
 
 

 
 

บทคดัย่อ 

สปาบ้านดนิ 

 

 ธุ ร กิ จ ส ป า ไ ท ย มีแ น ว โ น้ม ที� จ ะ เ ติบ โ ต ขึ� น อ ย่า ง ต่อ เ นื� อ ง    แ ล ะ เ ป็ น ที�นิ ย ม

ขอ งนักท่องเที�ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะบริการสปาไทยมีคุณภาพ คนไทยไดรั้บ

การยอมรับในเรื�องของการตอ้นรับ การมีอศัยาศยัไมตรี ยิ�มแยม้แจ่มใส เต็มใจให้บริการ 

รวมทั�งราคาค่าบริการที�สมเหตุสมผล ทาํใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่ “เมืองแห่งธุรกิจบริการส

ปาแห่งภูมิภาคเอเชีย”  ปัจจุบนัรัฐบาลได้ให้ความสําคญัและกาํหนดยุทธศาสตร์พฒันา

ประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) และมีนโยบายทาํ

การเปิดเสรีทางการคา้หรือ (Free Trade Area, FTA) กบัประเทศสหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น จีน 

อินเดีย ส่งผลทาํใหมี้ชาวต่างชาติเขา้มาท่องเที�ยวในประเทศไทยเพิ�มมากขึ�น ทาํใหธุ้รกิจสปา

ยงัมีโอกาสเติบโตอีกมากตราบใดที�ประเทศไทยยงัเป็นเมืองท่องเที�ยวที�ต่างชาติใหค้วามนิยม

มาท่องเที�ยวในแต่ละปี และมีแนวโนม้ที�จะเพิ�มขึ�น  รวมถึงกระแสการรักษาสุขภาพที�เพิ�ม

มากขึ�น การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ สิ�งเหล่านี� ทาํให้แนวโน้มธุรกิจบริการโดยเฉพาะสปา มี

โอกาสที�จะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 ตลาดสปาไทยยงัคงมีโอกาสเติบโตไดสู้ง จากขอ้มูลของสมาคมสปาไทย โดยนายกรด 

โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทยกล่าววา่ ตลาดสปาในไทยมีมูลค่า ��,��� ลา้นบาทและ

ในปี ���� จะยงัคงโตต่อเนื�องเป็น ��,��� ลา้นบาท และตลาดเติบโตต่อเนื�องไม่ตํ�ากวา่�� -

��% ต่อปี จากกระแสท่องเที�ยวเชิงสุขภาพในไทย นอกจากนี�สปาไทยยงัไดรั้บความนิยม

สูงสุดในอาเซียน จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่เป็นโอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดที�จะ

นาํเสนอสินคา้สปาบา้นดิน  ที�ใชส้มุนไพรไทยและวถีิธรรมชาติบาํบดัในเวลาเดียวกนั เป็น

รูปแบบการบริการที�สามารถเขา้ถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่ยาก ขอ้มูลจากศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลการคา้การลงทุน จงัหวดัเชียงใหม่ ระบุวา่ ในช่วงฤดูกาลท่องเที�ยว มีจาํนวน

นกัท่องเที�ยว ทั�งชาวไทยและชาวต่างประเทศใชบ้ริการสปาทั�วประเทศเฉลี�ยประมาณ 

��,��� คนต่อวนั ซึ�งใชบ้ริการในวนัหยดุเฉลี�ย ��,��� คนต่อวนั เป็นชาวไทยส่วนใหญ่ร้อย



 
 

 
 

ละ ��.�� และชาวต่างประเทศร้อยละ ��.�� ส่วนวนัธรรมดามาใชบ้ริการเฉลี�ย ��,��� คน

ต่อวนั เป็นชาวไทยร้อยละ ��.�� ชาวต่างประเทศร้อยละ ��.��  

 บริษทั สปาบา้นดิน จาํกดั ก่อตั�งดว้ยแนวความคิดของการนาํเสนอการใหบ้ริการสปาใน

บา้นดิน ซึ� งใหค้วามรู้สึกผ่อนคลาย และไกลชิ้ดธรรมชาติมากกว่าอาคารที�เป็นตึกแถว หรือ

อาคารพาณิชย ์สปาใช้วตัถุดิบในการดูแลสภาพผิวลูกคา้ เช่นนํ� ามนันวดตวัจากธรรมชาติ 

���% สมุนไพรนวดหนา้ ครีมขดัผวิและบาํรุงผิวจากธรรมชาติ มาใหบ้ริการลูกคา้ สปาบา้น

ดินจะจดัตั�งเป็นบริษทั วนัที� � เมษายน ���� ดว้ยทุนจดทะเบียน �,���,��� บาท 

บริษทั สปาบา้นดิน จาํกดั ไดเ้ลือกทาํเลที�ตั�งของร้านสาขาแรกที�อาํเภอแม่จนั จงัหวดั

เชียงราย  ขนาดเนื�อที�ใหบ้ริการ จาํนวน �  ไร่ เชียงรายเป็นจงัหวดัที�มีนกัท่องเที�ยวทั�งจาก

พม่า ลาว และประเทศจีนเขา้มาท่องเที�ยวเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี  ทาํใหมี้กลุ่มลูกคา้ที�มี

กาํลงัซื�อทั�งจากคนในทอ้งถิ�นและนกัท่องเที�ยวในแต่ละเทศกาล อีกทั�งยงัมีโครงการเปิดเสรี

อาเซียน จึงทาํใหเ้ชียงราย ที�เปรียบเสมือนเมืองหนา้ด่าน จะไดรั้บผลดีจากการเปิด เออีซีดว้ย 

สถานที�ใหบ้ริการออกแบบดว้ยรูปแบบอาคารบา้นดิน ทั�งในส่วนที�เป็นอาคารสาํนกังานและ

อาคารที�เป็นส่วนหอ้งทรีตเมน้ทข์องลูกคา้ซึ�งจะแบ่งเป็น� หลงัๆ ละ � เตียง ตกแต่งภายใน

ดว้ยวสัดุไมท้ั�งหมด เพื�อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี�อาํเภอแม่จนั ยงั

มีแหล่งท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยวใหค้วามสนใจ เช่น หมู่บา้นชาวเขา ดอยแม่สลอง และดอย

วาว ี ซึ�งเป็นแหล่งปลูกชาที�มีชื�อเสียง ทาํใหม้ั�นใจในศกัยภาพของพื�นที�ในการใหบ้ริการ 

เนื�องจากเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงและเป็นที�นิยมของทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

นอกจากนี�การเปิดเขตเสรีการคา้ (AEC) จะทาํใหมี้นกัท่องเที�ยวต่างชาติ เขา้มาท่องเที�ยวใน

ประเทศไทย และจงัหวดัท่องเที�ยวต่างๆ มากขึ�นดว้ย 

  กลุ่มเป้าหมายหลกัในตลาดจะเป็นคนวยัทาํงาน อายรุะหวา่ง ��-�� ปี รวมถึงตลาด

ผูสู้งอายทีุ�ใส่ใจในสุขภาพและการรักษาภาพลกัษณ์อยา่งสมํ�าเสมอ กลุ่มลูกคา้เป็นลูกคา้คน

ไทยและชาวต่างชาติ ระดบับีบวกขึ�นไป หลกัเกณฑที์�เลือกใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดคือ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมส่วนบุคคลที�มีความตอ้งการในการใส่ใจดูแล

สุขภาพ ทางบริษทัไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายไว ้ � กลุ่ม เพื�อใหง่้ายในการจดัการทางดา้น



 
 

 
 

การตลาด ดงันี�  คือกลุ่มแรกเป็น ลูกคา้ชาวไทย อาย ุ �� ปีขึ�นไป กลุ่มที� � เป็นลูกคา้

ชาวต่างชาติ นกัท่องเที�ยว และนกัธุรกิจที�ทาํงานในประเทศไทย 

 ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มาจากรูปแบบการนาํเสนอบา้นดินในการใหบ้ริการ 

ซึ�งจะสร้างความแตกต่างจากสปาที�อยูใ่นอาคารพาณิชย ์ และในหา้งสรรพสินคา้ ลูกคา้จะ

รู้สึกผอ่นคลายและไกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากกวา่ เพราะสปามีองคป์ระกอบของ ภาพ รส 

กลิ�น เสียง สาํผสั สปาบา้นดินจะใหบ้รรยากาศแห่งการพกัผอ่นที�สามารถจูงใจใหลู้กคา้มาใช้

บริการไดจ้ากบรรยากาศที�แตกต่างนี�   

 บริษทั สปาบา้นดิน จาํกดั มีกรรมการผูจ้ดัการ คุณโชติกา จนัทรวงศ ์ซึ� งมีประสบการณ์

การทาํงานทางดา้นสปา ในตาํแหน่งผูจ้ดัการสปาในโรงแรม � ดาว ทั�งในกรุงเทพและภูเกต็

มากวา่ �� ปี มีความเชี�ยวชาญในการออกแบบทรีตเมน้ท ์การฝึกอบรม การวางแผนทางดา้น

การตลาด เช่นการกาํหนดราคาขายในแต่ละช่วงเทศกาล การวางแผนส่งเสริมการขายและ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์   นางวรีวลัย ์จนัทรวงศ ์ผูถื้อหุน้ มีความเชี�ยวชาญดา้นการตลาดและ

การจดังานแสดงสินคา้มานานกวา่ �� ปีในตาํแหน่ง Project Manager มีประสบการณ์ในการ

ประสานงานกบัทั�งภาครัฐบาลและเอกชน นางสาวสกาวรัตน์ แสงวงศท์อง มีความเชี�ยวชาญ

ดา้นการเงินและการบญัชี การบริหารตน้ทุนและการจดัทาํแผนกและงบการเงินในบริษทั

ดา้นการเงินมากกวา่ � ปี   

บริษทั สปาบา้นดิน จาํกดั ใชเ้งินทุนในการดาํเนินการทั�งสิ�น 2,�00,000 บาท โดยใช้

เงินส่วนของเจา้ของกิจการ ���%   

 

วสัิยทศัน์ (Vision)  

สปาบา้นดิน ตอ้งการให้เป็นสถานบริการสปาบา้นดินที�มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน โดย

มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพของลูกคา้ที�มาใช้

บริการอยา่งมืออาชีพ ในบรรยกาศที�เป็นธรรมชาติ 

 

 



 
 

 
 

พนัธกจิ (Mission) 

นาํเสนอบริการที�มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข และ

นาํเสนอการบริการดา้นสปาดว้ยผลิตภณัฑธ์รรมชาติที�หลากหลาย เพื�อสร้างความน่าสนใจ

และน่าจดจาํ เพื�อใหลู้กคา้กลบัมาใฃบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง 

 

วตัถุประสงค์ (Objective)  

เป็นสปาบา้นดินที�เป็นที�รู้จกัและยอมรับในคุณภาพและการบริการที�ไดม้าตรฐานใน 

ระดบัประเทศภายใน 1 ปี 

 

เป้าหมายการดําเนินการ (Goal)  

เป้าหมายระยะสั�น ( 1 ปี)  มีรายไดต่้อเดือนไม่ตํ�ากว่า ���,��� บาท  และจดัทาํฐานขอ้มูล

ลูกคา้และจดัทาํระบบสมาชิกที�เขา้มาใชบ้ริการ 

 เป้าหมายระยะกลาง ( 2 – 3 ปี)  จดัทาํแผนการตลาดเพื�อใหมี้ยอดขายเพิ�มขึ�น 8%  ขยายฐาน

ลูกคา้รายใหม่ โดยการสร้างเครือข่ายทางการตลาดเพิ�มขึ�น 

เป้าหมายระยะยาว ( 5 ปี)  ขยายสาขา เพิ�ม 1 – 2 สาขา  

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ลาํดับ

ที� 

ชื�อ สกุล ตําแหน่ง จํานวน 

หุ้น 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

หุ้น 

1 นส.โชติกา จนัทรวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 8,400 40 840,000 

2 นางวรีวลัย ์จนัทรวงศ ์ ผจก.ฝ่ายการตลาด 8,400 40 840,000 

3 นส.สกาวรัตน ์แสงวงศท์อง ผจก.ฝ่ายการเงิน 4,200 20 420,000 

รวม 21,000 100 2,100,000 

 

 



 
 

 
 

 

รายละเอยีดของบริการสปา  

ประกอบดว้ยการนวดไทย (การนวดกดจุดตามร่างกาย)  การนวดนํ�ามนั (การนวดตวัดว้ย

นํ�ามนัสกดัจากนํ�ามนัสกดัจากธรรมชาติ)   การนวดฝ่าเทา้เพื�อสุขภาพ  การอบตวัสมุนไพร  

การนวดหนา้  

โปรแกรมบริการ ราคา 

นวดไทย                                           60/90 นาที 600/800  บาท 

นวดผอ่นคลาย                                  60/90 นาที 600/800 บาท 

นวดเทา้                                                 60  นาที           300 บาท 

อบไอนํ�าสมุนไพร                                 30 นาที           200 บาท 

นวดหนา้สมุนไพร                                60 นาที         1,�00 บาท 

นวดตวัและนวดหนา้                          ��� นาที          �,�00 บาท 
 

นวดไทย (Thai Massage) 

 การนวดไทยเป็นการนวดกดจุดทั�วร่างกาย และประคบร้อนดว้ยลูกประคบสมุนไพร 

ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดของกลา้มเนื�อ  
 

นวดผ่อนคลาย ( Relaxing Massage) 

 การนวดเพื�อผอ่นคลาย คือการใชมื้อบีบหรือกด เพื�อใหก้ลา้มเนื�อผอ่นคลายจากความ

ตึงเครียด โดยใชน้ํ�ามนัที�สกดัจากดอกไมห้รือพืชจากธรรมชาติเช่น นํ�ามนักลิ�นดอกลาเวน

เดอร์ กลิ�นกระดงังงา กลิ�นดอกมะลิ กลิ�นตะไคร้ ซึ�งจะมีส่วนช่วยใหรู้้สึกผอ่นคลายมากขึ�น  
 

นวดเท้า (Foot Massage)  

 การนวดเทา้คือการกดจุดที�ฝ่าเทา้ รวมถึงการนวดขาช่วงหวัเข่าลงมา เพื�อใหลู้กคา้

ผอ่นคลายความตึงเครียด 

 



 
 

 
 

อบไอนํ�าสมุนไพร (Steam) 

 การอบไอนํ�าสมุนไพร คือการนาํสมุนไพรเช่น มะกรูด การบูน และนํ�ามนัหอม

ระเหยกลิ�นเปเปอร์มินต ์ มาใชร่้วมดว้ยเพื�อผอ่นคลายความตึงเครียด โดยการอบไอนํ�า

สมุนไพร จะช่วยขบัสารพิษออกทางเหงื�อ ช่วยทาํใหร้ะบบไหลเวียนโลหิตดีขึ�น 
 

นวดหน้าสมุนไพร (Facial Treatment) 

 การนวดหนา้เป็นการบาํรุงผวิหนา้ ประกอบดว้ยขั�นตอนการทาํความสะอาดผวิหนา้ 

การขดัผวิเพื�อขจดัเซลลผ์วิเสื�อมสภาพ การพอกหนา้ดว้ยครีมบาํรุงและการนวดเพื�อกระตุน้

การไหลเวยีนของโลหิตเพื�อใหผ้วิหนา้มีสุขภาพผวิที�ดีขึ�น 

 

ความเป็นนวตักรรม 

 สปาบา้นดิน เป็นรูปแบบใหม่ของนวตักรรมการบริการ ที�เนน้สร้างบรรยากาศใน

การทาํสปาที�ไกลชิ้ดกบัธรรมชาติ รูปแบบนสปาบา้นดินจะมีจุดขายที�โดดเด่นในดา้นการ

ออกแบบตวับา้นใหส้วยงามและเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นแต่ละแบบ รวมทั�งบรรยากาศในการ

ตกแต่งดว้ยการจดัสวนดว้ยตน้ไมเ้พื�อเพิ�มความร่มรื�น ซึ�งจะทาํใหร่้างกายปรับสมดุลตาม

ธรรมชาติ ธรรมชาติของบา้นดินคือจะมีความเยน็สบายในตวับา้น โดยไม่ตอ้งใช้

เครื�องปรับอากาศ ซึ�งช่วยลดภาวะโลกร้อน และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ซึ�งตรงกบันโยบาย

ของรัฐบาล รวมทั�งมีการใชส้ารสกดัจากธรรมชาติ 100% มาใหบ้ริการลูกคา้ ซึ�งปลอดภยัต่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภค ซึ�งจะเป็นจุดชายที�ดึงดูดลูกคา้กลุ่มที�รักสุขภาพและสิ�งแวดดลอ้มเขา้มา

ใชบ้ริการไดด้ว้ย 

 

ปัจจัยที�นําไปสู่ความสําเร็จ 

1) รูปแบบการก่อสร้างอาคารดว้ยบา้นดิน เป็นรูปแบบการใหบ้ริการสปาแบบใหม่  มี

บรรยากาศแบบฟาร์มที�ผอ่นคลาย การใชรู้ปแบบบา้นดินเป็นหอ้งทาํทรีตเมน้ท ์ 

2) มีทาํเลที�ตั�งเหมาะสม (Location) อาํเภอแม่จนั เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพ 

และมีแนวโนม้ในการเติบโตสูง  เป็นสถานที�ๆ เหมาะแก่การพกัผอ่น และท่องเที�ยว 



 
 

 
 

บรรยากาศของสปามีความเป็นธรรมชาติ รวมทั�งเดินทางสะดวก ซึ�งในปัจจุบนัไม่มีสปาที�ทาํ

เป็นรูปแบบบา้นดิน ทาํใหส้ปาบา้นดิน จะเป็นสปารายแรกที�ใหบ้ริการดว้ยการนาํเสนอ

รูปแบบใหม่นี�  ซึ�งเป็นจุดที�จะดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

3) การวางแผนการตลาดที�เหมาะสม ( Marketing Plan) ใชแ้ผนการตลาดเป็นกลยทุธใ์นการ

ขบัเคลื�อนธุรกิจ เพื�อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้           เป้าหมายไดอ้ยา่งดี      และมียอดขาย

ตามที�ตอ้งการ เพื�อใหกิ้จการดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอปุสรรคในการดําเนินงาน                                      

จุดแขง็ (Strengths) 

�) ทาํเลที�ตั�งอยูใ่นจงัหวดัท่องเที�ยว คือ อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย สถานที�ที�เป็นธรรมชาติ 

รูปแบบเป็นสปาบา้นดิน จาํนวน 2 ไร่ โดยก่อสร้างดว้ยรูปแบบบา้นดิน แบ่งเป็นหลงัๆ แยก

เป็นสัดส่วนจาํนวน �  หลงั  

�) มีการนวดแผนไทย นวดนํ�ามนั นวดเทา้ นวดหนา้ โดยพนกังานเทอราปิสตที์�ผา่นการ

ฝึกอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข   

�) ใชส้มุนไพรไทย        ที�มีประสิทธิภาพและเป็นที�ยอมรับจากต่างชาติ เช่นการประคบร้อน 

การอบตวัสมุนไพร  
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

�) บุคลากรในธุรกิจสปา  พนกังานนวดแผนไทย ที�มีใบอนุญาติจากกระทรวงสาธารณสุข 

และมีประสบการณ์การนวด มีทกัษะการนวดที�ดี  มีไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  

�) เป็นธุรกิจบริการสปารูปแบบใหม่ ที�ยงัไม่เป็นที�รู้จกั ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการสร้างฐาน

ลูกคา้             
 

โอกาส (Opportunity)                                                                                                                          

�) เป็นรูปแบบใหม่ในการใหบ้ริการนวดสปา ในบรรยากาศบา้นดิน 



 
 

 
 

�) ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน และมีแผนพฒันาการใหบ้ริการของประทศใหเ้ป็น Wellness 

Capital of Asia     

�) แนวโนม้ของธุรกิจที�เติบโตขึ�นทุกๆ ปี เนื�องจากคนหนัมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ�น 

�) แนวโนม้การเพิ�มขึ�นของผูสู้งอาย ุ(อายตุั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป) ที�ตอ้งการดูแลสุขภาพ สภาพ

การดาํรงชีวติในสังคมเมือง ที�เตม็ไปดว้ยการแข่งขนั ก่อใหเ้กิดความเครียด และโรคภยัต่างๆ

ตามมา เป็นโอกาสในการขยายตวัของบริการส่งเสริมสุขภาพ 

�) การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เกื�อหนุนการเติบโตของการท่องเที�ยว 

เชิงสุขภาพในประเทศไทย 

อปุสรรค (Threat)                                                                                                                          

�) สภาพเศรษฐกิจที�ตกตํ�า ค่าครองชีพที�สูงขึ�น ทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งตดัค่าใชจ่้ายฟุ่มเฟือย

ออกไป ทาํใหต้อ้งมีการใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพกบัลูกคา้มากขึ�น รวมถึงคิด

ค่าบริการที�เหมาะสม 

�) คู่แข่งขนัที�มีมากขึ�น เพราะเป็นธุรกิจที�ไดผ้ลตอบแทนเร็ว  
 

กลยุทธ์และการารวางแผนการตลาด 

ทางบริษทัสปาบา้นดิน จาํกดั เลือกกลยทุธ์การเจริญเติบโต (Growth) ที�มุ่งเนน้การกระจาย

ธุรกิจ (Diversification) เป็นการเติบโตขององคก์รทั�งดา้นยอดขายและสายผลิตภณัฑที์�

หลากหลาย เนื�องจากตลาดมีศกัยภาพสูงและมีแนวโนม้การใชบ้ริการที�มากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

เนน้การกระจายธุรกิจไปยงัธุรกิจที�มีความสัมพนัธ์กบัธุรกิจเดิม (Related Diversification 

Strategies) ดว้ยรูปแบบของสปาบา้นดิน ไดว้างแนวทางการเติบโตในรูปแบบการกระจาย

ธุรกิจเพื�อลดความเสี�ยง ไปในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง เช่นอาหารเพื�อสุขภาพ และสินคา้เพื�อสุขภาพ  

กลยุทธ์ระดับธุรกจิ  (Business Strategy)  

มุ่งเนน้ความเชี�ยวชาญหลกั (Core Competency) ดา้นการใหบ้ริการดา้นสปา การนวดตวัและ

นวดหนา้  โดยเลือกใชก้ลยทุธ์ตามแนวทางดงัต่อไปนี�  

 

 



 
 

 
 

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง  (Differentiation Strategy) 

นาํเสนอรูปแบบนวตักรรมการบริการที�เนน้การตกแต่งดว้ยบา้นดิน ซึ�งใหลู้กคา้ไดไ้กลชิ้ด

กบับรรยากาศของธรรมชาติ ซึ�งยงัไม่มีใหบ้ริการในพื�นที�อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

รวมทั�งพนกังานที�ไดรั้บการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข  

กลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด (Sale & Marketing Strategy) 

การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายที�เฉพาะเจาะจง โดยใหก้าํไรกบัช่องทางการจดัจาํหน่ายที�

เพียงพอ เพื�อเป็นการจูงใจใหช่้องทางการจดัจาํหน่ายแนะนะสินคา้และบริการแก่ผูบ้ริโภค 

เป็นการเลือกกลยทุธ์การตลาดแบบ Push strategy  โดยมีรายละเอียดของช่องทางการจดั

จาํหน่ายดงัต่อไปนี�                      

1.1) Agent tour โดยขายเป็นแพก็เกจ็ใหบ้ริษทัทวัร์ไปบวกราคาเพิ�ม 

1.2) ขายผา่นเวป็ไซด ์Superdeal เช่น ensogo, eguidethailand.com 

1.3) ขายผา่นไกดท์อ้งถิ�น โดยใหค่้าคอมมิชั�น 

1.4) ขายผา่นเวป็ไซดเ์กี�ยวกบัที�พกัโฮมสเตย ์เช่น  www.thailifehomestay.com 

1.5) เปิดเวป็ไซดข์องสปา และ Facebook เพื�อ Update ขอ้มูลข่าวสารใหลู้กคา้ทราบ 

อยา่งต่อเนื�อง โดยทาํประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

โครงสร้างองค์กร                                                                 

บริษทั สปาบา้นดิน จาํกดั แบ่งโครงสร้างองคก์รเพื�อใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ตามรายละเอียดแผนผงัองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

 

 

กรรมการผู้จัดการ 

พนักงานต้อนรับ  

2 คน 

คนสวน 

� คน 

พนักงานนวด 

� คน 


