางรา้น ที�เน้นลกูคา้ระดบั High-End ที�ค่อนขา้ง
มกีําลงัซื�อสงู ที�มุง่เน้นเรื�องคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถงึสถานที�ที�ใหบ้รกิารอกีดว้ย 

2) ผลติภณัฑท์ี�ทางรา้นใช ้ ส่วนหนึ�งเป็นผลติภณัฑท์ี�นําเขา้มาจากประเทศเกาหล ี
ทาํใหเ้กดิตน้ทุนสงู รวมถงึตน้ทุนในการนําเขา้และขนส่งดว้ย ส่งผลใหท้างรา้นตอ้งกําหนดราคา
ค่าบรกิารสงูตามดว้ย 
 

2.1.3 ทาํเลที�ตั .งและสถานที� (Place) 
 รา้นชอนวาสปาตั �งอยูท่ี�ถนนสุขมุวทิ ซอย 26 ถดัจากหา้งสรรพสนิคา้เอม็โพเรยีม ถอืได้
ว่าเป็นสถานที�ที�สามารถเดนิทางไปมาไดส้ะดวก เพราะใกลย้า่นธุรกจิ ตกึ อาคาร และสาํนกังาน
ต่าง ๆ มากมาย แต่ปญหาอยูต่รงที�ที�ตั �งของรา้นอยูใ่นซอยแยกยอ่ย ภายในสุขุมวทิ ซอย ั 26 ซึ�ง
ไมไ่ดต้ั �งอยูใ่นจดุที�สามารถมองเหน็ไดง้า่ย อกีทั �งไมม่ปีายบอกทางเขา้ของรา้นดว้ย ทาํใหร้า้นไม่้

เป็นที�รูจ้กัและดงึดดูของลกูคา้ ลกูคา้ส่วนใหญ่รูจ้กัรา้นชอนวาสปาและมาใชบ้รกิาร กเ็พราะเกดิ
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จากการแนะนําแบบปากต่อปาก การเดนิทางจากปากซอยสุขมุวทิ 26 มายงัรา้นโดยการเดนิ ใช้
เวลาประมาณ 20 – 30 นาท ี แต่ถา้ขบัรถมาใชเ้วลาประมาณ 5 – 10 นาท ี ผูม้าใชบ้รกิาร
สามารถจอดรถไดภ้ายในซอยใกลก้บัรา้นชอนวาสปา 
 

 

ภาพที� 6 : ที�ตั �งรา้นชอนวาสปา   
ที�มา : คุณวานิสา เจา้ของรา้นชอนวาสปา 
 
 2.1.4 การสงเสรมการขาย ่ ิ (Promotion)  
 ชอนวาสปาใชง้บประมาณทางการตลาดในการเลอืกลงโฆษณาในสื�อสิ�งพมิพท์าง
นิตยสารเกาหลแีละญี�ปุน โดยนิตยสารบางอย่างเป็นนิตยสารที�แจกฟรตีามหา้งสรรพสนิคา้ หรอื่

ตามสถานีรถไฟฟา เช่น นิตยสาร ้ Bangkok Madam นิตยสาร Web เป็นตน้   ซึ�งผูอ่้านกจ็ะเป็น
ชาวเกาหลแีละชาวญี�ปนุที�ถอืเป็นลกูคา้สาํคญัของรา้น ผูบ้รหิารชอนวาสปาเลอืกใ่ ชส้ื�อโฆษณานี�
ในการส่งเสรมิการขายเพยีงสื�อเดยีว โดยตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยโฆษณาเป็นรายเดอืน ซึ�งถอืเป็น
ค่าใชจ้่ายที�ค่อนขา้งสูง สาเหตุที�ผูบ้รหิารและเจา้ของรา้นเลอืกใชส้ื�อนี� เพราะลกูคา้หลกัของรา้น
ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น ซึ�งชื�นชอบนิตยสารที�แจกฟรมีากกว่าที�จะตอ้งเสยีเงนิซื�อ  
 

2.1.5 บคุลากร (People)  
 บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 ส่วน ดงันี� 
 

1) พนกังานนวด (Therapist) เป็นพนกังานที�สามารถใหบ้รกิารการนวดในแบบ
ต่าง ๆ เช่น การนวดแบบเกาหล ี การนวดแบบแผนไทย การนวดแบบบําบดั การนวดโดยใช้
นํ�ามนั  เป็นต้น  ซึ�งพนกังานนวดแต่ละคนจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม  และทดสอบความสามารถใ
การนวดเรยีบรอ้ยแลว้ วธิกีารนวดแบบเกาหล ี ทางรา้นจะใหพ้นกังานนวดไดเ้รยีนรูว้ธิแีละ
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ขั �นตอนการนวดจากผูฝึ้กอบรมที�เป็นชาวเกาหลจีรงิ ๆ เพื�อใหพ้นกังานไดเ้รยีนรูถ้งึความ
แตกต่างระหว่างการนวดแบบเกาหล ี และการนวดแบบอื�น ๆ นอกจากนี�พนกังานนวดยงัตอ้ง
ศกึษาคุณสมบตัต่ิาง ๆ ผลติภณัฑ ์เครื�องมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ ที�จะใชก้บัผูร้บับรกิาร และพนกังาน
นวดตอ้งสามารถอธบิายถงึคุณสมบตั ิ และคุณประโยชน์ของการใหบ้รกิารในแต่ละขั �นตอนว่ามี
คุณประโยชน์อยา่งไร สามารถช่วยหรอืดแูลรกัษาใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัผลประโยชน์ และเกดิ
ความพอใจสงูสุด 

 
ในส่วนของการคดัเลอืกบุคลากร พนงังานนวดตอ้งมคีุณสมบตั ิ คอื มอีายไุมต่ํ�ากว่า 18 

ปี บรบิรูณ์ ตอ้งไดร้บัการอบรมและถ่ายทอดความรูต้ามหลกัสตูรจากหน่วยงานราชการ สถาบนั 
หรอืสถานศกึษาตามที�คณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลางรบัรอง 
หรอืเป็นผูท้ี�มปีระสบการณ์ทาํงานในกจิการสปาเพื�อสุขภาพมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมี
หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากสถานประกอบการ 

 
2) พนกังานตอ้นรบั (Receptionist) นอกจากจะเป็นพนกังานที�คอยตอ้นรบัลกูคา้

ทางหน้ารา้นแลว้ ยงัสามารถช่วยเจา้ของรา้นทําหน้าที�ต่าง ๆ ดงันี� 
2.1) ใหข้อ้มลูการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  
2.2) รบันดัหมายการใชบ้รกิารจากลกูคา้ 
2.3) แนะนําผลติภณัฑแ์ละสปาเมนู 
2.4) เกบ็เงนิและออกใบเสรจ็รบัเงนิใหก้บัลกูคา้ 
2.5) ดแูลความสะอาดเรยีบรอ้ยภายในรา้น 

 
การคดัเลอืกพนกังานตอ้นรบั ควรมคีุณสมบตั ิ คอื มอีายไุมต่ํ�ากว่า 18 ปี บรบิูรณ์ มี

บุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธด์ ี ตอ้งผ่านการอบรมและมปีระสบการณ์เกี�ยวกบัการทํางานใน
ธุรกจิสปาหรอืธุรกจิดา้นบรกิาร และมใีจรกัในงานดา้นบรกิาร 

 
2.1.6 กระบวนการ (Process) 

 สปาเมนู (Spa Menu) เป็นการจดัการนําเสนอรายการการนวดหรอืทรทีเมน้ทต่์าง ๆ ที�
ทางรา้นจดัเตรยีมไว ้เพื�อใหผู้ม้าใชบ้รกิารไดเ้ลอืก โดยจะมรีายละเอยีดพอสงัเขปใหท้ราบถงึการ
นวดหรอืการทาํทรทีเมน้ทแ์ต่ละชนิด ระยะเวลาที�ใชบ้รกิาร และราคาค่าบรกิารของแต่ละ
รายการ  
 
 ถงึแมว้่าสปาเป็นธุรกจิที�เน้นการใหบ้รกิารเป็นหลกั แต่ผลติภณัฑท์ี�นํามาใชก้บัลกูคา้ก็
ถอืเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัต่อธุรกจิดว้ย ซึ�งความตอ้งการหลกัของผูม้าใชบ้รกิารสปา คอื 



 49 

ตอ้งการความผ่อนคลายและการดแูลรกัษาสุขภาพ ดงันั �นรา้นชอนวาสปาจงึใหค้วามสําคญักบั
ผลติภณัฑท์ี�เลอืกใช ้ โดยคํานึงถงึคุณภาพเป็นหลกั รวมทั �งการเกบ็รกัษาที�ถูกตอ้ง นอกจากนี�
พนกังานทุกคนของรา้นจะต้องรูแ้ละเขา้ใจถงึประโยชน์และคุณสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด 
เพื�อจะไดนํ้าไปอธบิายและสรา้งความมั �นใจในเรื�องของความปลอดภยัใหก้บัลกูคา้ 

 
ขั �นตอนการใหบ้รกิาร ก่อนที�จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  พนกังานที�จะใหบ้รกิารตอ้งทาํการ

ตรวจเชค็สภาพผวิของลกูคา้ก่อน  จงึค่อยทาํการแนะนําผลติภณัฑแ์ละรปูแบบขั �นตอนของการ
นวดหรอืทรทีเมน้ทแ์ก่ลกูคา้ รวมถงึบอกใหล้กูคา้ทราบเกี�ยวกบัราคาค่าบรกิาร  เพื�อใหล้กูคา้ได้
พจิารณาเลอืกรปูแบบและค่าบรกิาร ก่อนที�จะตดัสนิใจรบับรกิารจากทางรา้น  

 
ในส่วนของอุปกรณ์และเครื�องมอืที�ใชใ้นการทําทรทีเมน้ทห์รอืทาํการนวด จะตอ้งผ่าน

การฆ่าเชื�อก่อนใหบ้รกิารทุกครั �ง โดยทางรา้นยดึหลกัความสะอาดและความปลอดภยัเป็นสิ�ง
สาํคญั 

 
2.1.7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 การออกแบบตกแต่งของรา้นชอนวาสปา จะมลีกัษณะเป็นบา้นที�ตกแต่งจดัวางสไตล์
เกาหล ี แบบเรยีบงา่ย เพื�อใหด้แูตกต่างจากรา้นสปาทั �ว ๆ ไป  สาํหรบัหอ้งที�ใหบ้รกิารจะเน้น
การตกแต่งและการสรา้งบรรยากาศ เพื�อใหผู้ม้าใชบ้รกิารรูส้กึผ่อนคลายและเป็นกนัเอง ภายใน
รา้นจะมหีอ้งที�ใหบ้รกิารอยู ่ 4 หอ้ง ในหอ้งบรกิารหนึ�งหอ้ง จะสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ได ้ 2 คน 
ถา้เป็นลกูคา้คนไทย อาจทําใหล้กูคา้บางคนรูส้กึเขนิอายหรอืรูส้กึถงึความไมเ่ป็นส่วนตวั  
 
2.2 วเคราะหส์ภาพการแขงขนั ิ ่ (Five Forces Model) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถใช ้ Five Forces Model วเิคราะหส์ภาพการแข่งขนัได้
ดงันี� 

 
2.2.1 ภาวะถกูคกุคามของคแูขงขนัรายใหม ่ ่ ่ (Threat of New Entrants) 
ธุรกจิสปาจดัเป็นธุรกจิที�มโีอกาสเตบิโตและทาํกําไร ทําใหคู้่แขง่ขนัรายใหม ่ๆ  

อยากเขา้มาสู่ธุรกจินี� แต่ก่อนจะเหน็ไดว้่าสปามใีหบ้รกิารแต่ในโรงแรมและรสีอรท์ต่าง ๆ แต่
เนื�องจากธุรกจิสปากําลงัไดร้บัความนิยมอย่างสงูจากผูบ้รโิภคทั �งชาวไทยและชาวต่างชาต ิจงึทาํ
ใหผู้ป้ระกอบการและนกัลงทุนหนัมาใหค้วามสนใจในการลงทุนเปิดธุรกจิสปาตามสถานที�ต่าง ๆ 
มากขึ�น เช่น ในหา้งสรรพสนิคา้ ในย่านธุรกจิ เป็นต้น ทาํใหก้ารแข่งขนัมคีวามรนุแรงมากขึ�น
ตามไปดว้ย โดยเฉพาะผูท้ี�มเีงนิทุนสงูมกัไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั จะเหน็ไดว้่าปจจุบัั นมนีกัธุรกจิ
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มากมายใหค้วามสนใจในการทาํธุรกจิสปา แมแ้ต่นกัแสดง ดารา ยงัใหค้วามสนใจในธุรกจินี�ดว้ย
เช่นกนั ดงันั �นผูบ้รหิารสปาจงึจาํเป็นตอ้งปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา เพื�อใหส้ามารถยนืหยดัอยูใ่น
ตลาดได ้
 

2.2.2 อาํนาจการตอรองของผู้ซื.อวตัถดุบ ่ ิ (Bargaining Power of Suppliers) 
อํานาจการต่อรองของผูข้ายผลติภณัฑท์ี�ใชใ้นการใหบ้รกิารในธุรกจิสปามคี่อนขา้ง 

สงู เช่น อ่างจากุ๊ซซี� เครื�องอบตวั เป็นตน้ เนื�องจากสนิคา้เหล่านี�ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้เฉพาะกลุ่ม 
ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ และเป็นสนิคา้ที�มตีวัแทนจาํหน่ายในประเทศน้อยราย ทาํใหโ้อกาส
ในการเลอืกผูข้ายของผูป้ระกอบการมน้ีอยลง 
 
 อํานาจการต่อรองของผูข้ายผลติภณัฑท์ี�ใชใ้นขั �นตอนการนวด และเสรมิความงามมน้ีอย 
เพราะสนิคา้บางอย่างสามารถหาซื�อไดใ้นประเทศ หากสนิคา้บางอยา่งตอ้งสั �งซื�อหรอืนําเขา้จาก
ต่างประเทศ ผูป้ระกอบการธุรกจิสปากส็ามารถหาซื�อไดจ้ากตวัแทนจาํหน่ายหลายรายใน
ประเทศไดใ้นราคาที�ถูก จงึทาํใหผู้ข้ายมอีํานาจในการต่อรองน้อย 
 

2.2.3 อาํนาจการตอรองของผู้ซื.อ ่ (Bargaining Power of Buyers)  
ปจจบุนัธุรกจิสปาเกดิขึ�นมากมาย ทาํใหผู้บ้รโิภคมตีวัเลอืกมากขึ�นในการเลอืกใช้ั  

บรกิาร ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมอีํานาจการต่อรองมากขึ�นดว้ย เนื�องจากลกูคา้มคีวามหลากหลาย แต่
ทุกคนลว้นตอ้งการไดร้บัความพงึพอใจสงูสุด ผูบ้รหิารสปาจงึตอ้งคาํนึงถงึในเรื�องนี� เพื�อใหก้าร
บรกิารเกดิคุณภาพที�ด ีการบรหิารความตอ้งการของลกูคา้เป็นสิ�งที�ตอ้งใหค้วามสนใจ ทั �งในดา้น
ของการพฒันาการบรกิารเสรมิ การพฒันาระบบการจองการใชบ้รกิาร การประมาณการความ
ตอ้งการที�ไมไ่ดม้าจากกลุ่มลูกคา้ที�เราไดว้างแผนไว ้ การกําหนดราคาค่าบรกิารที�จงูใจลกูคา้ 
รวมถงึการทําส่งเสรมิการขายในช่วงที�มลีกูคา้มาใชบ้รกิารน้อย ทั �งนี�เพื�อใหไ้ดร้ายไดต้รงตาม
เปาหมายที�วางไว ้้  
 

แต่หากลกูคา้เกดิความพงึพอใจในบรกิารของธุรกจิสปาที�ใดที�หนึ�งแลว้ จะส่งผลใหลู้กคา้
เกดิความภกัดต่ีอที�แห่งนั �น และทาํใหอ้ํานาจการต่อรองของลกูคา้ลดน้อยลงดว้ยเช่นกนั 
 

2.2.4 ภาวะถกูคกุคามของสนค้าทดแทน ิ (Threat of Substitutes) 
สปาสาํหรบัคนที�ตอ้งการการผ่อนคลายดว้ยการนวด สนิคา้ทดแทนมคี่อนขา้งน้อย  

ซึ�ง ไดแ้ก่ การนวดแผนโบราณตามสถานที�ต่าง ๆ ซึ�งกลุ่มลกูคา้ที�เลอืกใชบ้รกิารนวดแผน
โบราณนี� จดัเป็นกลุ่มที�ไมเ่น้นรปูแบบของสถานที�หรอืบรรยากาศที�ผ่อนคลาย 
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 สาํหรบัคนที�ตอ้งการการผ่อนคลายที�ไมใ่ช่ดว้ยวธิกีารนวด สนิคา้ทดแทนของธุรกจิสปา
มอียูม่ากมาย เช่น ศูนยอ์อกกําลงักาย (Fitness Center) ตามสถานที�ต่าง ๆ การเตน้แอโรบคิ 
การวิ�ง การฝึกโยคะ เป็นต้น ซึ�งกจิกรรมบางอยา่งอาจไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย หรอืเสยีค่าใชจ้า่ย
น้อยกว่าเมื�อเทยีบกบัการใชบ้รกิารสปา นอกจากนี�รา้นเสรมิสวยบางแห่งกจ็ดัใหม้บีรกิารนวด
เสรมิ เพื�อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้รา้นมากขึ�น  
 

2.2.5 การแขงขนัภายในอตุสาหกรรม ่ (Rivalry among Existing Firms)  
ปจจบุนัสภาพการแขง่ขนัในธุรกจิสปามคี่อนขา้งสงู เนื�องจากธุรกจิสปากําลงัไดร้บัความั

นิยมอยา่งสงูจากผูบ้รโิภคที�ใส่ใจในการดแูลรกัษาสุขภาพมากขึ�น จะเหน็ไดว้่ามรีา้นสปาใหม ่ ๆ
เกดิขึ�นมากมายทั �งในกรงุเทพมหานคร และในต่างจงัหวดั อกีทั �งรฐับาลยงัใหก้ารผลกัดนัและ
สนบัสนุนใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางธุรกจิสปาแห่งเอเชยี (Capital Spa of Asia) ทาํใหผู้ป้ระกอบการ
และนกัลงทุนเลง็เหน็โอกาสทางธุรกจิ และหนัมาใหค้วามสนใจในการทําธุรกจิสปามากขึ�น 

 
จากสภาพตลาดที�มโีอกาสเตบิโตและสามารถทํากําไร ผูป้ระกอบการธุรกจิสปาส่วนใหญ่

จงึใชก้ลยทุธก์ารตลาดทางดา้นราคา และการส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่าง ๆ มาแข่งขนักบั
คู่แขง่ขนั และเพื�อจงูใจลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื�อง  

 
เมื�อพจิารณาสภาพการแขง่ขนั คู่แขง่ขนัของรา้นชอนวาสปามดีงันี� 
คแู่ ขงขนัทางตรง่   
1) Spa A เป็นสปาที�ผสมผสานระหว่างรปูแบบเกาหลแีละรปูแบบไทย เน้นความ

ผ่อนคลาย ตั �งอยูท่ี�อาคารปานจติตท์าวเวอร ์ ซอยสุขุมวทิ 55 เน้นกลุ่มลกูคา้ระดบั High-End 
ราคาค่าบรกิารค่อนขา้งสงูเมื�อเทยีบกบัรา้นชอนวาสปา 

2) Spa B เป็นสปาเกาหลทีี�ไมไ่ดเ้น้นดา้นความผ่อนคลาย แต่เน้นดา้นความ
สวยงาม ตั �งอยู่ที�อาคารประสานมติร ซอยสุขมุวทิ 23 ลกูคา้หลกัเป็นชาวต่างชาต ิ โดยเฉพาะ 
ญี�ปนุ และ เกาหล ี ส่วนลกูคา้ไทย ไดแ้ก่ พนกังานบรษิทัที�ทํางานอยูใ่นบรเิวณนั �น ราคา่

ค่าบรกิารไมแ่ตกต่างกนัมากนกัเมื�อเทยีบกบัรา้นชอนวาสปา 
 
 คแูข่ ่งขนัทางอ้อม 

1) สถานบรกิารสปาทั �ว ๆ ไป ซึ�งมอียู่ประมาณ 34 แห่ง ใกลบ้รเิวณที�ตั �งของรา้น
ชอนวาสปา โดยมรีปูแบบบรกิารที�หลากหลาย เช่น นวดหน้า นวดตวั นวดเทา้ เน้นการนวด
แผนโบราณแบบไทย ลกูคา้เป็นทั �งชาวไทยและชาวต่างชาต ิ ราคาค่าบรกิารอยูใ่นระดบัตํ�าจนถึ
ระดบัปานกลาง 
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 2) โรงเรยีนพฤกษาหตัถแผนไทย และ Wat Po Massage School Sukhumvit 
Campus เป็นสถานที�ที�ฝึกสอนและอบรมวธิกีารนวด ขณะเดยีวกนักใ็หบ้รกิารแก่ลูกคา้ที�สนใจใช้
บรกิารดว้ย ราคาค่าบรกิารอยูใ่นระดบัตํ�าจนถงึระดบัปานกลาง  ถอืเป็นสถานที�หนึ�งที�ลกูคา้ให
ความเชื�อถอื และไวว้างใจในเรื�องของความปลอดภยั 
 3) รา้นเสรมิสวยที�มบีรกิารนวดเสรมิ ซึ�งมอียู่ประมาณ 3 แห่ง โดยลกูคา้ส่วนใหญ่
มาใชบ้รกิารเพื�อความสวยงามมากกว่าเพื�อความผ่อนคลาย ราคาค่าบรกิารตํ�ากว่าเมื�อเทยีบกั
รา้นสปาที�อยูบ่รเิวณเดยีวกนั 
 4) Health Therapy Clinic จดัเป็น Medical Spa ที�เน้นการทําสปาเพื�อบาํบดัและ
รกัษาโรค ซึ�งตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางเป็นผูใ้หบ้รกิาร ลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารไมเ่พยีงแต่
ตอ้งการเพื�อความผ่อนคลาย แต่เพื�อตอ้งการไดร้บัการรกัษาโรคดว้ย ราคาค่าบรกิารจงึขึ�นอยูก่บั
ระยะเวลาในการรกัษาโรคดว้ย 
 5) รา้นสปาที�ตั �งอยูใ่นโรงแรม ซึ�งบรเิวณรอบ ๆ รา้นชอนวาสปามโีรงแรมตั �งอยู่
ประมาณ 4 แห่ง เป็นสปาที�มรีปูแบบบรกิารครบวงจร โดยลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารถอืเป็นลกูคา้
ระดบั High-End และราคาค่าบรกิารกส็งูเช่นกนั 
 
2.3 วเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ิ (SWOT Analysis) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยนําเอา SWOT มาใช ้ สามารถวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทั �ง
ภายในและภายนอกไดด้งันี� 
 

2.3.1 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
จดุแขง็ (Strength) 
1) รา้นชอนวาสปามรีปูลกัษณ์และบรกิารที�แตกต่างจากคู่แขง่ขนัทั �วไป เพราะ

ธุรกจิ สปาสไตลเ์กาหลยีงัมไีมม่ากนกั 
2) กลุ่มลกูคา้หลกัเป็นกลุ่มที�มคีวามภกัดต่ีอรา้น (Brand Loyalty) เนื�องจาก

ประทบัใจรปูแบบบรกิารของรา้น 
3) กลุ่มลกูคา้ที�ประทบัใจในบรกิารที�รา้นชอนวาสปา ทาํการแนะนําเพื�อนหรอื

คนรูจ้กัในรปูแบบการสื�อสารแบบปากต่อปาก ทาํใหม้ลีกูคา้รายใหมเ่ขา้มา
ใชบ้รกิาร ส่งผลใหท้างรา้นมลีกูคา้เพิ�มมากขึ�น 

4) พนกังานที�ใหบ้รกิารมคีวามเชี�ยวชาญในดา้นการนวด เพราะไดร้บัการ
ฝึกอบรมเกี�ยวกบัการนวดในแบบต่าง ๆ เพื�อการใหบ้รกิารที�มี
ประสทิธภิาพแก่ลกูคา้ 
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5) พนกังานทุกคนมใีจรกัในงานบรกิาร มคีวามพรอ้มและเตม็ใจในการตอ้นรบั
และบรกิารลกูคา้ (Service Mind) 

6) รา้นชอนวาสปามผีูเ้ป็นหุน้ส่วนเป็นชาวเกาหล ี ซึ�งรูจ้กัแหล่งผลติสมนุไพร
และผลติภณัฑเ์กาหลเีป็นอยา่งด ี ทาํใหร้า้นสามารถนําเขา้ผลติภณัฑท์ี�มี
คุณภาพดเีพื�อมาบรกิารแก่ลูกคา้  

 
จดุออน ่ (Weaknesses) 
1) ชื�อเสยีงของทางรา้นยงัไมเ่ป็นที�รูจ้กัในกลุ่มลกูคา้มากนกั 
2) ลกูคา้ใหมจ่ะสงัเกตหรอืหารา้นไดย้าก เนื�องจากรา้นตั �งอยูใ่นซอยและไม่มี

ปายบอก้  
3) หอ้งที�ใหบ้รกิารนวด ในหนึ�งหอ้งจะสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้พรอ้มกนั 2 

คน ซึ�งอาจทาํใหล้กูคา้รูส้กึว่าไมเ่ป็นส่วนตวั                                                                                     
4) พนกังานที�ใหบ้รกิารมพีื�นฐานความรูด้า้นภาษาไมด่นีกั ทาํใหม้ปีญหาดา้นั

การตดิต่อสื�อสารกบัลกูคา้ในบางครั �ง 
5) รา้นชอนวาสปาเริ�มดําเนินธุรกจิไดไ้มน่านนกั ดงันั �นผูบ้รหิารและเจา้ของ

รา้นจงึขาดประสบการณ์และความชํานาญในการดําเนินงาน 
6) การสื�อสารทางการตลาดยงัไมด่พีอ 

 
2.3.2 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

โอกาส (Opportunities) 
1) ธุรกจิสปากําลงัไดร้บัความนิยมและสอดคลอ้งกบัความต้องการของ

ผูบ้รโิภคในปจัจุบนั ซึ�งไดห้นัมาใหค้วามสนใจในเรื�องของสุขภาพกนัมาก
ขึ�น 

2) ปจจบุัั นธุรกจิสปาส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูของการนวดแบบไทยหรอืแผนไทย
โบราณ ก่อใหเ้กดิการแข่งขนัที�ค่อนขา้งสงู และกําลงัอยู่ในช่วงของจดุอิ�มตวั 
แต่ธุรกจิสปาในรปูแบบเกาหลยีงัมไีมม่ากนกั และคนส่วนใหญ่ยงัไม่รูจ้กั ทาํ
ใหย้งัมโีอกาสเตบิโตในตลาด 

3) รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกจิสปา โดยมุง่เน้นใหธุ้รกจิสปา
เป็นตวัช่วยดงึดดูใหน้กัท่องเที�ยวเขา้มาประเทศไทย เพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้
ประเทศมากขึ�น 
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อปุสรรค (Threats) 
1) สภาวะการแข่งขนัสงู มทีั �งคู่แขง่ขนัเดมิในตลาดและคู่แขง่ขนัรายใหมท่ี�

อาจจะเขา้มาในตลาดไดทุ้กเมื�อ 
2) การลงทุนในธุรกจิสปาเพื�อสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั ตอ้งใชเ้งนิลงทุน

ค่อนขา้งสงู 
3) การจดัหาและรกัษาบุคลากรทาํไดย้าก โดยเฉพาะพนกังานบรกิารดา้นการ

บาํบดั เนื�องจากพนกังานที�มปีระสทิธภิาพและศกัยภาพมกัจะถูกคู่แขง่ขนั
ซื�อตวัไปปฏบิตังิาน 

4) ปจจบุนัเศรษฐกจิของประเทศไทยไมค่่อยด ี ทําใหผู้บ้รโิภคบางรายไมอ่ยากั

ใชบ้รกิารสปา เพราะถอืว่าเป็นค่าใชจ้่ายที�ไม่จาํเป็นและฟุมเฟือย่  
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3.  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
3.1 วเคราะหแ์นวทางเลือกในการกาํหนดกลยทุธ ์โดยใช้ ิ TOWS Matrix 
 
ตารางที� 3 : ตารางการเสนอแนวทางเลอืกโดยใช ้TOWS Matrix 

           ปัจจยัภายใน 
            (Internal Factors) 

 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 
(External Factors) 

จดุแขง็ (Strength) 
1. รปูลกัษณ์และบรกิารที�แตกต่าง
จากคู่แขง่ขนัทั �วไป 
2. ลกูคา้มคีวามภกัดต่ีอรา้น  
3. ลกูคา้เก่าแนะนําลกูคา้ใหมใ่หม้า
ใชบ้รกิารที�รา้น แบบปากต่อปาก 
4. บุคลากรมคีวามเชี�ยวชาญในการ
ใหบ้รกิาร 
5. พนกังานทุกคนมใีจรกัในงาน
บรกิาร 
6. รูจ้กัแหล่งผลติสนิคา้เกาหล ีทาํให้
รา้นสามารถนําเขา้สนิคา้ที�มคุีณภาพ
ดมีาบรกิารแก่ลกูคา้  

จดุออน ่ (Weaknesses) 
1. ชื�อเสยีงของรา้นยงัไม่เป็นที�
รูจ้กัในกลุ่มลกูคา้มากนกั 
2. ที�ตั �งของรา้นหายาก 
3. ความไม่เป็นสว่นตวัของ
ลกูคา้ในการรบับรกิาร 
4. ปญหาดา้นการสื�อสารของั
พนกังานกบัลกูคา้ 
5. ผูบ้รหิารและเจา้ของรา้นขาด
ความชาํนาญในการดาํเนินงาน 
6. การสื�อสารทางการตลาดยงั
ไม่ดพีอ 

โอกาส (Opportunities) 
1. ธุรกจิสปากาํลงัไดร้บัความนิยม 
2. สปาไตลเ์กาหลยีงัไม่เป็นที�รูจ้กั
ของลกูคา้ มโีอกาสเตบิโตในตลาด 
3. รฐับาลสนบัสนุนและสง่เสรมิ
ธุรกจิสปา  

SO : กลยุทธก์ารเตบโตแบบเจาะิ
ตลาดและกลยทุธม์ุงลูกค้ากลุม่ ่
เลก็โดยเน้นการสรา้งความ
แตกตาง่  
- เน้นสรา้งความแตกต่างของสนิคา้
และบรกิาร 
- กระตุน้ลกูคา้เดมิใหเ้พิ�มปรมิาณ
การซื�อหรอืใชบ้รกิาร โดยออกแบบ
ผลติภณัฑใ์หม้ปีระโยชน์มากขึ�น 
- ทาํพนัธมติรกบัศนูยล์ดนํ�าหนกั เพื�
ขยายฐานลกูคา้คนไทย 

WO : กลยุทธก์ารเตบโตแบบิ
รวมตวัไปข้างหลงัและกล
ยุทธม์ุงลูกค้ากลุมเลก็โดย่ ่
เน้นการเป็นผูนํ้าด้านต้นทุน 
- ผลติผลติภณัฑข์องทางรา้น
เอง เพื�อช่วยสรา้งมลูค่าเพิ�ม
ใหแ้ก่ธุรกจิ 
 

อปุสรรค (Threats) 
1. การแขง่ขนัสงู คูแ่ขง่เยอะ 
2. ค่าใชจ้่ายในการแขง่ขนัสงู 
3. การจดัหาและรกัษาบุคลากรทาํ
ไดย้าก 
4. เศรษฐกจิของประเทศไทยไมด่ ี

ST : กลยุทธก์ารเตบโตแบบิ
พฒันาผลตภณัฑแ์ละกลยุทธก์าริ
สรา้งความแตกตาง่  
- พฒันาผลติภณัฑแ์ละรปูแบบ
บรกิารใหม้คีวามแตกต่างและ
หลากหลายมากขึ�น 

 

ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
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3.2 วเคราะหแ์นวทางเลือกในการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร ธรุกจ และหน้าที�ิ ิ  
 

3.2.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร เป็นกลยทุธท์ี�ใชใ้นการพจิารณาสิ�งที�เกดิขึ�นในอุตสาหกรรม ที�
ธุรกจิกําลงัเผชญิอยู่และประเมนิความสามารถในการแข่งขนัในธุรกจิ เพื�อใชก้ําหนดทศิทางของ
องคก์รว่าจะตดัสนิใจมุง่เน้นในทางใด และใชก้ลยุทธอ์ะไร ซึ�งกลยทุธท์างเลอืกในระดบัองคก์รมี
ดงันี� 
 
 1) กลยทุธก์ารเตบโต ิ (Growth Strategy) แบบเจาะตลาด (Market 
Penetration) ปจจบุนัธุรกจิสปากําลงัเตบิโตจนถงึจดุอิ�มตวั เนื�องจากมผีูป้ระกอบการมากมายั

หนัมาลงทุนทางดา้นธุรกจิสปา โดยเฉพาะไทยสปาซึ�งเปิดกนัมากมาย ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู 
ผูป้ระกอบการรายใดที�มรีา้นสปาเลก็ ๆ หรอื เงนิทุนไมม่ากพอ กไ็มส่ามารถทําการแขง่ขนัใน
ตลาดได ้ ในที�สุดกต็อ้งปิดกจิการตนเอง สาํหรบัรา้นชอนวาสปา แมจ้ะเป็นรา้นเลก็ ๆ แต่สนิคา้
และบรกิารของรา้นเป็นรปูแบบเกาหล ี ซึ�งยงัมคีู่แขง่ขนัไมม่ากนกั ยงัมโีอกาสเตบิโตในตลาดได ้
เพราะผูบ้รโิภคมกัสนใจในสิ�งแปลกใหมท่ี�ตนไมเ่คยลอง และจากการทําแบบสอบถาม ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่ไมเ่คยรูจ้กัสปาสไตลเ์กาหลมีาก่อน แต่มคีวามอยากทดลองใชบ้รกิาร ดงันั �นรา้นชอน
วาสปาควรนํากลยุทธก์ารเตบิโต แบบการเจาะตลาดมาใช ้เป็นการกระตุน้ลกูคา้ในปจจุบนัั ที�เป็น
ชาวต่างชาต ิใหเ้พิ�มปรมิาณการซื�อหรอืการใชบ้รกิาร โดยอาจออกแบบผลติภณัฑใ์หม้ปีระโยชน์
มากขึ�น เช่น ผลติภณัฑห์นึ�งที�เคยใชไ้ดเ้ฉพาะผวิหน้า อาจพฒันาใหส้ามารถใชไ้ดท้ั �งผวิหน้าและ
ผวิกาย เป็นตน้  

 
นอกจากกระตุน้ใหล้กูคา้เดมิใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของรา้นมากขึ�นแลว้ ยงัเป็นการ

เพิ�มลกูคา้ใหม ่ โดยขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มคนไทย วยัทาํงาน อยูใ่นช่วงอาย ุ 30 – 39 ปี 
เพราะเป็นกลุ่มที�มกีําลงัซื�อค่อนขา้งสงู การขยายฐานผูบ้รโิภคไปสู่ลกูคา้ชาวไทย ผูบ้รหิารของ
รา้นเลง็เหน็ว่า ควรทําพนัธมติรกบัธุรกจิอื�น เช่น ศูนยล์ดนํ�าหนกั Body Shape ถอืเป็นความ
รว่มมอืกนัในการขายสนิคา้และบรกิาร เป็นการขยายฐานลกูคา้ซึ�งกนัและกนั ช่วยสรา้ง
มลูค่าเพิ�มใหก้บัทั �งสองฝาย ่ เพื�อทาํใหร้า้นเป็นที�รูจ้กัของลกูคา้มากขึ�น และเพื�อเพิ�มศกัยภาพใน
การแขง่ขนัของรา้น 
 
 2) กลยทุธก์ารเตบโติ  (Growth Strategy) แบบรวมตวัไปข้างหลงั 
(Backward Integration) ปจจบุนัรา้นชอนวาสปา ั มกีารนําผลติภณัฑต่์าง ๆ เขา้มาจาก
ต่างประเทศ ซึ�งก่อใหเ้กดิตน้ทุนสงู อกีทั �งผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 
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เพื�อแกไ้ขปญหานี� ทางรา้นจงึคดิจะนํากลยทุธก์ารเตบิโตแบบรวมตวัไปขา้งหลงัมาใช้ั  จากการที�
รา้นชอนวาสปาเปิดดาํเนินกจิการมาไดร้ะยะหนึ�ง ทําใหเ้จา้ของรา้นมกีารศกึษาและมคีวามรูม้าก
ขึ�นเกี�ยวกบัผลติภณัฑต่์าง ๆ รวมถงึขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละผลติภณัฑ ์ ทางรา้นจงึมคีวามคดิที�จะ
ทาํการผลติสนิคา้ของรา้นขึ�นเอง เพื�อช่วยสรา้งมลูค่าเพิ�มและเป็นการสรา้งตราสนิคา้และ
ภาพลกัษณ์ใหก้บัรา้น รวมถงึช่วยเพิ�มผลกําไรใหก้บัธุรกจิของรา้นดว้ย 

 
3) กลยทุธก์ารเตบโต ิ (Growth Strategy) แบบการพฒันาผลตภณัฑ ์ิ

(Product Development) จากการวเิคราะหค์ู่แขง่ขนัทางตรงของรา้นชอนวาสปาพบว่า คู่
แขง่ขนัมรีปูแบบบรกิารที�คลา้ยคลงึกนักบัรา้นชอนวาสปา การตั �งราคาค่าบรกิารและระยะเวลา
ในการใหบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนัมากนกั อกีทั �งกลุ่มเป้าหมายหลกัยงัเป็นกลุ่มเดยีวกนั คอื 
ผูบ้รโิภคที�เป็นต่างชาต ิโดยเฉพาะชาวเกาหล ีและญี�ปนุ จดุที�แตกต่างกนัคอื ่ คู่แขง่ขนัมรีปูแบบ
บรกิารที�หลากหลายกว่า ทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกรปูแบบบรกิารไดม้ากขึ�น คู่แขง่ขนัจงึมี
ความไดเ้ปรยีบมากกว่ารา้นชอนวาสปา  

 
ดงันั �นกลยุทธท์ี�ควรนํามาใช ้ เพื�อแกไ้ขปญหาความไดเ้ปรยีบของคู่แขง่ขนัดงักล่าว คอื ั

กลยทุธก์ารเตบิโตแบบการพฒันาผลติภณัฑ ์ โดยรา้นชอนวาสปาควรพฒันาสนิคา้และรปูแบบ
บรกิารใหม้คีวามแตกต่างและหลากหลายมากขึ�น เพื�อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิ และส่วนแบ่ง
ตลาดที�มอียู่ 
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ตารางการกาํหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร และการตดัสนใจเลือกกลยุทธ ์เพื�อิ
แก้ไขปัญหาองคก์ร 

ตารางที� 4 : การเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

ระดบักลยุทธ ์ ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 

1. กลยุทธก์ารเตบโติ
แบบเจาะตลาด 

1. เพิ�มรายได ้

2. ฐานลกูคา้เพิ�มมาก
ขึ�น 

3. ธุรกจิเตบิโตและมี
สว่นแบ่งตลาดมากขึ�น 

4. มพีนัธมติร ชว่ยสรา้ง
ผลประโยชน์ซึ�งกนัและ
กนั 

5. บรษิทัสามารถใช้
ทรพัยากรที�มอียู่อย่าง
เตม็ที� และเตม็
ความสามารถ 

1. การลอกเลยีนแบบ
ของคู่แขง่ขนั 

2. รปูแบบบรกิารอาจไม่
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ไทย 

2. กลยุทธก์ารเตบโติ
แบบรวมตวัไปขา้ง
หลงั 

1. ลดตน้ทุน 

2. ประหยดัค่าใชจ้่าย 

3. สรา้งตราสนิคา้ให้
เป็นที�รูจ้กั 

1. ใชเ้วลาในการสรา้ง
ตราสนิคา้ใหเ้ป็นที�รูจ้กั 

2. หากธุรกจิดาํเนินงาน
อย่างขาดประสทิธภิาพ 
อาจทาํใหเ้กดิการ
ขาดทุนได ้

3. เกดิตน้ทุนในการทาํ
ตลาด 

Corporate Level 
Strategy 

3. กลยุทธก์ารเตบโติ
แบบพฒันาผลตภณัฑ์ิ  

1. สนิคา้และบรกิารมี
ความหลากหลาย 

2. เพิ�มศกัยภาพในการ
แขง่ขนั 

1. การลอกเลยีนแบบ
ของคู่แขง่ขนั 

2. การรบัรองคุณภาพ
และมาตรฐานของสนิคา้
และบรกิาร โดย
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ตอ้งใชเ้วลา 

ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
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3.2.2 กลยทุธร์ะดบัธรุกจ ิ (Business Strategy) 

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เป็นกลยุทธท์ี�องคก์รใชเ้พื�อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั    
กลยทุธท์างเลอืกในระดบัธุรกจิมดีงันี� 
 

1) กลยทุธก์ารมงุลกูค้ากลมุเลก็โดยเน้นการสร้าง่ ่ ความแตกตาง ่ (Focused 
Differentiation Strategy) รา้นชอนวาสปา เป็นสปาเกาหลทีี�คนส่วนใหญ่ยงัไม่รูจ้กั ดงันั �น
ผูบ้รหิารจงึควรใชจุ้ดนี�เป็นจุดขาย เพื�อสรา้งความแตกต่าง โดยมุง่เน้นในการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดว้ยการสรา้งสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ขนั เสนอ
สนิคา้และบรกิารใหม้คีุณลกัษณะพเิศษ และมคีวามหลากหลายมากขึ�น เพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค เนื�องจากว่ารา้นดําเนินงานโดยเจา้ของที�เป็นชาวเกาหลแีละชาวไทย ทํา
ใหร้า้นสามารถรูไ้ดว้่า ลกูคา้ที�เป็นต่างชาตมิคีวามชอบรปูแบบบรกิารแบบใด และลกูคา้ชาวไทย
มคีวามชอบแบบใด เพื�อที�ผูบ้รหิารทั �งสองของรา้น จะไดส้ามารถเขา้ใจและปรบัเปลี�ยนสนิคา้และ
รปูแบบบรกิารของรา้นใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้  

 
 การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิกบัธุรกจิอื�น เช่น ศูนยล์ดนํ�าหนกั Body Shape ถอืเป็นการ
ขยายฐานลกูคา้ซึ�งกนัและกนั ช่วยสรา้งมลูค่าเพิ�มใหก้บัทั �งสองฝาย่  เป็นการขยายช่องทางการ
จาํหน่ายสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการส่งเสรมิการขาย ทั �งนี�เพื�อเป็นการเสรมิความแขง็แกรง่แก่
รา้น ใหส้ามารถอยู่รอดไดภ้ายใตก้ารแขง่ขนัที�รนุแรง  
 
 2) กลยทุธก์ารมงุลกูค้ากลมุเลก็โดยเน้นการเป็นผูนํ้าด้านต้นทุน ่ ่ (Focused 
Cost Leadership Strategy) กลยทุธนี์�เกดิขึ�นจากการที�รา้นชอนวาสปามกีารวางแผนที�จะลด
หรอืเลกิการนําเขา้วตัถุดบิและผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศ และหนัมาเป็นผูผ้ลติสนิคา้เอง เมื�อ
ชอนวาสปาสามารถผลติสนิคา้ไดเ้อง กจ็ะเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการผลติ ลดภาษกีารนําเขา้ 
และหลกีเลี�ยงผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ เมื�อสามารถลดตน้ทุนเหล่านี�
ได ้ ทางรา้นกส็ามารถลดราคาค่าบรกิารบางส่วนใหแ้ก่ลกูคา้ของรา้นไดเ้ช่นกนั ในขณะที�สนิคา้
และรปูแบบบรกิารที�รา้นมอบใหแ้ก่ลกูคา้ยงัคงคุณภาพดเีหมอืนเดมิ ถอืเป็นการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหก้บัรา้นดว้ย 
 
 3) กลยทุธก์ารสร้างความแตกตาง่  (Differentiation Strategy) เป็นกลยทุธท์ี�
มุง่สรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหเ้หนือคู่แขง่ขนั และใหคุ้ณค่าแก่ผูบ้รโิภค
มากกว่าคู่แขง่ขนัในแงคุ่ณภาพ คุณลกัษณะพเิศษ หรอืการบรกิารหลงัการขาย กลยทุธนี์�
นอกจากจะช่วยรกัษาฐานลูกคา้เดมิที�มอียูแ่ลว้ ยงัอาจทําใหร้า้นชอนวาสปาไดล้กูคา้ของคู่
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แขง่ขนัเพิ�มขึ�นดว้ย แมว้่าในอนาคตคู่แขง่ขนัจะสามารถผลติสนิคา้และบรกิารในรปูแบบเดยีวกนั
กบัรา้นชอนวาสปา แต่ชอนวาสปากจ็ะไดภ้าพลกัษณ์ของการเป็นผูร้เิริ�มผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
นั �น ๆ ก่อนใคร คู่แขง่ขนัที�ตามมากจ็ะกลายเป็นสนิคา้และบรกิารที�ลอกเลยีนแบบ 

  

ตารางการกาํหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกจิ  และการตดัสนใจเลือกกลยทุธ ์เพื�อแก้ไขิ
ปัญหาองคก์ร 

 
ตารางที� 5 : การเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ 

ระดบักลยุทธ ์ ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 

1. Focused 
Differentiation 
Strategy 

1. สามารถแขง่ขนัในตลาด และ
ปองกนัการเขา้มาของคูแ่ขง่รายใหม่้  

2. เพิ�มสว่นแบ่งตลาดได ้

3. บรกิารที�แตกต่างจากคูแ่ขง่ ทาํให้
สามารถเสนอราคาสงูได ้

4. ขยายฐานลกูคา้ ช่วยเพิ�มรายได ้

5. ตอบสนองความตอ้งของลกูคา้
เฉพาะกลุ่มได ้

1. การลอกเลยีนแบบ
ของคู่แขง่ 

2. ความยากในการทาํ
ใหล้กูคา้รบัรูถ้งึความ
แตกต่าง 

3. ลกูคา้อาจรูส้กึว่า
สนิคา้และบรกิารไม่คุม้
กบัราคาที�กาํหนดไว ้

2. Focused Cost 
Leadership 
Strategy 

1. สามารถเจาะตลาดลกูคา้ที�ใช้
บรกิารของคู่แขง่ได ้

2. ทาํใหล้กูคา้รบัรูต้ราสนิคา้ของรา้น 
(Brand Awareness) 

1. ใชเ้วลานานในการ
สรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็น
ที�รูจ้กั 

2. ลดตน้ทุนการผลติ 
แต่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ดา้นการตลาด 

Business Level 
Strategy 

3. Differentiation 
Strategy 

1. ปองกนัการเขา้มาของคู่แขง่ขนั้
รายใหม ่

2. สนิคา้และบรกิารแตกต่างจากคู่
แขง่ขนั 

3. สรา้งภาพลกัษณ์ใหร้า้น 

1. การลอกเลยีนแบบ
ของคู่แขง่ขนั 

2. เสยีค่าใชจ้่ายในการ
ทาํตลาด 

ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
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3.2.3 กลยทุธร์ะดบัหน้าที� (Functional Strategy) 

 กลยทุธร์ะดบัหน้าที� เป็นส่วนที�จะคอยสนับสนุนกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เพื�อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร ทางเลอืกของกลยทุธร์ะดบัหน้าที�แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดงันี� 

1) กลยทุธเ์น้นด้านการตลาด หรือ 4P’s เน้นใหค้วามสําคญัไปที�การพฒันา 

1.1) ผลติภณัฑแ์ละรปูแบบบรกิาร (Product and Service) ใหม้คีวาม
แตกต่างจากคู่แข่งขนั  

1.2) ราคา (Price) ซึ�งเป็นปจจยัสําคญัที�มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้ั รกิารของ
ลกูคา้ แต่ทางรา้นไมค่วรตั �งราคาค่าบรกิารตํ�า เพราะจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกจิ
และรายไดข้องรา้น ดงันั �นผูบ้รหิารอาจตั �งราคาใหแ้ตกต่างกนัในการเขา้ใชบ้รกิาร (Price 
Discrimination) โดยอาจกําหนดราคาในช่วงวนัจนัทร ์– พฤหสั เวลา 10.00 – 14.00 
น. เป็นช่วงราคาส่งเสรมิการขาย แต่ช่วงวนั ศุกร ์– อาทติย ์ราคาปกต ิ 

1.3) สถานที� (Place)  ควรจดัใหม้ปีายบอกทางเขา้รา้นชอนวาสปาอย่าง้

ชดัเจน และจดัใหม้ทีี�จอดรถสาํหรบัลกูคา้ 

1.4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ควรใชก้ารสื�อสารแบบปากต่อปาก 
โดยจดัโครงการสมาชกิแนะนําสมาชกิ เช่น ผูท้ี�แนะนําสมาชกิ 1 ท่านไดค้ะแนนสะสม 1 
คะแนน ครบ 3 แตม้ใชบ้รกิารฟร ี1 ครั �ง และ ผูท้ี�มาใชบ้รกิารใหม่จะไดร้บัส่วนลด 40% 
นอกจากนี�ควรใชส้ื�อสิ�งพมิพ ์ เช่น นิตยสาร เพราะเป็นสื�อที�สามารถใหข้อ้มลูข่าวสารได้
มาก เพื�อเป็นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูใหล้กูคา้รูจ้กัสปาเกาหลมีากขึ�น  

1.5) บุคลากร (People) คอืบุคคลสาํคญัที�จะช่วยดงึดดูลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิาร 
ถา้พนกังานมมีนุษยสมัพนัธแ์ละสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบัลกูคา้ กจ็ะทาํใหลู้กคา้
ประทบัใจและอยากมาใชบ้รกิารซํ�าอกี ทาํใหเ้กดิความภกัดต่ีอรา้น (Brand Loyalty) 

1.6) กระบวนการ (Process) การใหบ้รกิารที�มมีาตรฐานและปลอดภยั ถอื
เป็นส่วนหนึ�งที�ธุรกจิบรกิารตอ้งใหค้วามสนใจ เช่น อุปกรณ์เครื�องมอืทุกชนิดตอ้งผ่าน
การทําความสะอาด ฆา่เชื�อ ก่อนใหบ้รกิารลกูคา้ทุกครั �ง เพื�อสรา้งความมั �นใจ และทําให้
ลกูคา้ไวว้างใจในการมาใชบ้รกิาร นอกจากนี� ควรจดัใหม้บีรกิารหลงัการขาย เช่น 
สอบถามความพงึพอใจของลกูคา้ เพื�อเป็นแนวทางใหร้า้นรบัรูค้วามตอ้งการของลูกคา้ 
และพฒันาการใหบ้รกิารในครั �งต่อไป 

1.7) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ควรจดัสถานที� 
บรรยากาศภายในรา้นใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึสบายและผ่อนคลาย และควรจดัใหเ้ป็นสดัส่วน 
ไมท่าํใหผู้ใ้ชบ้รกิารอดึอดั และรูส้กึไมเ่ป็นส่วนตวั 
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 2) กลยทุธเ์น้นด้านบรหารทรพัยากรบคุคลิ  คอื กลยทุธท์ี�เน้นที�ตวัพนกังานที�
ใหบ้รกิาร เป็นการพฒันาความรู ้ ความสามารถใหก้บัพนกังาน โดยการจดัใหม้กีารอบรมความรู้
ดา้นภาษาและดา้นต่าง ๆ เพื�อเสรมิความรูใ้หก้บัพนักงาน ทําใหส้ามารถพดูคุยโตต้อบและให้
คาํแนะนําแก่ลกูคา้ได ้ เพราะพนกังานของรา้น ถอืเป็นผูท้ี�เขา้ถงึลกูคา้มากที�สุด ในขณะเดยีวกนั
บรษิทักต็อ้งสรา้งแรงจงูใจ หรอืใหร้างวลัต่าง ๆ แก่พนักงาน เพื�อเป็นการจงูใจพนักงานใหต้ั �งใจ
ในการทาํงานและลดอตัราการเขา้ – ออก ของพนกังาน ซึ�งเป็นปญหาหลกัั ของธุรกจิบรกิาร 

 
3) กลยทุธเ์น้นด้านการผลติ  ผูบ้รหิารควรหาแหล่งผลติสนิคา้ที�ใชใ้นรา้นของตน

เพื�อเป็นการสรา้งตราสนิคา้และเอกลกัษณ์ใหแ้ก่รา้น (Brand Identity) สรา้งความภกัดต่ีอรา้น 
(Brand Loyalty) และเพิ�มโอกาสในการใชใ้หก้บัลกูคา้ โดยสามารถซื�อสนิคา้ไปใชท้ี�บา้นไดเ้อง 
 
ตารางการกาํหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าที� และการตดัสนใจเลือกกลยุทธ ์เพื�อิ
แก้ไขปัญหาองคก์ร 

 
ตารางที� 6 : การเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัหน้าที� 

 ระดบักลยุทธ ์ ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 

1. กลยุทธเ์น้นด้าน
การตลาด 

- เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้
เปาหมาย้  
- กระตุน้ใหล้กูคา้อยาก
ใชส้นิคา้และบรกิาร 

- เกดิตน้ทุนในการทาํ
ตลาด 

2. กลยุทธเ์น้นด้าน
บรหารทรพัยากริ
บุคคล 

- เพิ�มประสทิธภิาพใน
การทาํงาน 
- พนกังานมคีวามรูม้าก
ขึ�น 

- มค่ีาใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมพนกังาน 
- ใชเ้วลาในการ
ฝึกอบรม 

Functional Level 
Strategy 

3. กลยุทธเ์น้นด้าน
การผลติ  

- ลกูคา้เกดิการจดจาํใน
ตราสนิคา้ 

- ลดตน้ทุนการผลติ 

- ใชเ้วลาในการสรา้ง
ตราสนิคา้  

- เกดิค่าใชจ้่ายดา้น
การตลาด 

ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
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4. การตดัสนใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาิ  
 
4.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
 กลยทุธท์ี�องคก์รตดัสนิใจเลอืก คอื กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) แบบเจาะ
ตลาด (Market Penetration) เมื�อเปรยีบเทยีบกลยุทธนี์�กบักลยทุธก์ารเตบิโตแบบรวมตวัไปขา้ง
หลงั จะเหน็ว่ากลยทุธก์ารเตบิโตแบบเจาะตลาดมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่า ทําใหร้า้นสามารถใช้
ทรพัยากรที�มอียู่มาใชง้านและใหบ้รกิารไดอ้ย่างเตม็ที� (Full Capacity) เป็นการเพิ�มรายไดใ้ห้
มากขึ�น สามารถเหน็ผลไดใ้นระยะสั �น และสอดคลอ้งกบัเปาหมายที�ผูบ้รหิารวางไว ้คอื ตอ้งการ้

ขยายฐานลกูคา้คนไทย 
 
4.2 กลยทุธร์ะดบัธรุกจิ  
 กลยทุธร์ะดบัธุรกจิที�องคก์รเลอืก คอื กลยทุธก์ารมุง่ลกูคา้กลุ่มเลก็โดยเน้นการสรา้ง
ความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เนื�องจากสนิคา้และบรกิารของรา้นชอน
วาสปามลีกัษณะที�โดดเด่น แตกต่างจากรา้นสปาทั �วไป ความแตกต่างนี�จงึสามารถนํามาเป็นจดุ
ขาย เพื�อกระตุ้นใหล้กูคา้เกดิความสนใจและอยากใชบ้รกิาร ทําใหร้า้นสามารถตั �งราคาค่าบรกิาร
ที�สงูกว่าคู่แขง่ขนัได ้ เหตุผลที�ไมเ่ลอืกกลยทุธก์ารมุ่งลกูคา้กลุ่มเลก็โดยเน้นการเป็นผูนํ้าดา้น
ตน้ทุน เพราะทาํใหธุ้รกจิเตบิโตชา้ ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งตราสนิคา้ และยากต่อการทําใหล้กูคา้
จดจาํตราสนิคา้ 
 
4.3 กลยทุธร์ะดบัหน้าที� 
 เมื�อพจิารณาแนวทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัหน้าที� ผูบ้รหิารองคก์รตดัสนิใจเลอืกใชแ้บบ
ผสมระหว่างกลยทุธเ์น้นดา้นการตลาด และกลยทุธเ์น้นดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล เพราะ
พนกังานที�ใหบ้รกิารถอืเป็นบุคคลที�สาํคญัต่อธุรกจิบรกิาร ถา้ขาดพนกังานที�มปีระสทิธภิาพ 
ธุรกจิกไ็มส่ามารถดาํเนินต่อไปได ้ขณะเดยีวกนัการตลาดกเ็ป็นส่วนสําคญัที�จะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ธุรกจิ ดงันั �นทั �ง 2 ส่วนนี�จงึตอ้งดาํเนินไปควบคู่กนั เพื�อช่วยส่งผลต่อการเตบิโตของธุรกจิใน
อนาคต 
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5. ดชันีชี.วดัความสาํเรจ็ (Measures or Key Performance Indicators) 
จากการตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปญหาั  ผูศ้กึษาจงึไดท้ําการกําหนดดชันีชี�วดั

ความสาํเรจ็ (Measures or Key Performance Indicators) ซึ�งจะเป็นเครื�องมอืชี�วดัว่า บรษิทั 
ชอนวาสปา จาํกดั จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรอืไม ่ 
 
ตารางที� 7 : การกําหนดดชันีชี�วดัความสําเรจ็ (Measures or Key Performance Indicators) 
 
วตัถปุระสงค ์(Objectives) ดชันีชี.วดัความสาํเรจ็ 

(Measures or KPI) 
เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน โครงการ กจกรรม ิ
(Initiatives) 

รายไดท้ี�เพิ�มขึ�น รายไดท้ี�เพิ�มขึ�นเทยีบกบัปี
ที�ผ่านมา 

20% โครงการเจาะตลาดใหมใ่นกลุ่ม
ลกูคา้คนไทย 

การรกัษาลกูคา้เก่า อตัราการใชบ้รกิารซํ�าขอ
ลกูคา้เก่า 

10% การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้
เก่า รวมถงึการพฒันาสนิคา้และ
บรกิาร 

การขยายฐานลกูคา้คนไทย สดัสว่นของลกูคา้ใหม่ต่อ
ลกูคา้ทั �งหมด 

10% การสรา้งพนัธมติรกบัศนูยล์ด
นํ�าหนกั 

การสรา้งภาพพจน์ที�ด ี การรบัรูต้ราสนิคา้และ
บรกิารของลกูคา้ 

20% การโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

ประสทิธภิาพของสนิคา้และ
บรกิาร 

อตัราของเสยีที�เกดิจากการ
ใหบ้รกิารลดลง 

5% นําสนิคา้ที�มปีระสทิธภิาพมาใช้
และพฒันากระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

การพฒันาทกัษะและความ
ชาํนาญของพนกังาน 

จาํนวนวนัในการฝึกอบรม
พนกังานต่อคนต่อปี 

4 วนั จดัทาํแผนฝึกอบรมพนกังาน   
ไตรมาสละ 1 ครั �ง 

ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
 
 จากตารางดชันีชี�วดัความสําเรจ็ หรอืเรยีกยอ่ ๆ ว่า KPI จะเหน็ว่า บรษิทั ชอนวาสปา 
จาํกดั ใหค้วามสาํคญัในการประเมนิผล โดยใชมุ้มมองดา้นต่าง ๆ ดงันี� 

1. มมุมองดา้นการเงนิ (Financial Perspectives) เป็นมมุมองที�มคีวามสําคญั เพราะ 
สามารถทําใหบ้รษิทัรบัรูไ้ดว้่ากจิการขณะนี�มผีลการดาํเนินงานเป็นอย่างไร วตัถุประสงคท์ี�
ผูบ้รหิารบรษิทักําหนดไวใ้นมมุมองดา้นนี�คอื รายไดท้ี�เพิ�มขึ�น โดยตวัที�ใชช้ี�วดัความสาํเรจ็คอื 
รายไดท้ี�เพิ�มขึ�นในปีปจจบุนัเปรยีบเทยีบกบัั รายไดใ้นปีที�ผ่านมา ซึ�งถา้รายไดใ้นปีปจจบุนัั

เพิ�มขึ�น 20% เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปีที�ผ่านมา แสดงว่าบรษิทัสามารถบรรลุเปาหมายตามที�วางไว ้้

และเพื�อใหม้รีายไดเ้พิ�มขึ�นตามที�กําหนดไว ้ แผนงานที�บรษิทัตอ้งทาํคอื การเจาะตลาดใหมใ่น
กลุ่มลกูคา้คนไทย 
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2. มมุมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspectives) ผูบ้รหิารบรษิทัไดก้ําหนด 
วตัถุประสงคใ์นมุมมองดา้นนี�ไว ้3 ขอ้คอื 

 2.1 การรกัษาลกูคา้เก่า โดยตวัที�ใชว้ดัความสําเรจ็คอื อตัราการใชบ้รกิารซํ�
ของลกูคา้เก่า ถา้ลกูคา้เดมิที�มอียูม่กีารมาใชบ้รกิารซํ�าที�รา้นชอนวาสปาคดิเป็น 10% 
ของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร แสดงว่าบรษิทัมรีปูแบบของสนิคา้และบรกิารที�ด ี ทาํใหลู้กคา้
เดมิที�มอียูเ่กดิความประทบัใจ และอยากมาใชบ้รกิารซํ�าอกี  ซึ�งแผนงานที�บรษิทัต้องทํ
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้นี�คอื การสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบัลกูคา้เก่า รวมถงึการ
พฒันาสนิคา้และบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
 2.2 การขยายฐานลกูคา้คนไทย โดยตวัที�ใชว้ดัความสาํเรจ็คอื สดัส่วนของ
ลกูคา้ใหมต่่อลกูคา้ทั �งหมด ซึ�งกําหนดเปาหมายไวท้ี� ้ 10% เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์น
การหาลกูคา้ใหม ่บรษิทัจงึต้องเป็นพนัธมติรกบัศูนยล์ดนํ�าหนกั 
 2.3 การสรา้งภาพพจน์ที�ด ีโดยตวัที�ใชว้ดัความสาํเรจ็คอื การรบัรูต้ราสนิคา้
และบรกิารของลกูคา้ ซึ�งกําหนดเปาหมายไวท้ี� ้ 20% เพื�อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ที�ดต่ีอรา้น
ชอนวาสปา บรษิทัจงึตอ้งมกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์
 
3. มมุมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) เป็นส่วนที�ช่วย 

ทาํใหบ้รษิทัสามารถพฒันาการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพไดม้ากยิ�งขึ�น วตัถุประสงคท์ี�
ผูบ้รหิารบรษิทักําหนดไวใ้นมมุมองดา้นนี� ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพของสนิคา้และบรกิาร โดยดชันีชี�
วดัความสาํเรจ็ที�นํามาใชค้อื อตัราของเสยีที�เกดิจากการใหบ้รกิารลดลงคดิเป็น 5% ของ
ผลติภณัฑท์ี�นํามาใชท้ั �งหมด การนําสนิคา้ที�มปีระสทิธภิาพมาใชแ้ละพฒันากระบวนการ
ใหบ้รกิาร เป็นแผนงานที�บรษิทัจะนํามาใชเ้พื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้นนี� 
 

4. มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต (Learning and Growth Perspectives) คอื 
มมุมองที�ผูบ้รหิารใหค้วามสําคญักบับุคลากรในบรษิทั วตัถุประสงคท์ี�ผูบ้รหิารบรษิทักําหนดไว้
ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะและความชํานาญของพนกังาน ดชันีชี�วดัความสําเรจ็ที�นํามาใชไ้ดแ้ก่ 
จาํนวนวนัในการฝึกอบรมพนกังานต่อคนต่อปี โดยตั �งเปาหมายไวท้ี� ้ 4 วนั และแผนงานที�จะ
นํามาใชเ้พื�อสนับสนุนวตัถุประสงคด์า้นนี�คอื การจดัทาํแผนฝึกอบรมพนกังานไตรมาสละ 1 ครั �ง 
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6. เทคนคการประเมนผลและทบทวนโครงการ ิ ิ (Program Evaluation Review 
Technique or PERT) 
 จากแผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรม ที�กําหนดไว ้  เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้น
ต่าง ๆ ที�บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั ไดว้างไว ้ผูศ้กึษาจงึนํามาเขยีนใหอ้ยูใ่นตาราง PERT เพื�อ
วเิคราะหห์าเวลาที�ตอ้งใชใ้นการทําโครงการหรอืกจิกรรมดงันี� 
 
ตารางที� 8 : ตาราง PERT วเิคราะหห์าเวลาที�ตอ้งใชใ้นแต่ละโครงการหรอืกจิกรรม 
 
โครงการหรอื
กจกรรมิ  

รายละเอียด โครงการหรอืกจกรรมิ
ที�ต้องทาํกอน่  

เวลาในการทาํ
โครงการหรอื

กจกรรมิ  (สปัดาห)์ 
A ทาํพนัธมติรกบัศนูยล์ดนํ�าหนัก - 6 
B จา้งพนกังาน A 4 
C ฝึกอบรมพนกังาน B 4 
D เลอืกตวัแทนโฆษณา A 2 
E วางแผนโฆษณา D 2 
F ทาํการโฆษณา E 10 
G พฒันาสนิคา้และบรกิาร - 4 
H สั �งผลติภณัฑจ์ากบรษิทัผูผ้ลติ G 13 

ที�มา : ผูว้จิยั, 2550 
 
 แผนงานที�ผูบ้รหิารของบรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั วางไวม้ดีงันี� 

1. เริ�มตน้ดว้ยการทาํพนัธมติรกบัศูนยล์ดนํ�าหนกั (โครงการ A) โดยใชร้ะยะเวลา 
ประมาณ 6 สปัดาห ์ ในการตดิต่อประสานงานกบัทางศูนยล์ดนํ�าหนัก  และวางแผนรปูแบบขอ
การดําเนินธุรกจิรว่มกนั 

2. หลงัจากการทําพนัธมติรกบัศูนยล์ดนํ�าหนกัและหาขอ้สรุปในการดาํเนินธุรกจิ 
รว่มกนัไดแ้ลว้ แผนงานต่อไปคอื การคดัสรรและการว่าจา้งพนกังาน (โครงการ B) เพื�อใหเ้ขา้มา
ทาํงานในศูนยล์ดนํ�าหนกัและในรา้นชอนวาสปา โดยใชเ้วลาในการจา้งพนกังานประมาณ 4 
สปัดาห ์

3. เมื�อมกีารว่าจา้งพนกังานเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั กจ็ะทําการ 
ฝึกอบรมพนกังาน (กจิกรรม C) เกี�ยวกบักระบวนการและวธิกีารนวด อธบิายคุณสมบตัขิอง
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารในรปูแบบต่าง ๆ ใหพ้นกังานเขา้ใจก่อนใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ โดยใชเ้วลา 4 
สปัดาห ์ในการฝึกอบรมพนักงาน 
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4. การเลอืกตวัแทนโฆษณา (กจิกรรม D) ซึ�งกจิกรรมนี�จะเกดิขึ�นไดห้ลงัจากที� บรษิทั  
ชอนวาสปา จาํกดั ไดเ้ป็นพนัธมติรกบัศูนยล์ดนํ�าหนกัแลว้  หลงัจากนั �นทั �งสองบรษิทัจะรว่มกั
คดัเลอืกตวัแทนโฆษณา เพื�อวางแผนและทําโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หก้บัธุรกจิ ใชเ้วลาในการ
คดัเลอืกตวัแทนโฆษณาประมาณ 2 สปัดาห ์

5. การวางแผนโฆษณา (กจิกรรม E) คอืการกําหนดวตัถุประสงคใ์นการทําโฆษณา  
ประมาณการงบประมาณ และการกําหนดขั �นตอนต่าง ๆ ในการทาํโฆษณา เพื�อใหต้รงกบักลุ่ม
ลกูคา้เปาหมาย้  เป็นตน้ การวางแผนโฆษณาเป็นกจิกรรมที�ทําต่อจากการเลอืกตวัแทนโฆษณา 
การดําเนินงานวางแผนโฆษณาจะใชเ้วลา 2 สปัดาห ์

6. เมื�อวางแผนโฆษณาเรยีบรอ้ยแลว้ กจิกรรมต่อไปที�ตอ้งทาํคอื ทาํการโฆษณา  
(กจิกรรม F) โดยดําเนินงานตามแผนโฆษณาที�ไดว้างไว ้ และการทําโฆษณาจะต้องทาํใหเ้สรจ็
ภายใน 10 สปัดาห ์

7. การพฒันาสนิคา้และบรกิาร (กจิกรรม G) เป็นกจิกรรมที�สามารถทาํไดโ้ดยไมต่อ้ง 
รอใหม้โีครงการหรอืกจิกรรมใดเกดิขึ�นก่อน กจิกรรมนี�เป็นการเพิ�มความหลากหลาย และการ
ปรบัปรงุรปูแบบและคุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค กจิกรรม
นี�จะใชเ้วลาในการดําเนินงาน 4 สปัดาห ์

8. การสั �งผลติภณัฑจ์ากบรษิทัผูผ้ลติ (กจิกรรม H) โดยบรษิทัผูผ้ลติจะทาํการผลติ 
สนิคา้ตามที� บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั ไดก้ําหนดไว ้ ซึ�งกจิกรรมนี�จะใชเ้วลาในการดาํเนินงาน
ทั �งหมด 13 สปัดาห ์กจิกรรมนี�จะเกดิขึ�นหลงัจากที�มกีารดาํเนินงานดา้นพฒันาสนิคา้และบรกิาร
เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้  
 

การทํา PERT จะเป็นประโยชน์สําหรบัผูบ้รหิารและเจา้ของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั 
ที�จะไดท้ราบถงึแผนงานอย่างละเอยีด สามารถรบัรูไ้ดว้่าควรทาํโครงการหรอืกจิกรรมใดก่อน 
และทราบถงึระยะเวลาในการดาํเนินงานของแต่ละโครงการหรอืกจิกรรม เพื�อควบคุมโครงการ
หรอืกจิกรรมนั �น ๆ ใหด้าํเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามเปาหมายที�วางไว้้  



 
 

บทที� 4 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื
อง “การศกึษาและกําหนดกลยทุธ ์ เพื
อเพิ
มผลประกอบการของรา้นชอน

วาสปา” มวีตัถุประสงคเ์พื
อศกึษาแนวทางการเพิ
มผลประกอบการของบรษิทั และใหท้ราบถงึ
ลกัษณะและผลกระทบของปญหาที
มต่ีอองคก์ร ั โดยการวเิคราะหห์าสาเหตุของปญหาและแนั ว
ทางการแกไ้ขปญหาเชงิกลยทุธ ์จากการนําขอ้มลูที
รวบรวมไดม้าทาํการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์ซึ
งั

สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี4 
 

1. สรปุผลการศกึษา 
 2. ขอ้จาํกดัของการศกึษา 
 3. ขอ้เสนอแนะการศกึษา 
 4. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครั 4งต่อไป 
 
1. สรปุผลการศึกษา 
 จากการศกึษาปจจบุัั นมธีุรกจิสปาเกดิขึ4นมากมาย ซึ
งแต่ละแห่งมรีปูแบบสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนัมากนัก สปาเป็นธุรกจิที
มกีารแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมและการเตบิโตใน
ตลาดสงู ซึ
งส่วนใหญ่จะทาํการแขง่ขนักนัทางการตลาดในดา้นราคา ดงันั 4นการเพิ
มผล
ประกอบการของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั จาํเป็นตอ้งหาจดุเด่นมาเป็นจุดขายใหก้บัธุรกจิ 
หลกีเลี
ยงการแขง่ขนัทางดา้นราคา ตอ้งสรา้งรปูแบบสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามแตกต่างจากคู่
แขง่ขนั นอกจากสรา้งความแตกต่างแลว้ ยงัตอ้งสรา้งบรกิารใหม้มีาตรฐานและคุณภาพที
ด ี
รวมทั 4งพนกังานที
ใหบ้รกิารตอ้งมใีจรกัในงานบรกิาร มคีวามรู ้ ความชํานาญ ในการใหบ้รกิาร 
ซึ
งปจจยัเหล่านี4จะเป็นตวัสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภคอยากมาใชบ้รกิารและเกดิความประทบัใจั  
 
 เครื
องมอืที
ใชใ้นการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ
เจา้ของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั การทําแบบสอบถาม เพื
อศกึษาขอ้มลูทั 
วไป ทศันคต ิ และ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึปจจยัที
มสี่วนต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคั  และ
การเกบ็ขอ้มลูรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย เพื
อทาํการวเิคราะหผ์ลกําไรของบรษิทั การวเิคราะหข์อ้มลู
ประกอบไปดว้ย วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) วเิคราะห์
สภาพการแข่งขนั (Five Forces Model) วเิคราะหก์ารตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing 
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Mix for Services for 7P’s) การใช ้TOWS Matrix วเิคราะหแ์นวทางเลอืกในการกําหนดกลยทุธ ์
เพื
อหาแนวทางการแกไ้ขปญหาั  
  

การตดัสนิใจเลอืกกลยทุธท์ี
เหมาะสมกบัองคก์รมดีงันี4 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) ที
นํามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธก์ารเตบิโต 
(Growth Strategy) แบบเจาะตลาด (Market Penetration) เพราะกลยทุธนี์4จะทาํให ้บรษิทั ชอน
วาสปา จาํกดั สามารถนําทรพัยากรที
มอียู่มาใชง้านและใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเตม็ที
 (Full Capacity) 
เป็นการขยายกลุ่มลกูคา้เปาหมายและ้ เพิ
มรายไดใ้หม้ากขึ4น ช่วยเพิ
มส่วนแบ่งการตลาด 
สามารถเหน็ผลไดใ้นระยะสั 4น และสอดคลอ้งกบัเปาหมายที
ผูบ้รหิารวางไว ้ คอื ตอ้งการขยาย้

ฐานลกูคา้คนไทย  
  

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) ที
นํามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธก์ารมุง่ลกูคา้กลุ่มเลก็
โดยเน้นการสรา้งความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธท์ี
มุง่เน้นลกูคา้
เฉพาะกลุ่ม เนื
องจากสนิคา้และบรกิารของ บรษิทั ชอนวาสปา จาํกดั มลีกัษณะที
โดดเด่น 
แตกต่างจากรา้นสปาทั 
วไป ความแตกต่างนี4จงึสามารถนํามาเป็นจุดขาย เพื
อกระตุน้ใหล้กูคา้
เกดิความสนใจและอยากใชบ้รกิาร ทาํใหร้า้นสามารถตั 4งราคาค่าบรกิารที
สงูกว่าคู่แขง่ขนัได ้ 
 
 กลยทุธร์ะดบัหน้าที
 (Functional Strategy) ที
นํามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธแ์บบผสมระหว่าง
กลยทุธเ์น้นดา้นการตลาด และกลยทุธเ์น้นดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล เพราะพนกังานที

ใหบ้รกิารถอืเป็นบุคคลที
สําคญัต่อองคก์ร ถา้ขาดพนกังานที
มปีระสทิธภิาพ ธุรกจิกไ็มส่ามารถ
ดาํเนินต่อไปได ้ ขณะเดยีวกนักลยทุธด์า้นการตลาดกเ็ป็นส่วนสําคญัที
จะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิ 
ดงันั 4นทั 4ง 2 ส่วนนี4จงึตอ้งดาํเนินไปควบคู่กนั เพื
อช่วยส่งผลต่อการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต 
 
2. ข้อจาํกดัของการศึกษา 

2.1 ขอ้มลูที
นํามาประกอบการศกึษา เช่น ชื
อบรษิทั ชื
อคู่แข่งขนัของบรษิทั ไม่ 
สามารถนํามาเปิดเผยได ้
2.2 ขอ้มลูที
ใชใ้นการศกึษาบางอยา่งเป็นความลบัของบรษิทั ไมส่ามารถนํา 
ออกมาแสดงได ้รวมถงึขอ้มลูเชงิลกึบางอยา่งไมส่ามารถหาได ้ทาํใหข้อ้มลูที
ได ้
อาจจะไมค่รอบคลุมมากนกั 
2.3 ระยะเวลาในการศกึษามจีาํกดั จงึทาํใหก้ารเกบ็รวบรวมทฤษฎทีี
เกี
ยวขอ้ง  
ที
จะนํามาศกึษาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญหานั 4นไมเ่พยีงพอ แนวทางที
เลอืกั  
อาจจะไมใ่ช่แนวทางที
ดทีี
สุดในการแกไ้ขปญหา แต่เป็นแนวทางที
ดทีี
สุดจากั  
ทางเลอืกทั 4งหมดที
มอียู่ 
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2.4 ระยะเวลาในการศกึษามจีาํกดั เนื
องจากผูศ้กึษาตอ้งทาํงานดว้ย และมเีวลา 
ในการทาํเฉพาะตอนกลางคนืเท่านั 4น ทําใหไ้มส่ามารถศกึษาคน้ควา้เพิ
มเตมิไดม้าก 
พอ 
 

3. ข้อเสนอแนะการศึกษา 
3.1 ในการปฏบิตังิานจรงิขอ้มลูต่าง ๆ ที
ใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจม ี
มากกว่าขอ้มลูที
ไดจ้ากการศกึษาในครั 4งนี4 จงึอาจมกีลยุทธท์ี
แตกต่างจากที
เสนอไป 
1.2 การที
ผูบ้รหิารจะนําแนวทางเลอืกใดไปใชก้บัองคก์ร ตอ้งทาํการศกึษาก่อน 
ว่า แนวทางเลอืกนั 4นเหมาะสมกบัสถานการณ์ในตอนนั 4นหรอืไม ่ เพราะถา้ไมเ่หมาะสม
แลว้ ผลที
ออกมาอาจไมต่รงตามเปาหมายที
้ องคก์รกําหนดไว ้ และอาจส่งผลกระทบต่อ
องคก์ร 
3.3 การศกึษานี4ไมส่ามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัสิาํหรบัธุรกจิประเภท
เดยีวกนั หรอืธุรกจิที
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัธุรกจิที
ไดร้บัการศกึษา เพราะแต่ละองคก์ร
ยอ่มมปีจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกที
แตกต่างกนั รวมถงึปญหาที
ั ั แตกต่าง
กนัในแต่ละองคก์ร 

 
4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั $งตอไป่  

4.1 เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการออกแบบสอบถามแบบเจาะลกึเกี
ยวกบัธุรกจิสปา 
สไตลเ์กาหล ี
4.2 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเกี
ยวกบัการนวดแบบเกาหล ีรวมถงึสมนุไพรเกาหลทีี

นํามาใชใ้หม้ากขึ4น 
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แบบสอบถาม 
 เรื�อง ความคดเหน็ของผู้บรโภคที�มีตอิ ิ ่ สถานบรการสปาิ   

 
 

คาํชี#แจง 
 แบบสอบถามนี� จดัทาํขึ�นเพื�อศกึษาทศันคต ิพฤตกิรรม และปจจยัในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสั ปา
ของผูบ้รโิภคในเขตสขุมุวทิ ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของวชิาการศกึษาดว้ยตนเอง ของนกัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะไดร้บัความกรุณาจากท่านตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี� 
 
 ในการตอบแบบสอบถามฉบบันี�ท่านจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด 
แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อการศกึษาและเสนอแนะการใหบ้รกิารของสถานบรกิารสปา จงึใคร่ขอความ
กรุณาใหท้่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ และผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านที�กรุณาใหค้วามร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื�อง ความคดเหน็ของผูบ้รโภคที�มีตอิ ิ ่ สถานบรการสปาิ   

 
ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามโดยทาํเครื�องหมาย ✓ ในช่อง หน้าหวัขอ้ที�ตรงกบัตวัท่านมากที�สดุ 
 
สวนที� ่ 1 ข้อมลูทั �วไป 
1.1) เพศ 

� ชาย     � หญงิ 
1.2)      อาย ุ  

� 20 – 29 ปี    � 30 – 39 ปี 
� 40 – 49 ปี    � 50 ปีขึ�นไป 

1.3)      สถานภาพสมรส 
� โสด     � สมรส 

1.4)      ระดบัการศกึษา 
� ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี   � ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
� ปรญิญาโท    � สงูกว่าปรญิญาโท 

1.5)      อาชพี 
� ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ   � พนกังานบรษิทัเอกชน 
� ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย   � นิสติ/นกัศกึษา 
� อื�น ๆ (โปรดระบุ) _________________________         

1.6)      รายไดต่้อเดอืน 
� ตํ�ากว่า 20,000 บาท   � 20,000 – 30,000 บาท 
� 30,001 – 40,000 บาท   � 40,000 บาท ขึ�นไป 

 
สวนที� ่ 2 ทศันคตของผูบ้รโภคิ ิ  
2.1)  ท่านรูจ้กัเกาหลสีปาหรอืไม ่  
                       � รูจ้กั    � ไม่รูจ้กั 
2.2)  ท่านอยากทดลองใชบ้รกิารเกาหลสีปาหรอืไม ่
                       � อยากทดลองใช ้    � ไม่อยากทดลองใช ้
2.3) ท่านมคีวามสนใจที�จะรบัรูข้อ้มลูเกี�ยวกบัเกาหลสีปาหรอืไม ่  
                       � สนใจ    � ไม่สนใจ    
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สวนที� ่ 3 พฤตกรรมของผูบ้รโภคิ ิ  
3.1)      วตัถุประสงคท์ี�ท่านเลอืกใชบ้รกิารสปา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  � เพื�อความสวยงาม   � เพื�อผ่อนคลายความเครยีด 
  � เพื�อเขา้สงัคม    � เพื�อลดความอว้น 
3.2)      สถานที�บรกิารสปาที�ทา่นชอบใชบ้รกิารมากที�สดุ 
  � ในหา้งสรรพสนิคา้   � ในโรงแรม 
  � ในย่านธุรกจิ    � ในโรงพยาบาล 
3.3)      สาเหตุที�ท่านชอบสถานที�บรกิารในขอ้ 3.2 เพราะอะไรมากที�สดุ 
  � อยู่ในแหล่งชมุชน สะดวกแก่การเดนิทาง � การตกแต่งสถานที� และบรรยากาศดี
  � รปูแบบบรกิารด ี   � ใกลท้ี�ทาํงาน หรอืใกลบ้า้น  
3.4)      ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารสปาต่อครั �ง 
  � น้อยกว่า 1,000 บาท   � 1,000 – 1,500 บาท 
  � 1,501 – 2,000 บาท   � มากกว่า 2,000 บาท 
3.5)      ความถี�ของการใชบ้รกิาร 
  � 1 ครั �ง/เดอืน    � 2 ครั �ง/เดอืน 
  � 3 ครั �ง/เดอืน    � มากกว่า 3 ครั �ง/เดอืน 
3.6)      ท่านรูจ้กับรกิารสปาจากสื�อใดมากที�สดุ 
  � ทวี ี     � นิตยสาร 
  � อนิเตอรเ์น็ท    � การแนะนําแบบปากต่อปาก 
3.7)      สื�อทางใดที�มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสปาของท่าน 
  � ทวี ี     � นิตยสาร 
  � อนิเตอรเ์น็ท    � การแนะนําแบบปากต่อปาก 
3.8)       ผูท้ี�มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารสปามากที�สดุของท่านคอืใคร 
  � เพื�อน     � บดิา มารดา 
  � ญาต ิ     � ตนเอง 
  � สื�อโฆษณา 
3.9)       โปรดจดัลาํดบัความสาํคญัดา้นบุคลากรที�ท่านจะเลอืกใชบ้รกิาร 
 (ลาํดบัที� 1 หมายถงึ สาํคญัที�สดุ รองลงมาเป็น 2 และ 3 ใหใ้สห่มายเลขลาํดบัในวงเลบ็หน้าขอ้) 
  (     ) พนกังานตอ้นรบั 
  (     ) พนกังานบรกิารดา้นการบาํบดั 
  (     ) ผูบ้รหิาร / เจา้ของ 
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สวนที� ่ 4 ปัจจยัที�มีสวนตอการ่ ่ ตดัสนิ ใจเลือกใช้บรการสปาของผูบ้รโภคิ ิ  
 

ปัจจยัในด้านตาง ๆ่  ระดบัความคดเหน็ิ  

 มากที�สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที�สุด 

4.1) แหล่งที�มาของผลติภณัฑใ์นการใหบ้รกิาร เช่น 
ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพรไทย ผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศ 

     

4.2) ราคาค่าบรกิารมผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสปา      
4.3) สถานที�บรกิารสปามผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร      
4.4) การสง่เสรมิการตลาดโดยการใหส้ว่นลดราคา
ค่าบรกิาร มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสปา 

     

4.5) การสง่เสรมิการตลาดโดยการใหบ้รกิารฟรเีพิ�มอกี   
1 ครั �ง เมื�อตดัสนิใจเป็นสมาชกิ 

     

4.6) สถานที�ตั �งของรา้นสปา มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร      
4.7) ธุรกจิสปาที�เป็นเจา้ของโดยชาวต่างชาต ิมผีลต่อการ
เลอืกใชบ้รกิาร 

     

 
ขอ้เสนอแนะ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
ผูท้าํการวจิยัขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก ข 
 

วเคราะหข้์อมลูจากแบบสอบถามิ  
สวนที� ่ 1 : ปัจจยัสวนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม่  
ตารางที� 1 : ขอ้มลูทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูสว่นบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 
เพศ ชาย 

หญงิ 
     รวม 

36 
164 
200 

18.0 
82.0 
100.0 

อายุ 20 – 29 ปี 
30  -39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 ปีขึ5นไป 
   รวม 

62 
102 
26 
10 
200 

31.0 
51.0 
13.0 
5.0 
100.0 

สถานภาพสมรส 
 

โสด 
สมรส 
     รวม 

146 
54 
200 

73.0 
27.0 
100.0 

ระดบัการศกึษา ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
ปรญิญาโท 
สงูกว่าปรญิญาโท     
    รวม 

22 
134 
42 
2 
200 

11.0 
67.0 
21.0 
1.0 
100.0 

อาชพี ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
ธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
 นิสติ /นกัศกึษา 
 แม่บา้น 
     รวม 

2 
174 
14 
4 
5 
200 

1.0 
87.0 
7.0 
2.0 
3.0 
100.0 

รายไดต่้อเดอืน ตํ�ากว่า 20,000 บาท 
20,000 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,000 บาทขึ5นไป 
     รวม 

46 
56 
56 
42 
200 

23.0 
28.0 
28.0 
21.0 
100.0 
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สวนที� ่ 2 ทศันคตของผู้บรโภคิ ิ   
 
ตารางที� 2 : การรูจ้กัเกาหลสีปา 

การรูจ้กัเกาหลีสปา  จาํนวน รอ้ยละ 

  รูจ้กั 14 7.0 

  ไม่รูจ้กั 186 93.0 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางที� 3 : การทดลองใชเ้กาหลสีปา  

การทดลองใช้เกาหลีสปา จาํนวน รอ้ยละ 

อยากทดลองใช ้ 144 72.0 

ไม่อยากทดลองใช ้ 56 28.0 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางที�  4 ความสนใจในการรบัรูข้อ้มลูเกาหลสีปา 

ความสนใจในการรบัรูข้อ้มูลเกาหลีสปา  จาํนวน รอ้ยละ 

   สนใจ 156 78.0 

   ไม่สนใจ  44 22.0 

รวม 200 100.0 
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สวนที� ่ 3 : พฤตกรรมของผูบ้รโภคิ ิ   
 

ตารางที�  5 วตัถุประสงคข์องการเลอืกใชบ้รกิารสปา 

วตัถปุระสงคใ์นการเลือกใช้บรการสปาิ  จาํนวน รอ้ยละ 

เพื�อความสวยงาม 74 25.2 

เพื�อผ่อนคลายความเครยีด 174 59.2 

เพื�อเขา้สงัคม 16 5.4 

เพื�อลดความอว้น  30 10.2 

รวม 294 100.0 

* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้  

 

ตารางที�  6 สถานที�ใชบ้รกิารสปา 

สถานที�ใช้บรการสปาิ  จาํนวน รอ้ยละ 

หา้งสรรพสนิคา้ 86 43.0 

โรงแรม 54 27.0 

ย่านธุรกจิ 58 29.0 

โรงพยาบาล 2 1.0 

รวม 200 100.0 

 

ตารางที� 7 สาเหตุที�ใชบ้รกิาร  

สาเหตทีุ�ใช้บรการ ิ  จาํนวน รอ้ยละ 

อยู่ในแหล่งชมุชน สะดวกแก่การเดนิทาง 78 39.0 

การตกแต่งสถานที� และบรรยากาศ 44 22.0 

รปูแบบบรกิารด ี 36 18.0 

ใกลท้ี�ทาํงานหรอืใกลบ้า้น  42 21.0 

รวม 200 100.0 

 



 80 

ตารางที� 8 ค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารสปาต่อครั 5ง  

คาใช้จายในการใช้บรการสปาตอครั 5ง ่ ่ ่ิ  จาํนวน รอ้ยละ 

น้อยกว่า 1,000 บาท 78 39.0 

1,000 – 1,500 บาท 82 41.0 

1,501 – 2,000 บาท 16 8.0 

มากกว่า 2,000 บาท  24 12.0 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางที� 9 ความถี�ในการใชบ้รกิาร  

ความถี�ในการใช้บรการ  ิ  จาํนวน รอ้ยละ 

1 ครั 5งต่อเดอืน 116 58.0 

2 ครั 5งต่อเดอืน 48 24.0 

3 ครั 5งต่อเดอืน 22 11.0 

มากกว่า 3 ครั 5งต่อเดอืน  14 7.0 

รวม 200 100.0 

 

  

ตารางที� 10 สื�อที�ทําใหรู้จ้กัสปา  

สื�อที�ทาํให้รูจ้กัสปา จาํนวน รอ้ยละ 

โทรทศัน์ 38 19.0 

นิตยสาร 64 32.0 

อนิเตอรเ์น็ต 24 12.0 

การแนะนําแบบปากต่อปาก 74 37.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางที� 11 สื�อที�มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสปา 

สื�อที�มีอทธพลตอการเลือกใช้บรการสปา  ิ ิ ิ่  จาํนวน รอ้ยละ 

โทรทศัน์ 34 17.0 

นิตยสาร 40 20.0 

อนิเตอรเ์น็ต 20 10.0 

การแนะนําแบบปากต่อปาก 106 53.0 

รวม 200 100.0 

 

 

ตารางที� 12 ผูม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจใชบ้รกิารสปา  

ผูมี้สวนรวมในการตดัสนใจใช้บรการสปา   ่ ่ ิ ิ  จาํนวน รอ้ยละ 

เพื�อน 104 52.0 

บดิา มารดา 0 0.0 

ญาต ิ 14 7.0 

ตนเอง 72 36.0 

สื�อโฆษณา  10 5.0 

รวม 200 100.0 

 

  

ตารางที� 13 ลาํดบัความสําคญัดา้นบุคลากรที�มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร   

ลาํดบัความสาํคญัด้านบุคลากร     จาํนวน รอ้ยละ 

พนกังานตอ้นรบั 130 21.67 

พนกังานบรกิารดา้นการบาํบดั 320 53.33 

ผูบ้รหิาร / เจา้ของ 150 25.0 

รวม 600 100.0 

* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้  
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สวนที� ่ 4 : ปัจจยัที�มีสวนตอการตดัสนใจเลือกใช้บรการสปาของผู้บรโภค่ ่ ิ ิ ิ  

ในการวเิคราะหแ์ละแปรผลขอ้มลูของตอนที� 4  แปรผลขอ้มลูโดยนํามาเทยีบกบัระดบั
ค่าคะแนนที�กําหนดตามเกณฑด์งันี5 
 

ค่าเฉลี�ยระหว่าง 4.21 – 5.00 จดัว่าอยูใ่นเกณฑม์ากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ยระหว่าง 3.41 – 4.20 จดัว่าอยูใ่นเกณฑม์าก 
 ค่าเฉลี�ยระหว่าง 2.61 – 3.40 จดัว่าอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
 ค่าเฉลี�ยระหว่าง 1.81 – 2.60 จดัว่าอยูใ่นเกณฑน้์อย 
 ค่าเฉลี�ยระหว่าง 1.00 – 1.80 จดัว่าอยูใ่นเกณฑน้์อยที�สุด 
 

ตารางที� 14 ปจจยัที�มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสปาั  

ปัจจยัที�มีผลตอการเลือกใช้บรการสปา  ่ ิ  คาเฉลี�ย่  S.D. ระดบัความ
คดเหน็ิ  

1. แหล่งที�มาของผลติภณัฑใ์นการใหบ้รกิาร เช่น ผลติภณัฑจ์าก
สมุนไพรไทย ผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศ 

4.01 0.81 มาก 

2. ราคาค่าบรกิารมผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสปา 4.35 0.67 มากที�สดุ 

3. สถานที�บรกิารสปามผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร 4.09 0.65 มาก 

4. การสง่เสรมิการตลาดโดยการใหส้ว่นลดราคา ค่าบรกิาร มผีลต่อ
การเลอืกใชบ้รกิารสปา 

4.33 0.74 มากที�สดุ 

5. การสง่เสรมิการตลาดโดยการใหบ้รกิารฟรเีพิ�มอกี 1 ครั 5งเมื�อ
ตดัสนิใจเป็นสมาชกิ 

4.00 0.91 มาก 

6. สถานที�ตั 5งของรา้นสปามผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร  4.00 0.71 มาก 

7. ธุรกจิสปาที�เป็นเจา้ของโดยชาวต่างชาตมิผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร  2.52 0.99 น้อย  

 
 
 

 
 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

 

บทสมัภาษณ์ 

 
หวัข้อในการสมัภาษณ์ 

 
1. สภาพตลาดปจจบุนัของั ธุรกจิสปา 
2. ผลกระทบที�เกดิขึ นจากสภาพสภาพตลาดปจจบุนัั  
3. รปูแบบสนิคา้และบรกิารของรา้นชอนวาสปา 
4. ตําแหน่งทางการตลาด และกลุ่มลกูคา้ของรา้นชอนวาสปา 
5. คู่แขง่ขนัของรา้นชอนวาสปา 
6. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยของรา้นชอนวาสปา 
7. เครื�องมอืสื�อสารทางการตลาดที�รา้นชอนวาสปาใช ้
8. จดุเด่นและจดุดอ้ยของรา้นชอนวาสปา 
9. สิ�งที�ลกูคา้ประทบัใจในการมาใชบ้รกิารที�รา้นชอนวาสปา 
10. เปาหมายในอนาคตของรา้นชอนวาสปา้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 



ประวตัผูศึ้กษาิ  

 
 นางสาวภรูมิา เอื�อปิยะชาต ิเกดิเมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2517 สาํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีจากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เมื�อปีการศกึษา 2540 และ
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2549 
  
 เขา้ทํางานที� บรษิทั โกลบอล อนิดสัทรสี ์ออฟชอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตั �งแต่ปี 2545 
จนถงึปจจบุนัั  
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