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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาพันธกิจและปัจจัยทางการตลาดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ลงพื้นที่ส�ำรวจด้วยตัวนักวิจัยเองด้วยการมีส่วนร่วมและการสังเกต ศึกษาเชิงลึกด้วย
ตัวนักวิจยั เอง ขัน้ ตอนนีท้ ำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ ผูบ้ ริหาร
ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 สนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ด้วยการบันทึกผลการสนทนาร่วมกับการบันทึกเทปและ ระยะที่ 3 ท�ำการถอดบทเรียนเพื่อให้ได้รูปแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบ
ผลการวิจัย ได้รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านผลิตภัณฑ์ ทีใ่ ช้จะมาจากสารสกัดธรรมชาติ ทีม่ โี รงผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานเป็นผูค้ วบคุม
การผลิตและจ�ำหน่าย 2) ด้านราคา เป็นการตั้งราคาในการให้บริการที่ผู้เข้ารับบริการรู้สึกว่าคุ้มราคา ไม่ได้มุ่งเน้น
เพื่อสร้างก�ำไร 3) ด้านสถานที่ มีการลงข้อมูลออนไลน์ ช่องทางที่ทันสมัย ทั้ง face book หรือ ทาง Line group ที่ท�ำให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีการลดราคาและแถมการบริการชนิดอื่น
เข้าเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้เข้ารับบริการมาเป็นผู้ให้การประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการต่อไป
5) ด้านกระบวนการให้บริการ มีการให้บริการทีเ่ ป็นมาตรฐาน เริม่ ตัง้ แต่การต้อนรับ การคัดสรร การซักประวัตทิ คี่ รบถ้วน
ให้คำ� แนะน�ำชนิดของการบริการต่าง ๆ ตามความต้องการ การลดขัน้ ตอนการรอคอย การแนะน�ำบริการชนิดอืน่ เพือ่ เป็น
ทางเลือก ขั้นตอนการให้บริการนี้จะเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน 6) ด้านกายภาพ มีการตกต่างลักษณะบัวสไตล์ ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีและยังเน้นความเป็นไทยเพือ่ ให้คงวัฒนธรรมของชาติเอาไว้ และ 8) ด้านบุคลากร
ด้วยหลักการ 3 T (Talk, Take care, Technique) คือการกล่าวค�ำทักทายผู้เข้ารับบริการ ดูแลให้บริการด้วยความใส่ใจ
และมีการให้บริการที่นุ่มนวลด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการยอมรับ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the marketing strategies of spa business at Rajamangala
University of Technology Thanyaburi. The first step was to study the mission and marketing factors of
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, together with the research area. Researchers
themselves This process was used to collect data using unstructured interviews. The primary contributor
is The second phase of the discussion with experts and administrators of Rajamangala University of
Technology Thanyaburi. Phase 3 of the lesson was devided into the marketing strategy of the spa
business of Rajamangala University of Technology Thanyaburi and sent to experts to evaluate the
quality of the model.
The results of the study were the marketing strategies of spa business at Rajamangala University
of Technology Thanyaburi. It consists of 7 components: 1) Product Used to be derived from natural
extracts. 2) Price is the price of service that the service user feels. 3) On-site information is available
online. 4) Marketing promotion. 5) Service process There is a standard service. From the welcome to
the selection of full history. Advise on the types of services required. Reducing waiting time Introduction
to other types of services. The process of providing this service is an uncomplicated step.
6) The physical characteristics of the lotus style. 8) The staff of the 3 T (Talk, Take care, Technique) is
to say the greetings to the service. Care with care. And with a smooth service experience.
KEYWORDS: Study on marketing / model of marketing strategy / spa health business.
บทน�ำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 ก�ำหนดยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นด้านการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรคควบคุ ม โรค และการ
คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ค นไทยแข็ ง แรง
ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มีการสร้างนโยบาย
สาธารณะที่ดี เพื่อให้ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและ
เกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก ในการให้ความส�ำคัญ ต่อการดูแ ลสุขภาพ
สุขภาพ จึงเกิดการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการส่ง
เสริมสุขภาพส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ เพิ่มขึ้น ได้แก่
การส่งเสริมการออกก�ำลังกาย (กระทรวงสาธารณสุข,
2558) ท�ำให้ธรุ กิจและบริการทีเ่ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพได้
รับความสนใจตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการ
“สปาเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพชนิด
หนึง่ ทีม่ แี นวโน้มของการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผูป้ ระกอบการ

ต่างให้การต้อนรับกระแสนิยมและพร้อมพัฒนาธุรกิจ สปา
เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้
บริ ก ารในสถานบริ ก ารของตนเพิ่ ม ขึ้ น (สถาบั น พั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2547) ธุรกิจบริการ
สปาเพือ่ สุขภาพในประเทศไทยเกีย่ วข้องกับหน่วยงานภาค
รั ฐ หลายหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ กรมอนามัย
กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษา ต่างท�ำการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ได้แก่
พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ พัฒนาผู้ประกอบการ
และพัฒนาทางด้านวิชาการ เพื่อให้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ของประเทศไทยนี้ให้มีความสามารถในการแข่งขันขึ้นสู่
ระดับสากล
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ด�ำเนินการด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาพันธกิจและปัจจัยทาง
การตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่ ว มกั บ ลงพื้ น ที่ ส� ำ รวจด้ ว ยตั ว นั ก วิ จั ย เองด้ ว ยการมี
ส่วนร่วมและการสังเกต ศึกษาเชิงลึก Case Study ด้วย
ตัวนักวิจัยเอง ขั้นตอนนี้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง ระยะที่ 2
สนทนากลุม่ กับผูเ้ ชีย่ วชาญและผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 3 ถอดบทเรียนเพือ่ ให้
ได้รปู แบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ส�ำหรับในสถาบันอุดมศึกษานัน้ การให้บริการของ
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ มีลักษณะเป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์
ฝึกวิชาชีพสปาและนวดไทยเพื่อสุขภาพ ที่เน้นในด้าน
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในภาคปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไปในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษามีการใช้ชื่อสาขาวิชา
แตกต่างกันออกไป เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และความงาม ทีม่ กี ารให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความ
งามด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและทรีทเม้นท์ต่าง ๆ
ทั่วเรือนร่างด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยร่วมด้วย
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท�ำการศึกษา รูปแบบ
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยการศึกษา
ในรูปแบบของการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพ
ในการน�ำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส นใจในธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพ
ต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญ ผู ้ บ ริ ห ารและ
บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ สปา
เพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เรื่ อ งที่ ท� ำ การวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling method) แยกตามระยะการวิจยั
ดังนี้
ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ�ำนวน 3 คน
ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จ�ำนวน 9 คน
ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ ด ้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพ
จ�ำนวน 9 คน

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
สปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษามุ่งศึกษาถึงรูปแบบกลยุทธ์ทางการ
ตลาดของธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุรี ด้ว ยการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
กับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
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เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 ท� ำ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ถึ ง
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารเพื่อท�ำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์
เชิงลึก น�ำแบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างทีผ่ า่ นการตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารสปา
เพื่อสุขภาพและผู้ที่มีประสบการณ์การรับบริการสถาน
ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อศึกษาพันธกิจและ
ปัจจัยทางการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ร่วมกับ ลงพื้นที่ส�ำรวจด้วยตัวนักวิจัยเองด้วยการ
มีส่วนร่วมและการสังเกต ศึกษาเชิงลึก Case Study
ด้ ว ยตั ว นั ก วิ จั ย เอง ในช่ ว งเดื อ น เมษายน-พฤษภาคม
พ.ศ.2559
ระยะที่ 2 บั น ทึ ก สั ง เกต รวบรวมข้ อ มู ล จาก
การสนทนากลุม่ จากผูบ้ ริหารและบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้านการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี จากนั้ น น� ำ ผลที่ ไ ด้ จ าก
การสนทนากลุ่มมาถอดเทป และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธี Content Analysis ร่วมกับ งานวิจยั เอกสาร ต�ำรา
และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ในช่ ว งเดื อ น
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560
ระยะที่ 3 น�ำข้อสรุปจาการสนทนากลุ่มมาถอด
บทเรี ย น และสร้ า งเป็ น รู ป แบบกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธั ญ บุ รี และท� ำ การตรวจประเมิ น รู ป แบบโดยผู ้
เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.2560
การตรวจสอบความถูก ต้อ งและความน่าเชื่อ ถือ ของ
ข้อมูล
ระยะที่ 1 ท�ำการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) และท�ำการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non-Structured nterview)

เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยท�ำการสังเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธี Content Analysis เพื่อสร้างเป็นรูปแบบกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ประเทศไทยด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง
(Non-Structured Interview)
ระยะที่ 3 ตรวจประเมินความรูปแบบกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 9 คน
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นน�ำรูปแบบที่ได้มา
ท�ำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การบริ ห ารงานธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพของ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เริ่มจากการที่อธิการบดีมี
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยขึ้นมาในขั้นต้น
ก่อน จากนั้นได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพและความงาม เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการเรียนการสอน สนับสนุน
การวิจยั บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานส�ำหรับนักศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะ
สมเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
สปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  7 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สถานประกอบการ
สปาหรือสปาเพือ่ สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
เน้ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี รู ป แบบที่ ผ ลิ ต มาจากธรรมชาติ
(Natural Product) เพราะความธรรมชาติเป็นจุดเด่นที่
ท�ำให้ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกปลอดภัยและเชื่อใจ
(Trust) ในการมารับบริการของลูกค้ามักไม่คอ่ ยมีอาการแพ้
ให้ผทู้ มี่ าสปา รูส้ กึ ปลอดภัย มีมาตรฐานการผลิตจากสถาน
ที่มาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข แต่
ทางมหาวิทยาเนื่องจากอยู่ในช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์หลาย
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กลุ่มจากธรรมชาติ บางกลุ่มสามารถน�ำมาใช้งานได้แล้ว
บางกลุ่มยังอยู่ระหว่างการทดลองเช่น ครีม ทรีทเม้นต์
บางตัวต้องยอมรับเพราะเป็นส่วนผสม หรือสกัดเท่านั้น
เน้นตามที่เราก�ำหนดสูตร และเรามีก�ำลังผลิตที่มาตรฐาน
นะใช้ แ ล้ ว คุ ้ ม ค่ า และยั ง คงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ไว้ คื อ
“ดอกบัว-ปทุม” เป็นไปตามอัตลักษณ์ทวี่ างไว้ตามลักษณะ
ทางกายภาพของที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ ตั้ ง อยู ่ ใ น
จังหวัดปทุมธานีดังนั้นจึงเน้นที่ผลิตภัณฑ์จากบัว มาใช้
ในการให้บริการและจ�ำหน่าย
การมีรูปแบบทางธุรกิจ (Business Concept)
ทีช่ ดั เจนท�ำให้สามารถสร้างแนวทางทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้าได้ และ
สนับสนุนไลน์การผลิตที่ดีต่อเนื่อง และสอดรับกับความ
เชี่ยวชาญของสถาบันที่ดี มีมาตรฐานการผลิต นับเป็น
จุดแข็งของสปาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
2. ด้านราคา (Price)
การก�ำหนดราคา มีความสมเหตุและผลกับ
บริการมีความคุ้มค่า (Value) เพราะผลิตจากแรงงาน
นักศึกษา คุ้มค้าทั้งวิชาที่ได้สอนในแง่การให้ความรู้สูงสุด
และคุม้ ค่าในก�ำไรทางการเงินซึง่ สถาบันแห่งนีส้ ามารถท�ำได้
เป็นราคามาตฐาน ซึ่งส่วนนี้จะอยู่ในค�ำสั่งการแต่งตั้งและ
ท� ำ การจั ด จ� ำ หน่ ายผลิต ภัณฑ์ซึ่งสปาแห่งนี้มีทั้งเปิด ให้
บริการกับบุคคลภายนอกและภายใน จึงสามารถก�ำหนด
ต้นทุนราคาได้ การบริการบุคคลากรภายในมักมองว่า
คุ้มค่าราคาถูกได้ เพราะรับได้กับการเป็นหุ่นให้นักศึกษา
ได้ฝึก แต่สปาภายนอกต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
มาเป็นอย่างดี เพราะราคาสูงกว่าภายในลูกค้าคาดหวังใน
การให้บริการ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทัง้ นัน้ และเป็นส่วนใหญ่ แต่สปาก็มกี ารจ�ำลอง
รูปแบบสปาคล้ายจริงสามารถออกเมนูสปาได้สอดรับกับ
กลไกราคาและต้นทุนที่แท้จริง แยกการบริการที่ชัดเจน
เป็นมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและต่อว่าเรื่อง
ราคา นักศึกษาถ้ามีโอกาสได้ท�ำบางทีฝีมือดี ลูกค้าจะเกิด
ความพึงพอใจกับบริการในพื้นฐานของขอบเขตราคาที่แท้
จริงและประทับใจในราคาที่ตั้งไว้ การตั้งราคา ระหว่าง

ที่ มีก ารฝึ ก ปฏิ บัติ ข องนั ก ศึ ก ษาจะเป็ น ราคาที่ นั ก ศึ ก ษา
สามารถตัดสินใจเข้ารับบริการได้ คือสามารถจับต้องได้
ราคาถูก ให้รู้สึกว่าได้ใช้บริการในราคาที่ เกินคุ้ม เช่น
ในราคา 50 บาท จะมีคูปอง 50 บาท แจกให้ และน�ำมา
รับบริการ โอโซนดูดสิว แล้วก็ มาร์คหน้าตามปัญหาผิว
ซึ่งจ�ำนวนเงิน 50 บาท จะเป็นค่าตัวผลิตภัณฑ์ และจะแจ้ง
ผู้เข้ารับบริการว่าการให้บริการจะกระท�ำโดยนักศึกษา
ที่ ผ ่ า นการประเมิ น แล้ ว เพราะฉะนั้ น นั ก ศึ ก ษาที่ ล ง
ฝึกปฏิบัติจะต้องผ่านการประเมินให้ได้ 70% ขึ้นไปโดยจะ
มีแบบการประเมินมีสมุดเป็น Portfolio ให้เด็กเก็บเคส
ต้องได้คะแนน 70% ขึ้นไป ถึงจะเก็บเคสได้  
3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place)
ส่วนใหญ่สถานทีเ่ น้นขนาดทีม่ กี ำ� ลังรับลูกค้า สถาบันอยูไ่ กล
จากเมืองมาก ซึ่งอยู่ในเขตปทุมธานี เป็นเขตแรงงาน หรือ
กรุงเทพฯ ตอนเหนือ สถานที่ หรือช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ไม่ได้ตั้งอยู่บนย่านธุรกิจ ต้องหาเทคนิคการดึงดูดลูกค้าใน
ย่านนี้ ท�ำให้ครบวงจรให้ดแี ละรูส้ กึ ว่าไม่ตอ้ งเดินทางเข้าไป
ในตัวเมืองก็สามารถใช้บริการดังกล่าวได้เช่นกัน ซึ่งเป็น
โอกาสที่ ส ามารถพั ฒ นาธุ ร กิ จ ได้ แ ละมี ลู ก ค้ า มาก
(Customer Mass) ช่องทางที่นักศึกษาใช้ในการเสนอ
บริการคือจะออกทัวร์ตามคณะต่าง ๆ ให้บริการตรวจสภาพ
ผิว และจะมีการแจกบัตรของขวัญ หรือโบร์ชัวร์ ให้มาใช้
บริการที่คลินิกของเรา ฉะนั้นสถานที่ของสถาบันปาน
เน้นครบวงจร และที่ส�ำคัญต้องปลอดภัย ท�ำให้ลูกค้ารู้สึก
มัน่ ใจว่ามารับบริการแล้วสามารถท�ำธุรอืน่ ได้ และสามารถ
จอดรถได้ปลอดภัย ไม่มีการเฉี่ยวชน หรือต้นไม้ไม่ล้มทับ
ไม่เสี่ยงต่อการถูกจี้หรือปล้น มี ร.ป.ภ. คอยดูแลและตรวจ
ตราอยูเ่ สมอ และตัวเจ้าหน้าทีเ่ องก็ตอ้ งพูดช่วยอีกแรงเวลา
ลูกค้ามาใช้บริการ เพื่อให้เขาได้ฟังและตัดสินใจให้สิ่งที่เขา
รับรูว้ า่ เป็น โดยการให้ขอ้ มูลต่อลูกค้าแบบเหมาะสมไม่ตอ้ ง
ไปกล่อมเขามากเขาจะรูส้ กึ ต่อต้าน ต้องค่อยเป็นค่อยไปจะ
ไว้ไปเอง สรุปสถานที่เราเป็นโชวรูมเพื่อดึงดูดใจคนมาใช้
บริการ เรามีจุดด้อยตรงพื้นที่ไม่อยู่ในย่านเจริญมากนัก
มาใช้ตัวอื่นช่วยดึงลูกค้าแทน
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4. การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด (Promotion)
สปาเพือ่ สุขภาพของมหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรี สืบเนือ่ ง
มาจากที่ตั้ง ถ้าติดถนนหรือที่เจริญต้องใช้เงินค่อนค้างมาก
และจะไม่ครบวงจรเท่าที่ควร    ต้องใช้การส่งเสริมทาง
การตลาดดึ ง ดู ด คนให้ เข้ า มาหาเราให้ ไ ด้ ทั้ ง การออก
ประกาศภายในมหาลัย การใช้ Social Media ในการแจ้ง
ข่ า วสารและก็ ก ารแชร์ (Share) กั น กั บ ในกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ไม่ ก็ ไ ลน์ (Line Applications) หรื อ
facebook ของมหาวิ ท ยาลั ย เพราะเป็ น ช่ อ งทางที่
การลงทุนต�่ำ  เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการนึกคิดจะ
ใช้เงินมาซื้อแพคเกต กลยุทธที่ผู้บริหารแห่งนี้ได้วางไว้  
ส�ำหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา คืออยากให้นักศึกษามี
กรณีศึกษาในการฝึกมาก ๆ เพราะฉะนั้น ต้องใช้วิธีการ
ดึงดูดความสนใจจากประชาชนทั่วไป ด้วยลดราคา หรือ
ด้ ว ยการมี ก ารสมนาคุ ณ พิ เ ศษ อย่ า งนี้ การเข้ า สู ่
การประชาสัมพันธ์ในยุคของสือ่ (Digital Media Gateway)  
มาถึงอุตสาหกรรมเพือ่ สุขภาพแล้วลูกค้าออนไลน์ในการเข้า
มาใช้บริการ และจองคิวสินค้าและบริการมาก ลูกค้าไม่โทร
มามาก แต่เข้ามาใช้บริการเลย เราเองต้องมีชอ่ งทางนี้ และ
ต้องพนักงานบางส่วน หรือทีมงานประชาสัมพันธ์ (Official
PR) คอยออกแคมเปญ และคอยตอบลูกค้า แทน therapist
และผู้ให้บริการ เพราะระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาใช้
โทรศัพท์ไม่ได้ ต้องให้ออฟฟิตเป็นผู้ดูแล เราต้องท�ำระบบ
ไว้ดูแล มีการจองคิว มีการเรียกใช้งาน และเก็บเงินระบบ
ออกใบเสร็จเพื่อป้องกันการทุจริต หรือความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นได้ ต้องเก็บสถิติการใช้หรือการเข้ามาเยือนและ
ลักษณะของเคสที่ปิดได้ หรือเกิดปัญหา  ส่วนในกรณีของ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาจะมี ก ารแจกเป็ น ใบปลิ ว
แผ่นพับ ส่งไปทางประชาสัมพันธ์ตามตึก ตามคณะเพือ่ แจ้ง
ให้บุคลากร หรือนักศึกษาได้ทราบว่ามีการให้บริการใน
ราคาพิเศษ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเก็บกรณีศึกษาต่าง ๆ
ของนักศึกษา เช่น สปาหน้า 7 ขั้นตอนจะไม่ได้ใช้เครื่องมือ
ในการให้ บ ริ ก าร ใช้ เ พี ย งแต่ ขั้ น ตอนการนวด การขั ด
การพอก ด้ ว ยมื อ เป็ น มาตรฐานของการนวดหน้ า 7

ขั้นตอน ปกติขั้นตอนนี้ประมาณ 700-800 แต่เรียกเก็บ
เพียงประมาณ 80 บาท หรือ เพียงแค่ซอื้ สมุนไพรธรรมชาติ
100% เพื่อพอกหน้าเพียง 50 บาท ก็จะสามารถน�ำมาเข้า
รับบริการนวดหน้า อบโอโซน ดูดสิวเสี้ยน และพอกหน้า
ฟรี ทั้งนี้ สปาเพื่อสุขภาพจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพียงแค่
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์
และทางสปาไม่ตอ้ งจ่ายค่าแรง แต่นกั ศึกษาได้ประโยชน์ได้
ประโยชน์ คือเก็บ case study แต่ต้องผ่านการประเมิน
อย่างน้อย 70% โดย จะมีอาจารย์ไปเป็นคนตรวจสอบ
จะมีแบบประเมินภายหลังจากผู้รับบริการอีกรอบนึหนึ่ง
ถ้าหากต�ำ่ กว่า 70% ก็จะไม่ได้เคสนัน้ และต้องเก็บเพิม่ ใหม่
5. กระบวนการให้บริการ (Process)
สปาเพื่ อ สุ ข ภาพของมหาวิ ย าลั ย แห่ ง นี้
แผนแบบสร้ า งความพอใจ เน้ น ในจุ ด แรกพบลู ก ค้ า
หากลูกค้าได้ยินค�ำพูดที่น่าไพเราะ ฟังแล้วน�้ำเสียงรื่น
หูกป็ ระทับใจ มีรอยยิม้ ทีส่ ดใส จุดนีต้ อ้ งมีแผนการฝึกทีเ่ ป็น
กระบวนการตั้งแต่รับแขกจนส่งแขก บางท่านให้ทิปเพราะ
ความพอใจและรูข้ นั้ ตอนกระบวนการให้บริการ  เพราะเขา
รูว้ า่ เราคอยดูแลเขา ไม่เรียกว่าเป็นการประจบ  แต่จะเรียก
ว่ามีความตั้งใจท�ำ  จนเขารู้สึกว่าทุกกระบวนการเรียบง่าย
แต่แฝงด้วยการเน้นเฉพาะจุดที่ส�ำคัญต้อนรับและส่งแขก
จุดนี้ ส�ำ คัญ ท� ำ ให้ กระบวนการอื่น ลื่ นไหลไปด้วย เช่ น
ต้อนรับดีเอาเมนูสปามาให้ลูกค้าดู อธิบายชัด ต่อรองได้
ลูกค้าตัดสินใจรับบริการทัน บางคนซื้อแพคเกตคราวหน้า
หรือนัด หัตถกรไว้มีการขายซ�้ำได้ลูกค้าประจ�ำ  แบบนี้เรา
มัดใจเขาอยู่ นอกจากจองคิวล่วงหน้าได้แล้ว ก็ต้องมีระบบ
บันทึกคิวที่ดีไม่หลงลืม โทรแจ้งไลน์แจ้งลูกค้า เผื่อลูกค้า
ไม่ว่างไม่มา ได้เปลี่ยนเป็นคิวอื่นขึ้นมาแทน ต้องมีความ
ว่องไวเรื่องการจัดเตรียมคิว ต้องให้การบริการที่ลื่นไหล
ท�ำงานจะสนุกมาก ผู้ให้บริการก็ไม่เหนื่อยต้องมานั่งรอ
จุดนี้ส�ำคัญและต้องมีหัวหน้ามาคุม ผู้จัดการสปาจะต้อง
สามารถควบคุ ม ดู แ ลได้ กระบวนการที่ ส� ำ คั ญ ของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการให้บริการ
โดยรวมโดยหั ว ใจหลั ก คื อ งานต้ อ นรั บ กั บ งานบริ ก าร
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ที่จะต้องมาพร้อมกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และ
แยกกันไม่ออก ถ้าต้อนรับดีแต่บริการให้ไม่ได้ ผู้เข้ารับ
บริการก็จะไม่มา ต้องท�ำควบคู่กันไป ดังนั้นที่จุดเคาเตอร์
จะเน้นที่ใบหน้าต้องยิ้ม “หน้าไม่งอ รอไม่นาน บริการดี”
6. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)
สถานบริการสปาเพือ่ สุขภาพของมหาวิทยาลัย
แห่ ง นี้ เ น้ น ความเป็ น ไทยภาคกลางตามสไตล์ คื อ บั ว
เนื่ อ งมาจากบั ว เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ดังนั้นจึงเน้นบัวเป็นชื่อไทยๆและตกแต่งโดยใช้ดอกบัว
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
โดยปทุมธานีจะขึ้นชื่อเรื่อง ดอกบัว ปทุม แปลว่า บัว แต่มี
ข้าวกับบัวเป็นอาหาร เป็นพืช เศรษฐกิจหลัก สิ่งนี้เป็นตัว
ปรุงแต่งในภายในของสปาดีขนึ้ ใช้คำ� ว่า “บรรยากาศ” โดย
หลักบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ไม่ถูกรบกวนจากเสียงดัง
มีเสียงเพลงบ�ำบัดเปิดเบา ๆ เสียงข้างนอกต้องไม่รอดมา
ในห้องบริการ ให้ลูกค้ารู้สึกเราใส่ใจให้บริการ เพราะ
ตราบใดที่เราพยายามให้บริการแต่เสียงยังรบกวน มีเสียง
รถลอดเข้ามา เสียงหัตกรคุยโทรศัพท์มือถือ หรือเสียงกรน
จากห้องข้าง ๆ ที่ก�ำลังนวดผ่านม่านเข้ามา บรรยากาศ
ที่เราก�ำหนดไว้จะลดลงทันที อีกอย่างแสงไฟช่วยได้มาก
ลูกค้ามาพักผ่อนเราต้องท่องไว้ อย่าตั้งไฟให้จ้า หรี่ไฟ
บาง ๆ ให้เข้ากับบรรยากาศ และทุกอย่างต้องตรวจสอบ
ก่อนลูกค้าเข้าใช้บริการ กลิ่นต้องพอเหมาะอย่าเลือก
น�้ำหอม หรือน�้ำมันหอมละเหยที่คนแพ้ง่าย หรือกลิ่นที่แรง
จนเกินไป เพราะจากที่พึงพอใจกับการผ่อนคลายจะกลาย
เป็นการระคายเคืองจนไม่สามารถหลับลงได้ หรือตื่นตัว
ตลอดเวลาก็ ไ ม่ เ ป็ น การดี ควรจะต้ อ งเลื อ กกลิ่ น ให้ มี
ความเข้ากันกับห้องที่เราบ�ำบัดหรือให้บริการ ประเด็นนี้
เป็ น ความละเอี ย ดอ่ อ นของผู ้ จั ด การสปาและหั ต ถกร
ต้องเข้าถึง ลูกค้าจะประทับใจเพียงมองด้วยตา
สถานบริการสปาเพือ่ สุขภาพแห่งนีย้ งั มีอปุ กรณ์
การออกก�ำลังกายอยู่ในห้องที่เป็นสัดส่วนไว้บริการหลาก
หลายประเภท ในราคาที่ย่อมเยาว์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่บคุ ลากรและนักศึกษา เป็นสวัสดิการราคาถูกทีต่ งั้ อยู่

ในสปาแห่งนี้เพียงราคา 300 บาทต่อเดือน หรือครั้งละ
30 บาท โดยไม่จ�ำกัดเวลา จัดว่าเป็นการบูรณาการที่น�ำ
กี ฬ าและสปา มารวมกั น เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพการและใจที่
แข็งแรงเป็นอย่างดี เพราะการมีสขุ ภาพกายทีด่ ตี อ้ งเริม่ จาก
การมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งการเข้ารับบริการสปาจัดว่าเป็น
การผ่อนคลายและสร้างความสุขและการออกก�ำลังกายเป็น
การดูแลสุขภาพกายควบคู่กันไป
7. บุคคลากร (People)
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านคื อ น�้ ำ มั น ที่ ห ยอดลง
ฟันเฟืองที่เราเตรียมไว้ การสร้างบรรยากาศที่ดี การท�ำ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีดีออกไปเรียกได้ว่าเสนอตัวเอง
สู่สาธารณะ และเมื่อผู้เข้ารับบริการมาถึงเราจะต้องแสดง
ฝีมืออย่างเต็มที่ โดยผู้ให้บริการที่มีใบรับรองและมีประสบ
กาณ์แล้วพยายามใช้ประสบการณ์ที่มีให้ได้ แลกเปลี่ยน
ให้ได้ทกุ อย่างทีเ่ ราสอนมาจะมาผลิดอกออกผลตอนปฏิบตั ิ
งานโดยจะให้ความดูแล ใส่ใจ เอาใจใส่ ดูแลแบบเป็น
ครอบครัว ดูแลเหมือนญาติ การเข้ารับบริการสปาไม่ว่าจะ
เป็ น ผู ้ เข้ า รั บ บริ ก ารเพศใดจะเหมื อ นมารั บ ปลดปล่ อ ย
การผ่อนคลาย เป็นสถานที่ ที่เขาเข้ามา แล้วเขาเป็นคน
พิเศษต้องการการดูแลต้องเริ่มจากการมี service mind
การมีปฏิสมั พันธ์ศงึ่ กันและกัน ต้องมาจากความรูส้ กึ ข้างใน
แต่ความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากวันแรกในการท�ำงาน แต่จะถูก
สั่งสมขึ้นมาจากประสบการณ์การท�ำงาน แต่จะต้องมีเป็น
ทุนอยู่แล้วที่ อยากจะดูแลเขา อยากเห็นผู้เข้ารับบริการ
มีความสุขพนักงานต้องเข้าใจ ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ใครผลิต
เข้ า ใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ และต้ อ งแสดงให้ ลู ก ค้ า มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า
เราต้องอยากเทคแคร์ เราเข้าใจเขาเป็นที่ที่จะท�ำให้ได้เกิด
การผ่อนคลาย หลักในการให้บริการของพนักงานจะต้องมี
การพูดคุย (Talk) ต้องดูแล (Take care) และใช้เทคนิคการ
ให้บริการเข้าช่วย (Technical) เรียก “3T” 3T : Talk  
Take care Technique และอีกประการเป็นสิ่งเตือนใจไว้
“ไม่หน้างอ ไม่รอนาน บริการดี” สอนให้เด็กและนักศึกษา
และผูใ้ ห้บริการระลึกไว้เสมอเพือ่ ให้เกิดความระมัดระวังขึน้
เมื่อก�ำลังให้บริการ
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ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สรุปผลการวิจัย
สรุปรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปา
เพือ่ สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี การด�ำเนิน
งานของศูนย์สุขภาพและความงาม ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญญบุรี มีการควบคุมการด�ำเนินงานโดยผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผ่านอาจารย์ประจ�ำหน่วยงาน
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการสปา ควบคุมการท�ำงานของ
บุ ค ลากรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปรูปแบบกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
มงคลธัญญบุรี ได้ดังนี้
1. Product – Natural (เป็นการน�ำผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติมาให้บริการ) ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้จะมาจากสาร
สกัดธรรมชาติ ที่มีโรงผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นผู้ควบคุม
การผลิตและจ�ำหน่าย
2. Price – Beyond Customer’s expectation
price (เป็นการตั้งราคาในการให้บริการที่ผู้เข้ารับบริการ
รูส้ กึ ว่าคุม้ ราคา) ไม่ได้มงุ่ เน้นเพือ่ สร้างก�ำไร เพราะเป็นราคา
ที่ให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ลงฝึกประสบการณ์

3. Place – Social Network (การลงข้อมูล
ออนไลน์)ช่องทางทีท่ นั สมัย ทัง้ face book หรือ ทาง Line
group จะท�ำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
4. Promotion – Discount and Get More
เป็นการลดราคาและแถมการบริการชนิดอื่นเข้าเพิ่มเติม
ในช่วงที่นักศึกษาจะลงฝึกปฏิบัติ จะมีการลดราคาเพื่อ
ดึ ง ดู ด ผู ้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารมาเป็ น ผู ้ ใ ห้ ก ารประเมิ น เพื่ อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการต่อไป
5. Process – Standard SOP มีการให้บริการ
ที่เป็นมาตรฐาน) เริ่มตั้งแต่การต้อนรับ การคัดสรร การซัก
ประวัติที่ครบถ้วน ให้ค�ำแนะน�ำชนิดของการบริการต่าง ๆ
ตามความต้องการ การลดขั้นตอนการรอคอย การแนะน�ำ
บริการชนิดอื่นเพื่อเป็นทางเลือก ขั้นตอนการให้บริการนี้
จะเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน
		
6. Physical evidence – Boua style (บัวสไตล์)
การตกแต่ ง สถานที่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด
ปทุมธานีซึ่งเป็นดอกบัว เพื่อคงเอกลักษณ์ของจังหวัด
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่และยังเน้นความเป็นไทยเพื่อให้คง
วัฒนธรรมของชาติเอาไว้
7. People – 3 T (Talk, Take care, Technique)
การกล่าวค�ำทักทายผู้เข้ารับบริการ ดูแลให้บริการด้วย
ความใส่ใจ และมีการให้บริการทีน่ มุ่ นวลด้วยประสบการณ์
ที่ผ่านการยอมรับ
อภิปรายผล
ระยะที่ 1 ท�ำการศึกษาพันธกิจและปัจจัยทางการ
ตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ
ลงพื้นที่ส�ำรวจด้วยตัวนักวิจัยเองด้วยการมีส่วนร่วมและ
การสังเกต ศึกษาเชิงลึก Case Study ด้วยตัวนักวิจัยเอง
ขั้ น ตอนนี้ ท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บบ
สั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
ผูบ้ ริหารสถาบันและผูบ้ ริหารของธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพทีม่ ี
ความเต็มใจ และต้องการมีสว่ นร่วมในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
รวมถึงลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจด้วยตัวนักวิจยั เองด้วยการมีสว่ นร่วม
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และการสังเกต ศึกษา Case Study เชิงลึกด้วยตัวนักวิจยั เอง
ด้วยการสุม่ เลือกธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)
ขัน้ ตอนนีท้ ำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลของรูปแบบกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ระยะที่ 2 สนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ�ำนวน 9 คน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ในการน� ำ มาพั ฒ นาเป็ น รู ป แบบ
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพผนวก
กั บ การค� ำ นึ ง ถึ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไปด้วย
ระยะที่ 3 ถอดบทเรียนเพื่อให้ได้รูปแบบกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดจากธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเอกชนที่เป็นนักการ
ตลาดและมี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ
สุขภาพ จ�ำนวน 9 ท่านตรวจสอบประเมิณคุณภาพของ
รูปแบบ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่ค้นพบ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้ 2 ประเด็นได้แก่
ประเด็นเกีย่ วกับการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ และประเด็นเกีย่ ว
กับการท�ำการวิจัยในครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ควรเพิ่มความ
มั่ น ใจความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยการมี อ งค์
ประกอบของบรรจุภัณฑ์อย่างครบถ้วน เช่น สารส�ำคัญ
ปริมาณ ข้อควรระวัง วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปี ที่หมด
อายุ มีข้อบ่งใช้ และส่วนอื่นๆที่ครบถ้วน
2. ด้านราคา (Price) ราคาที่ก�ำหนดควรจะ
อ้างอิงราคาตลาดใกล้เคียงและจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เช่น ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น signature อาจเพิ่มค่าบริการ
ได้ ต ามความเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์

ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ธรรมดา และควรจะ
มีการวิจัยและพัฒนาในคุณภาพของการให้บริการ เช่น
การนวดเพื่อการบรรเทาอาการ office syndrome ที่มี
การผสมผสานระหว่าง กายภาพบ�ำบัด และ หัตกรทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญ
3. ด้านสถานที่หรือช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย
(Place) ควรจะมีความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ผู้รับบริการเกิด
ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สบายใจเมื่อต้องเดินทางเข้ามา
รับบริการ สถานที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
บุคลากรผู้ให้บริการ หรือนักศึกษาที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน
อีกทั้งควรเป็นสถานที่ที่ไม่โล่งแจ้งจนเกินไป
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด : การสื่อสาร
การตลาดบริ ก าร (Communication) การส่ ง เสริ ม
การตลาดของสปาเพือ่ สุขภาพทีอ่ ยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษานัน้
จะมีความแตกต่างจากสปาภายนอก กล่าวคือ จะเพิ่ม
รายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษาที่พิเศษ แตกต่างจาก ทั่วไป
5. ด้านกระบวนการในการให้บริการ (Process)
ควรจะต้องมีมาตรฐานในทุกด้าน แต่สปาที่อยู่ในสถาบัน
อุดมศึกษาควรจะเน้นที่ Standard Operating Procedures:
Client Interaction & Service Standard ทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ในการให้บริการเริ่มจากการสัมผัสกับผู้เข้ารับบริการครั้ง
แรก ไม่ว่าจะเป็นทางการรับโทรศัพท์ การพบเจอ หรือการ
ได้ยินเสียง กระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการให้บริการและ
ส่งกลับ และควรจะมีการประเมินทัง้ ก่อนการให้บริการ คือ
การกรอกแบสอบถามง่าย ๆ เกีย่ วกับข้อมูลของผูร้ บั บริการ
เช่นข้อมูลสุขภาพ โรคประจ�ำตัว การแพ้ การรับการผ่าตัด
การตัง้ ครรภ์ หรือปัญหาสุขภาพอืน่ ๆ และการประเมินภาย
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ
ในสิ่งต่าง ๆ ที่สถานประกอบการเสนอไป
6. ด้ า นหลั ก ฐานทางกายภาพ (Physical
evidence) ควรใช้ภูมิสถาปัตย์เพื่อเน้นความเป็นไทยจาก
ท้องถิ่นนั้น ๆ ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของท้องถิ่นนั้น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง
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อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการ ภาชนะที่บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบทุกอย่างควรมีการออกแบบที่มี
สถาปัตยกรรมอ้างอิงกับท้องถิน่ ทีต่ งั้ อยู่ ความเป็นธรรมชาติ
ที่ แ วดล้ อ มให้ เ กิ ด ความผ่ อ นคลาย ความสบายใจ
ความปลอดภัย มีมาตรฐาน มีความสะดวก ในทุก ๆ สัมผัส
ด้าน รูป รส กลิน่ เสียง และการสัมผัสได้ และเพิม่ เติมสถาน
ที่ออกก�ำลังกายหรือฟิตเนส เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความ
รูส้ กึ มัน่ ใจ ประทับใจ อยากกลับมาใช้บริการซ�ำ้ หรือชักชวน
คนรู้จักมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ร่วมกัน
7. ด้านบุคคล (People) ผู้ให้บริการจะต้องมี
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน Standard Operating
Procedures: Client Interaction & Service Standard
ที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการ จะต้องมีความสุภาพ
อ่อนน้อม มีสขุ ลักษณะส่วนบุคคลทีด่ ี มีการแต่งกายทีส่ ภุ าพ
มีกิริยา วาจา ท่าทาง มีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน เต็มใจ
ตัง้ ใจ และใส่ใจในการให้บริการ รวมถึงต้องมีทศั นคติทดี่ ใี น
การให้บริการ และต่อองค์การ ที่ส�ำคัญคือต้องมีทักษะ
ในการให้บริการทีม่ มี าตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุขตามจ�ำนวนชั่วโมงที่ก�ำหนด และต้องผ่านการ
ทดสอบจริงโดยการสาธิตให้ผู้บริหารของสถานประกอบ
การยอมรับ ควรมีการคัดเลือกผู้ให้บริการโดยผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ปั ญ หาที่ ค วรศึ ก ษาวิ จั ย ในอนาคต
เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
อันจะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จของธุรกิจ ผู้วิจัยได้เสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานสปาเพือ่ สุขภาพเพิม่ เติม เช่น
การจัดการองค์การ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผล
ต่อการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เช่น การศึกษาความ
ต้องการของผู้รับบริการที่จะท�ำให้สปาเพื่อสุขภาพพัฒนา
รายการให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ SWOT analysis
ของสปาเพือ่ สุขภาพเชิงลึกอย่างแท้จริงของสปาเพือ่ สุขภาพ
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการหยุดกิจการ
เพือ่ เป็นข้อมูลให้เกิดการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป
4. ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศอาเซี ย นเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาระหว่ า ง
ประเทศอาเซียนร่วมกัน ส่งผลให้เกิดหลักสูตรกลางใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย
บุคลากร และนักศึกษา
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