
กลยทุธธ์รุกิจและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจ 
นวดแผนไทย กรณีศึกษา Health Land เอกมยั 

 
จริยา อิศรางกรู ณ อยธุยา1, ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์ศัน์อุไร เตชะสวสัดิ2์ 

1บณัฑติวทิยาลยั สาขาการตลาด 
คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์: 083-994-4494, E-mail : tuk_ta-444@hotmail.com  
2คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 081-696-778 , E-mail : asnaurai@yahoo.com 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรือ่งกลยทุธธุ์รกจิและกลยทุธก์ารตลาด ของธุรกจินวดแผน 

ไทยกรณศีกึษา   Health Land เอกมยั น้ี มี 
วตัถปุระสงค ์คือ 1.เพื่อศกึษาสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร รปูแบบการบรหิารจดัการกล

ยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของสถานบรกิารนวดแผนไทย Health Land เอกมยั 2. เพื่อ
ศกึษาวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีส่่งผลต่อการดําเนินธุรกจิบรกิารนวดแผนไทย 3.เพื่อ
กําหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที่มปีระสทิธิภาพต่อสถานที่บรกิารนวดแผนไทย 
Health Land เอกมยั 

 
บทนํา 

 

Health Land สาขา เอกมยั เป็นสถานที่บรกิารสําหรบัธุรกิจนวดแผนไทย ที่เริม่ดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัด เมื่อปีพ.ศ. 2548 ที่ตัง้  96/1 ซอย สุขุมวิท 63(เอกมัย) ถนน 
สุขุมวทิ แขวงพระขโนงเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 ภายใต้วสิยัทศัน์ “ เป็นผูใ้หบ้รกิารนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพที่เป็นหน่ึงในใจผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายและเจรญิเติบโตอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยนื ” เพื่อใหบ้รกิารนวดแผนไทยและคลนิิกการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ ซึง่ไดร้บัการตอบรบั
เป็นอย่างด ีและครองใจลูกคา้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิเน่ืองจากมกีารบรกิารที่เป็นกนัเอง 
และราคาทีย่อ่มเยา รวมทัง้มาตรฐานของ Therapist  ในแต่ละวนัมลีกูคา้มานวดผอ่นคลายอยา่ง
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ไมข่าดสาย โดยเฉพาะการนวดไทยและนวดอโรมา่ ซึง่เป็นการนวดทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด จาก
การดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสถานบรกิารนวดแผนไทยดงักล่าวมรีะบบการบรหิารจดัการที่
ค่อนขา้งดมีมีาตรฐาน มรีะยะการเวลาการดําเนินงานยาวนานเป็นทีน่่าเชื่อถอื มกีารบรกิารทีด่ี
และยอดเยีย่ม ซึง่การนวดแผนไทยจะไดร้บัความนิยมอยา่งสงู  และไดร้บัการยอมรบัจากบุคคล
ทัว่ไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิในสงัคมไทยปจัจุบนั เป็นที่ทราบกนัดวี่าการนวดแผนไทย
ไดร้บัความนิยมในเรือ่งการคลายเครยีด การบาํบดัโรค และการรกัษาสขุภาพมากขึน้ 
 

ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 
จากการสมัภาษณ์เบื้องต้นกบัทางผูบ้รหิารเฮลทแ์ลนด ์สาขาเอกมยั พบว่า ถงึแมจ้ะเปิด

บรกิารมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 แต่ในปจัจุบัน เฮลท์แลนด์ สาขาเอกมยั ยงัประสบปญัหาการ
บรหิารภายในองคก์ร และระบบการสือ่สารกบัลูกคา้ยงัเป็นจุดออ่นทีต่อ้งการการแกไ้ข  ทัง้น้ีอาจ
แยกประเดน็ปญัหาได ้ดงัน้ี 
1.  ประสบการณ์ในการบริหารธรุกิจสปา 

Health Land สาขาเอกมยั เป็นบรษิทัทีเ่ริม่จะทาํธุรกจิดา้นนวดแผนไทย ดงันัน้
ผูป้ระกอบการจงึขาดประสบการณ์ในชว่งแรกและมปีญัหาขดัแยง้กนัทางภายใน และความ
ชาํนาญในการดาํเนินงาน ซึง่อาจสง่ผลทาํใหก้ารวางแผนและกลยทุธใ์นการพฒันาดา้นธุรกจิ
หรอืการการแกไ้ขปญัหาต่างๆทาํไดไ้มม่ปีระสทิธภิาพทีด่เีพยีงพอ 
2.  ช่ือเสียง 

เน่ืองจาก Health Land สาขาเอกมยั เป็นการนวดแผนไทยทีจ่ะเปิดกจิการใหมไ่มน่านนัก
แต่ชื่อเสยีงยงัไมค่่อยเป็นทีรู่จ้กั ในขณะทีคู่่แขง่ขนัทีเ่ปิดกจิการในบรเิวณยา่นน้ีอยูแ่ลว้ จงึเป็นที่
รูจ้กัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นอย่างด ีดงันัน้จงึต้องใช้เวลาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสม และตอ้งลงทุนสงูในช่วงแรกทีเ่ปิดกจิการเพื่อสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มของ
ลกูคา้เป้าหมาย 
3.  บคุลากร 

Health Land สาขาเอกมยั ยงัขาดบุคลากรในสว่นของระดบัปฏบิตังิาน ซึง่ปจัจุบนัมธุีรกจิ
นวดแผนไทยเกดิขึน้มากมาย ทําให้บุคลากรขาดแคลนโดยเฉพาะพนักงานนวด ซึ่งพนักงาน
นวดเหล่าน้ี มกัจะเลอืกสถานทีท่ํางานใกลบ้า้นเดนิทางไปมาสะดวก นอกจากนัน้ยงัไม่ค่อยยอม
เสีย่งยา้ยงานจากทีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่น่ึง ดว้ยเหตุผลทีว่่ามลีูกคา้ประจําอยู่ทีเ่ดมิ หรอืไม่มัน่ใจว่า
สถานทีใ่หม่จะมลีูกคา้มากพอทีจ่ะรกัษาหรอืเพิม่รายไดม้ากกว่าเดมิ ดงันัน้อาจตอ้งมกีารลงทุน
คอ่นขา้งสงูในการจดัหาและพฒันาบุคลากรเพือ่มารองรบัธุรกจิ 
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4.  ระบบการส่ือสาร 
ระบบการสื่อสารระหว่างลกูคา้กบัผูใ้หบ้รกิารสปา เฮลทแ์ลนดเ์อกมยัยงัมขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยาก 

จากสภาพการณ์ดงักล่าวประกอบกบัการแข่งขนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม มจีํานวนที่มากขึ้น 
หากไมไ่ดร้บัการปรบัปรงุ จะทาํใหไ้มส่ามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศกึษาเรื่อง “กลยุทธ์ธุรกจิและกลยุทธ์การตลาดของธุรกจินวดแผนไทย กรณีศกึษา 
Health Land สาขา เอกมยั” ผูว้จิยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นํามาใชเ้ป็น
กรอบในการศกึษา มดีงัน้ี 

2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการบรหิารเชงิกลยทุธ ์
2.1.1 การบรหิารเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 
2.1.2 การวางแผน (Planning) 
2.1.3 การจดัองคก์ร (Organizing) 
2.1.4 การจงูใจ (Leading) 
2.1.5 การควบคุม (Controlling) 

2.2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตลาด 
 2.2.1 การตลาดบรกิาร  (Marketing of Service) 

 2.2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะห ์ SWOT Analyze และ Tows Matrix 
 2.2.3 แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศกึษาในเรื่อง “กลยุทธธุ์รกจิและกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจินวดแผนไทย กรณีศกึษา  

Health Land เอกมยั” ใช้วธิกีารศึกษา คอื การศึกษาเชงิคุณภาพ โดยใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ 
แบบผสมผสาน โดยม ีรายละเอยีดดงัน้ี 

การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วธิีการสมัภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) และการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยจําแนกเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดังมี
รายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รวบรวมเอกสารและงานวจิยัต่างๆรวมถงึเวบ็ไซต ์และขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วกบั 

ธุรกจิสปาและนวดแผนไทย 

2. แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ
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การศกึษาน้ีใชก้ารสมัภาษณ์เบือ้งตน้  
- คุณ พทิกัษ์ ลาภปรารถนา ผูบ้รหิารบรษิทั เฮลทแ์ลนด ์จาํกดั  
- แจกแบบสอบถาม 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data Study) 

ผูศ้กึษาไดท้ําการศกึษาคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฏดีา้นการจดัการเชงิกลยุทธ์ และการตลาด 
รวมทัง้ได้ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆทัง้ในส่วนของขอ้มูลบรษิัท งานวจิยั บทความข่าวสาร
ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มภายนอก เศรษฐกจิการเมอืง เทคโนโลย ีคู่แขง่ ซพัพลายเอร ์และเวบ็ไซต์
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยนํามาวเิคราะหส์ภาวะเศรฐกจิ ปจัจยัแวดลอ้มต่างๆทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั 

วเิคราะห์โดยการใช้ ทฤษฏี Five Force การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ PEST Model การ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้Value Chain Model การศึกษาข้อมลูปฐมภมิู (Primary-Data Study) 

การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูทิาํไดโ้ดย ทาํการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในระดบั
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รทีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจ และมสีว่นรว่มในการกาํหนด 
กลยทุธโ์ดยตรง รวมถงึกาํหนดยโยบายของบรษิทัโดยรวมทีเ่หมาะสมสาํหรบัธุรกจินวดแผน
ไทย โดยใชร้ปูแบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) และกาํหนดประเดน็คาํถามในการ
สมัภาษณ์ตามแนวคดิการจดัการเชงิกลยทุธ ์โดยทาํการสมัภาษณ์คุณพทิกัษ์ ลาภปรารถนา
ตําแหน่ง ผูบ้รหิารของเฮลทแ์ลนด ์
2. การศึกษาข้อมลูปฐมภมิู (Primary-Data Study) 

การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูทิาํไดโ้ดย ทาํการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในระดบั
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รทีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจ และมสีว่นรว่มในการกาํหนด 

กลยุทธ์โดยตรง รวมถงึกําหนดยโยบายของบรษิทัโดยรวมที่เหมาะสมสําหรบัธุรกจินวด
แผนไทย โดยใชร้ปูแบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) และกําหนดประเดน็คําถามใน
การสมัภาษณ์ตามแนวคดิการจดัการเชงิกลยทุธ ์โดยทาํการสมัภาษณ์คุณพทิกัษ์ ลาภปรารถนา
ตําแหน่ง ผูบ้รหิารของเฮลทแ์ลนด ์
 
การวิเคราะห์โอกาสในการดาํเนินธุรกิจ ด้วย SWOT Analysis ของ การบริการนวดตวั 
ได้ดงัน้ี 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

จดุแขง็ (Strengths) 
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1.  โครงสรา้งองคก์รทีไ่ม่ซบัซอ้น ทําใหก้ารบรหิารจดัการงา่ยและเขา้ถงึทุกฝ่ายไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ สง่ผลใหก้ารใหบ้รกิารนวดตวัไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ เป็นการนวดแบบ Aromatherapy 
Body Message ทีแ่ตกต่างจากทีอ่ื่น 

2.  พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมและปลกูฝงัใหม้ใีจรกัในงานบรกิาร โดยใหบ้รกิารนวดตวัที่
เหนือความคาดหมาย 

3.  การให้บรกิารนวดตัวที่มีความชํานาญอย่างมืออาชีพ โดยได้รบัการฝึกอบรมจาก
สถาบนัชัน้นําและมใีบรบัรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสขุ 

4.  กลุ่มลูกคา้เดมิมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้และช่วยขยายฐานลูกคา้ดว้ยการแนะนําแบบ
ปากต่อปาก 

5.  การสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 26.127 ลา้นบาทในปี 2550 มาเป็น 46.913 
ลา้นบาทในปี 2552 คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 79.56 

6.  การบรหิารค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงจากรอ้ยละ 15.94 ในปี 2551 มาเป็น
รอ้ยละ 11.71 ในปี 2552 

 
จดุอ่อน (Weaknesses) 
1.  เจา้ของกจิการยงัขาดประสบการณ์และความชาํนาญในการดาํเนินงาน 
2.  พนกังานยงัมขีอ้จาํกดัดา้นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
3.  การขาดแรงจูงใจในการรกัษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่ไว้เป็น

ระยะเวลายาวนาน 
4.  การขาดแรงงานสาํรองไวใ้ชใ้นชว่งทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารเป็นจาํนวนมาก 
5.  ปญัหาดา้นทาํเลทีต่ ัง้ เน่ืองจากการทีร่า้นตัง้อยูใ่นซอย 
6.  การตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้เป็นที่รู้จ ักในตลาดไม่กว้างขวาง

เทา่ทีค่วร 
7.  การมีต้นทุนขายที่สูงมากและเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80.31 ในปี 2551 มาเป็นร้อยละ 

83.53 ในปี 2552 
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

โอกาส (Opportunities) 
1. จาํนวนประชากรโลกมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหอุ้ปสงคเ์พิม่ขึน้ตาม 
2.  จํานวนแรงงานที่มมีากกว่าปรมิาณส่งผลทําให้ผู้ประกอบการต่างๆ มอีํานาจรองที่

สงูขึน้ในการคดัเลอืกพนกังานทีม่คีุณสมบตัทิีด่ขี ึน้ดว้ยผลตอบแทนทีย่อมรบัไดม้ากขึน้ 
3.  ผูบ้รโิภคหนัมาเอาใจใส่สุขภาพมากขึน้และแสวงหาวธิผี่อนคลายความตงึเครยีดจาก

การดาํเนินชวีติ จงึสง่ผลทาํใหธุ้รกจินวด 
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4.  การบรกิารนวดตวัถอืว่าเป็นศลิปะแขนงหน่ึงของประเทศทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบั
ทัว่โลก 

5.  ความนิยมในการบรกิารนวดตวัทีม่มีากขึน้ 
6.  รฐับาลสง่เสรมิการทาํธุรกจิของภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกจิสปาและการนวดแผนไทย

ทีช่ว่ยดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ
7.  สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมอืงส่งผลทําใหผู้ล้งทุนรายใหม่ชลอการลงทุนและ

การเขา้มาแขง่ขนัในตลาดใหบ้รกิารนวดแผนไทย 
8.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยชี่วยทําใหก้ารดําเนินธุรกจิสามารถตดิต่อสื่อสารทําได้

โดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ และมตีน้ทุนตํ่า 
อปุสรรค (Threats) 
1.  การขาดแคลนทรพัยากรมนุษย์ที่มีความสามารถด้านการนวดแผนไทยในตลาด 

เน่ืองจากการซือ้ตวัหรอืเปิดกจิการเอง 
2.  ภาวะเศรษฐกจิทีฝื่ดเคอืงทาํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจใชจ้า่ยเขม้งวดขึน้และเลอืกใชจ้า่ยเงนิ

กบัสิง่จาํเป็นก่อน 
3.  ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยชีว่ยนําคูแ่ขง่ขนัและสนิคา้หรอืบรกิารทดแทนมาได้

โดยงา่ย 
ก. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร  Health Land เอกมยั บรษิทัควรใชก้ลยทุธท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื 

กลยทุธเ์จรญิเตบิโตทีมุ่ง่เน้นความเชีย่วชาญตามแนวดิง่แบบขยายตวัยอ้นกลบัไปรวมตวักบัผู้
จดัหาปจัจยัการผลติ ทัง้น้ี ควรใชน้โยบายแหล่งขายแบบคูข่นาน ซึง่เป็นการทาํสญัญาระยะยาว
กบัผูจ้ดัหาปจัจยัตัง้แต่ 2 รายดว้ยขอ้ผกูมดัอยา่งเดยีวกนัและมกีารแสดงทีช่ดัแจง้ตัง้แต่เริม่มี
ความสมัพนัธต่์อกนั และใชว้ธิกีารรวมตวัน้อยกวา่ทีค่วรจะเป็น ซึง่เป็นการรวมตวักนัรว่มกบัการ
ใชบ้รกิารจากแหล่งภายนอกหรอือสิระพรอ้มกนั เพือ่เพิม่อาํนาจในการเจรจาต่อรอง อยา่งไรก ็

ตาม Health Land เอกมยั อาจประสบกบัปญัหาดา้นความสามารถในการตอบสนองการ
เปลีย่นแปลง เน่ืองจากการผกูตดิธุรกจิของผูจ้ดัหาปจัจยัการผลติและเทคโนโลยขีองธุรกจินัน้ๆ 
รวมทัง้การเกดิตน้ทุนในการปกครองบงัคบับญัชาทีเ่กดิจากการปกครองทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพทีม่า
จากการขยายขอบเขตของกจิกรรมใหมต่่างๆ 

ข. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ Health Land เอกมยัควรใช้กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่างใน
ระดบัธุรกจิ เน่ืองจากความสอดรบัการธุรกจิการใหบ้รกิาร ซึง่มลีกัษณะเฉพาะตวัและยากในการ
ลอกเลยีนแบบไดอ้ย่างใกลช้ดิ อย่างไรกต็าม Health Land เอกมยั จะต้องควบคุมตน้ทุนทีไ่ม่มี
สว่นในการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความแตกต่าง เพือ่รกัษาอตัราการใหบ้รกิารเอาไวไ้มใ่หส้งูเกนิ
กว่าความเตม็ใจทีผู่ใ้ชบ้รกิารเตม็ใจจ่าย และช่วยสรา้งรายไดส้งูสุด แต่ตอ้งไม่ควบคุมมากไปจน
ทาํใหเ้กดิความสญูเสยีเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างไป 
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ค. กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ  ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกจิบรกิาร มคีวามสอดรบั
กบัฝา่ยหลกัทีส่าํคญัต่างๆ ของทางรา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการมสีาระสาํคญัทีมุ่่งเน้นการ
บรหิารจดัการดา้นบุคลากรและพนักงาน ดา้นการดําเนินการที่มุ่งเน้นปจัจยัดา้นทําเลที่ตัง้และ
สภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบของร้าน ซึ่งสอดรบักบัส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ช่องทางจําหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ รวมทัง้การครอบคลุมเน้ือหาดา้นกระบวนการ
การใหบ้รกิารในส่วนประสมทางตลาดตวัสุดทา้ย เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์เชงิลกึ
ที่ไดร้บัเกี่ยวกบัสภาพการดําเนินธุรกจิของ Health Land สาขาเอกมยัในปจัจุบนัในดา้นต่างๆ 
ของส่วนประสมทางการตลาด ทําให้เข้าใจผลการดําเนินงานและการใช้กลยุทธ์ในระดับ
ปฏบิตักิารของทางรา้นไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 
ด้านการตลาด ส่วนประสมการตลาด(7 P) 

1.   ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
เน้นการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ทัง้ในดา้นพนักงานทีสุ่ภาพ เรยีบรอ้ย 

เป็นกนัเอง และเตม็ใจใหบ้รกิาร และบรกิารการนวดแผนไทยอย่างมอือาชพี ซึง่ช่วยสรา้งความ
ประทบัใจอยา่งมาก 

2.   ราคา 
ใชก้ลยทุธ ์High Value ดว้ยการกาํหนดอตัราใหบ้รกิารทีม่คีุณคา่สงูในระดบัปานกลาง ทาํ 

ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชน์ทีคุ่ม้ค่าและเกดิความพงึพอใจ ทาํใหม้คีวามภกัดแีละแนะนําต่อคน
รอบขา้งแบบปากต่อปาก 

3.   ช่องทางจาํหน่าย 
เน้นการใหบ้รกิารโดยเลอืกทาํเลทีต่ ัง้ในใจกลางธุรกจิ ซึง่อยูใ่กลก้บักลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่ที ่
เป็นผูบ้รโิภคทีอ่าศยัและทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร 
4.   การส่งเสริมการขาย 
4.1   นําจุดเดน่และชื่อเสยีงของการนวดแผนไทยสนบัสนุนบรกิารและการดาํเนินการผา่น

การประชาสมัพนัธ ์ 
4.2   นําประโยชน์จากเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตและเครื่องมอืทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ

หลายประเภทมาใชค้วบคูก่นัในการประชาสมัพนัธแ์ละแนะนําบรกิารใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและ
เกดิการทดลองใชบ้รกิารมากขึน้ 

4.3   พจิารณามอบสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใชบ้รกิารและแนะนําบุคคลรอบ
ขา้งมากขึน้ 

5.   ด้านบคุลากรและพนักงาน 
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พนักงานนวดทุกคนจะได้รบัการฝึกและอบรมเกี่ยวกบัการนวดในแบบต่างๆ เพื่อการ
ใหบ้รกิาร ที่มปีระสทิธภิาพนอกจากนัน้ จะมกีารอธบิายพนักงานนวดใหเ้ขา้ใจถงึวตัถุประสงค์
ของการมาใช้บรกิารต่างๆ ในการนวดแผนไทย เพื่อให้พนักงานนวดแต่ละคนมีความรู้และ
สามารถใหค้ําแนะนํา กบัผู้บรโิภคที่เขา้มาขอใช้บรกิาร ทัง้น้ีเพื่อเป็นการเพิม่คุณค่าและสรา้ง
ความมัน่ใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากบุคลากรถือเป็นปจัจัยสําคัญที่จะนําไปสู่
ความสาํเรจ็ของบรษิทั โดยเฉพาะพนักงานนวดทีม่คีวามสามารถจะช่วยรกัษาลูกคา้ไม่ใหไ้ปใช้
บรกิารทีอ่ื่น จงึวางแผนดา้นการบรหิารบุคคลดงัน้ี 

1.  พนักงานทัว่ไป (บญัช ีจดัซือ้ ผูจ้ดัการรา้น แคชเชยีร ์และพนักงานตอ้นรบั) ทาง The 
Spa ได้เสนอเงนิเดอืนประจําในอตัราที่ค่อนขา้งสูง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั
พรอ้มโบนัสประจําปีทัง้น้ีขึน้อยู่กบัผลประกอบการ นอกจากนัน้ไดจ้ดัเตรยีมชุดทํางานใหฟ้รคีน
ละ 3 ชุด 

2.  พนกังานนวดเน่ืองจากพนกังานนวดไมม่เีงนิเดอืนประจาํ แต่จะไดร้บัเป็นสว่นแบ่งจาก
การนวดลกูคา้ต่อราย เชน่ นวดแบบแผนไทยจะไดร้บัสว่นแบ่ง 100 บาท ถา้นวดแบบอะโรมา
เธอราพ ีจะไดร้บัสว่นแบ่ง150 บาท (ขอ้มลูจาก Health Land) ดงันัน้ การทีจ่ะรกัษาพนกังานที่
ทาํงานมปีระสทิธภิาพไมใ่หไ้ปทาํงานทีอ่ื่นหรอืกบัคูแ่ขง่ จงึเป็นเรือ่งทีท่างบรษิทัใหค้วามสาํคญั 
มาก ดงันัน้ทาง Health Land สาขาเอกมยัจงึเสนออตัราสว่นแบ่งทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ ประมาณรอ้ยละ 
20 ถงึ 25 นอกจากนัน้ยงัเน้นกจิกรรมสง่เสรมิการขายเพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารมาก
ขึน้ ยิง่มลีกูคา้มากพนกังานนวดกจ็ะไดร้บัคา่สว่นแบ่งมาก จงึเป็นสภาพชนะทัง้สองฝา่ย 

6. การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
Health Land สาขาเอกมยั เป็นธุรกจิทีมุ่ง่เน้นการใหก้ารบรกิารเป็นหลกั แต่อยา่งไรกต็าม 

 
สนิคา้ทีใ่ชเ้พื่อการบรกิารนัน้กเ็ป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัต่อธุรกจิ โดยรวมแลว้ความตอ้งการหลกั
ของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารในสปาคอื ตอ้งการความผ่อนคลายและดูแลรกัษาสุขภาพ ดงันัผ้ลติ
ภัณ ฑ์ ที่ เลือก ใช้ เพื่ อก ารบ ริก ารนั ้น  ทาง  Health Land สาขาเอกมัย  จึง เน้ นและให้
ความสําคญักคัุณภาพเป็นหลกั ตลอดจนการเก็บรกัษาที่ถูกต้องในส่วนของการบรกิารทาง 
Health Land สาขาเอกมยั ไดศ้กึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและสภาพตลาด เพื่อที่จะนําเสนอ
การบรกิารทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดย
ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ Health Land สาขาเอกมยั จะดาํเนินการ ดงัน้ี 

1.  ศกึษาคุณสมบตัแิละประโยชน์ของชนิดผลติภณัฑท์ี่จะเลอืกนํามาใช ้เช่น น้ํามนัหอม 
ครมีบํารุงผวิ รวมถึงสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อการผ่อนคลายเช่น อ่างน้ําจากุซซี่ อ่างน้ําเยน็ 
หอ้งอบไอน้ํา และหอ้งอบซาวน่า 

2.  ทําการทดสอบผลติภณัฑโ์ดยการทดลองใชผ้ลติภณัฑเ์พื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจถงึประโยชน์
และคุณสมบตัิที่สําคญั และสามารถนําไปอธบิายใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจยิง่ขึน้ นอกจากจะเป็นการ
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สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคแลว้ ยงัช่วยสรา้งความมัน่ใจใหก้บัพนักงานทีป่ฏบิตังิานถงึเรื่อง
อนัตรายหรอืผลขา้งเคยีงจากการใชผ้ลติภณัฑจ์ะไมเ่กดิขึน้กบัผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร 

3.  ทําการคัดเลือกผู้ขายหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ มคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัของลกูคา้ในธุรกจิเดยีวกนั 

4.  ทําการตรวจสอบผลติภณัฑ์ต่าง ๆ ที่ใชภ้ายในรา้นเป็นประจํา โดยเฉพาะผลติภณัฑ ์
หรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร เพือ่เป็นการป้องกนัหรอืลดโอกาสในการเกอุิบตัิ
เหตุกบัผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

5.  ทําความสะอาดพื้นที่ที่ให้บริการทุกวัน หลังจากปิดร้านเน่ืองจากว่าเป็นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกบัสุขภาพ และต้องใช้บรรยากาศที่สะอาดสดชื่นในการช่วยผ่อนคลาย ดงันัน้การ
รกัษาความสะอาดทุกวนัจะชว่ยทาํใหส้ถานทีน่่าใชบ้รกิารและเสรมิภาพพจน์ทีด่ใีหก้บัรา้น 

6.  มกีารสํารวจตลาดเพื่อหาผลติภณัฑ์ใหม่มาใหบ้รกิารลูกคา้ มกีารประชุมและปรกึษา 
เกีย่วกบัการนําเสนอหรอืปรบัปรงุการใหบ้รกิารอยูต่ลอด 

7.  มกีารควบคุมและดูแลพฒันาสถานประกอบการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการตกแต่ง
รา้นเพื่อสรา้งบรรยากาศการผ่อนคลาย เช่นการเปลี่ยนการจดัดอกไม้ทุกๆอาทิตย์ และการ
จดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประดบัรา้น 

7. ด้านกระบวนการ 
เน่ืองจากบรกิารหลกัๆที่ผู้บรโิภคเลอืกใช้บรกิารคอืการนวดเพื่อการผ่อนคลาย และใน

ส่วนของการนวดจําเป็นทีผู่น้วดต้องมคีวามรูแ้ละเขา้ใจโครงสรา้งของร่างกายในส่วนต่างๆเป็น
อย่างด ีเพราะการนวดโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ อาจทําใหเ้กดิการบาดเจบ็ได ้อาจทําใหก้ารทํางาน
ของกล้ามเน้ือ การเคลื่อนไหวของข้อต่อ จะมีประสิทธิภาพลดลง ดงันัน้ ทาง Health Land 
สาขาเอกมยั ไดว้างแผนดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา ดงัน้ี 

1.  จดัใหม้กีารฝึกอบรมกบัพนักงานบรกิารโดยจา้งผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา เช่น แพทย์
ทางกายภาพบําบดั มาเป็นผูฝึ้กสอนและใหค้วามรูห้รอืเทคนิคใหม่ๆ  เพื่อเสรมิสรา้งพนกังานให้
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2.  เปิดหลกัสูตรสอนวธิกีารนวด โดยผูท้ี่สนใจสมคัรเรยีนหลงัจบหลกัสูตรแล้ว สามารถ
เขา้ทาํงานทีร่า้นไดท้นัท ีทัง้น้ีเป็นการลงทุนทัง้ใหค้วามรูแ้ลว้ยงัสามารถหาพนกังานนวดเพิม่ขึน้
ได ้

3.  ทําการสาํรวจตลาดหาผลติภณัฑใ์หม่ๆทีม่คีุณภาพมาใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภค เพื่อเป็น
การไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความเบื่อ นอกจากนัน้ยังเป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
เน่ืองจากมกีารพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
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ด้านการเงิน 
กลยทุธก์ารลงทุนและโครงสร้างเงินทุน 

ถงึแม ้Health Land เอกมยั สามารถสรา้งรายไดสู้งในระหว่างปี 2550-2552 แต่มตี้นทุน
การผลติที่สงูเช่นกนั ทําใหม้ผีลกําไรสุทธคิงเหลอืไม่มากสําหรบัการจดัสรรไวเ้พื่อการลงทุนใน
การขยายกิจการและ/หรอืการพฒันาบรกิาร เพื่อกระจายความเสี่ยงทางรา้นจงึควรพจิารณา
จดัหาเงนิทุนจาก 2 แหล่ง ทัง้จากภายในและภายนอก โดยจดัสรรเงนิจากที่มอียู่หรอืการออก
หุน้สามญั และการพจิารณากูเ้งนิจากธนาคารพาณชิยค์วบคูก่นั 
กลยทุธส์ภาพคล่องทางการเงิน 

Health Land เอกมัยควรพิจารณาถือเงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมทัง้สินทรพัย์
หมุนเวยีนทีม่สีภาพคล่องใกลเ้คยีงกบัเงนิสดในปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อการดําเนินกจิการในแต่ละ
วนัและต่อการชาํระหน้ีระยะสัน้ กล่าวคอื ควรมอีตัราเงนิทุนหมนุเวยีนไมน้่อยกวา่ 1 เทา่ 
กลยทุธก์ารสร้างผลกาํไร 

Health Land เอกมัย ควรเน้นกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริมการรบัรู้และการ
ทดลองใช้บริการของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้ทางร้านมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ใน
ขณะเดยีวกนั ทางรา้นควรควบคุมตน้ทุนทีไ่ม่มสี่วนในการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความแตกต่าง 
ทาํใหท้างรา้นมคีวามสามารถในการสรา้งผลกาํไรไดส้งูสดุ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 จากการศกึษากลยุทธ์ธุรกจิและกลยุทธ์การตลาดของธุรกจินวดแผนไทย กรณีศกึษา 
Health Land สาขาเอกมยั ผลการศกึษาสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 สว่นหลกั ดงัน้ี 
4.1 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธรุกิจบริการนวดแผน
ไทย จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
4.1.1. โอกาสธรุกิจ 
 

1. การเพิม่ขึน้ของอุปสงคใ์นตลาด เน่ืองจากจาํนวนประชากรโลกทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้

อยา่งต่อเน่ือง และผูบ้รโิภคหนัมาเอาใจใสส่ขุภาพ การผอ่นคลาย และการนวดมากขึน้ 

2. การเพิ่มขึ้นของทางเลือกด้านแรงงาน ทําให้สามารถคดัสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

ไดม้ากขึน้ 

3. ความมชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบัเกีย่วกบัการศลิปะการนวดของไทย 

4. การสง่เสรมิจากหน่วยงานภาครฐั 
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5. การชะลอการลงทุนจากคู่แข่งขนัรายใหม่ เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาวะทาง

การเมอืง 

6. เทคโนโลยทีีท่นัสมยัชว่ยสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

4.1.2  อปุสรรคหรือส่ิงคกุคาม  
1. การขาดแคลนบุคลากรดา้นการนวดแผนไทยทีม่ฝีีมอือยา่งแทจ้รงิ 

2. การตดัสนิใจใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคยุง่ยากขึน้เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิทีฝื่ดเคอืง  

3. ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยชีว่ยนําคูแ่ขง่ขนัและสนิคา้หรอืบรกิารทดแทนมาได้

โดยงา่ย 

4.2  ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองคก์รและรปูแบบการบริหารจดัการของสถาน
บริการนวดแผนไทย Health Land เอกมยั จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 4.2.1  จดุแขง็  
ด้านบริหารจดัการ Health Land สาขาเอกมยัมแีนวทางการบรหิารจดัการทีด่ ี เน่ืองจากการมี
โครงสรา้งองคก์รทีไ่มซ่บัซอ้น และแนวทางการอบรมและปลกูฝงัใหพ้นกังานสามารถใหบ้รกิาร
นวดตวัทีเ่หนือความคาดหมายได ้

ด้านการดาํเนินงาน Health Land สาขาเอกมยัสามารถใหบ้รกิารนวดตวัอยา่งมอือาชพี 
โดยมใีบรบัรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสขุ 

ด้านการตลาด กลุ่มลกูคา้เดมิมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้และชว่ยขยายฐานลกูคา้ดว้ยการ
แนะนําแบบปากต่อปาก 

ด้านการเงิน Health Land สาขาเอกมยัสามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดย
สามารถบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารไดเ้ป็นอยา่งด ี
4.2.2  จดุอ่อน 

ด้านบริหารจดัการ เจา้ของกจิการยงัขาดประสบการณ์และความชาํนาญในการดาํเนินงาน 

สว่นพนกังานยงัมขีอ้จาํกดัดา้นภาษาต่างประเทศและขาดแรงจงูใจใหค้งอยูเ่ป็นระยะเวลา
ยาวนาน 

ด้านการดาํเนินงาน พนกังานมกีารเขา้ออกอยูบ่่อยครัง้ 

ด้านการตลาด ประสทิธภิาพของฝา่ยการตลาดยงัไมส่งู 

ด้านการเงิน การมตีน้ทุนขายทีส่งูมากและเพิม่ขึน้ 

4.3  ผลการศึกษาแผนเชิงกลยทุธก์ารให้บริการนวดตวัท่ีมีประสิทธิภาพต่อสถานบริการ
นวดแผนไทย Health Land เอกมยั 
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ในกลยทุธร์ะดบัองคก์ร  Health Land สาขาเอกมยัใชก้ลยทุธเ์จรญิเตบิโตทีมุ่ง่เน้นความ
เชีย่วชาญตามแนวดิง่แบบขยายตวัยอ้นกลบัไปรวมตวักบัผูจ้ดัหาปจัจยัการผลติ โดยใชน้โยบาย
แหล่งขายแบบคูข่นาน ซึง่เป็นการทาํสญัญาระยะยาวกบัผูจ้ดัหาปจัจยัตัง้แต่ 2 รายดว้ยขอ้
ผกูมดัอยา่งเดยีวกนัและมกีารแสดงทีช่ดัแจง้ตัง้แต่เริม่มคีวามสมัพนัธต่์อกนั และใชว้ธิกีาร
รวมตวัน้อยกวา่ทีค่วรจะเป็น ซึง่เป็นการรวมตวักนัรว่มกบัการใชบ้รกิารจากแหล่งภายนอกหรอื
อสิระพรอ้มกนั เพือ่เพิม่อาํนาจในการเจรจาต่อรอง  

ในกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ Health Land สาขาเอกมยัใชก้ลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทาํใหเ้กดิการลอกเลยีนแบบไดอ้ยา่งใกลช้ดิยาก ควบคูก่บัการลดตน้ทุนที่
ไมจ่าํเป็นต่อการสรา้งความแตกต่างเพือ่รกัษามาตรฐานคุณภาพในระดบัอตัราใหบ้รกิารเดมิไว ้
และการเพิม่ผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 

ในกลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร Health Land สาขาเอกมยัใชห้ลายกลยทุธเ์พือ่นําโอกาสทีม่มีา
พฒันาจุดแขง็และลดจุดออ่น ในขณะทีห่ลกีเลีย่งสิง่คุกคามต่างๆ โดยจาํแนกออกเป็น 4 สว่น 
ดงัน้ี 
ด้านการบริหารจดัการ 

การใหค้วามสาํคญัทุกขัน้ตอนในการคดัสรร อบรม (การนวด การใหต้อ้นรบั/ใหบ้รกิาร 
และภาษาต่างประเทศ) และรกัษาไวซ้ึง่บุคลากรทีม่คีุณคา่ 
ด้านการดาํเนินงาน 

การใหค้วามสาํคญักบักาํลงัคนจากภายใน และการเลอืกใชท้รพัยากรจากแหล่งภายนอก 
รวมทัง้การตดิตัง้ป้ายแสดงชื่อรา้นและป้ายบอกเสน้ทางทีส่งัเกตเหน็ไดโ้ดยงา่ย และใชก้ลยทุธ์
แบบรวมกนัในแนวดิง่และการทาํสญัญาแบบคูข่นานกบัผูจ้ดัหาปจัจยัการผลติเพือ่สรา้งอาํนาจ
ต่อรองและการสนบัสนุนแนวทางการลดตน้ทุนการผลติ 
ด้านการตลาด 
การใหค้วามสาํคญักบัการสง่มอบบรกิารทีม่คีุณคา่ เพือ่สรา้งความประทบัใจและความภกัดขีอง
ลกูคา้สาํหรบัการสง่เสรมิการแนะนําต่อแบบปากต่อปาก รวมทัง้การใชเ้ครือ่งมอืทางการตลาด
หลายประเภทควบคูก่นั  
ด้านการเงิน 

การใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาสภาพคลอ่งทางการเงนิและการเพิม่ผลกาํไรจากการ
ดาํเนิน ซึง่มผีลมาจากการลดตน้ทุนการผลติและการรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการใหบ้รกิาร ทาํให้
สามารถรกัษาฐานลกูคา้เดมิไวไดแ้ละการขยายฐานลกูคา้ใหม ่
ข้อเสนอแนะสาํหรบับริษทั 

1.  การศึกษากลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจนวดแผนไทย กรณีศึกษา 
Health Land สาขาเอกมยัในครัง้น้ีทําให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมนวดแผนไทยในปจัจุบัน และ
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แนวโน้มในอนาคต รวมทัง้แนวทางการดําเนินธุรกจิ และมาตรฐานการให้บรกิารนวดตวัของ
สถานบรกิารนวดแผนไทย และแนวทางการวางแผนเชงิกลยุทธข์อง Health Land สาขาเอกมยั 
ผูป้ระกอบการรายอื่นสามารถใชข้อ้มลูจากการศกึษาครัง้น้ีเป็นฐานขอ้มลูในการดําเนินงานและ
การพฒันาต่อไปได ้

2.  จากการศึกษาสถานบรกิาร Health Land สาขาเอกมยั มปีจัจยัต่างๆ ที่ได้เปรบียคู่
แข่งขนั และมโีอกาสทางการตลาดอกีมาก ดงันัน้กจิการควรมกีารวางแผนกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 
และแผนกลยุทธ์ระดบัปฏบิตัิการที่สอดคล้องกบักลยุทธ์ระดบัองค์กรเพิม่เตมิ ซึ่งจะส่งผลใหม้ี
กจิการมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัทีม่ากขึน้ นอกจากน้ี การเพิม่คุณภาพและมาตรฐานใน
การให้บริการในแต่ละขัน้ตอนการทําการตลาดเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะทําให้กิจการ
สามารถรกัษาลกูคา้เดมิและเพิม่ลูกคา้ใหม ่สง่ผลใหก้จิการสามารถมสีว่นแบ่งตลาด สรา้งรายได้
และกาํไรทีม่ากขึน้ 

3.  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็น
ปจัจยัดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีสภาพการแขง่ขนั และการดาํเนินงานภายใน
กจิการ ซึง่ลว้นเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานอยา่งตอิเน่ือง เพือ่วางแผนทีจ่ะรองรบั
การเปลีย่นแปลงทีม่แีนวโน้มวา่จะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถอยูร่อดไดอ้ยา่ง
ยัง่ยนื 
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