
 
 

การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย  
กรณีศึกษา ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

Customer Relationship Strategies :  
A Case Study of Siriraj Fitness Center  

 
 

 
 
 

 ปฤณษฎาภัค จงก าโชค  13520455 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ ์ การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย  
  กรณีศึกษา ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
  Customer Relationship Strategies : A Case Study of  
  Siriraj Fitness Center 
ผูด้ าเนินการ นางสาวปฤณษฎาภัค จงก าโชค  รหัสนักศึกษา 13520455 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ์ อาจารย์ภัทรานุจ แสงจันทร์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตร์บัณฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
            (อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด)   1. อาจารย์ปริญญา ชุมรุม 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  2. อาจารย์ปภัสรา ชัยวงศ์ 
   วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. โอตป สมิตะพินทุ 
       4. อาจารย์ภูมิรัตน์ รังคสิริ 
       5. อาจารย์พรพรรณ เชยจิตร  
   .......................................................................  6. อาจารย์ภัทรานุจ แสงจันทร์ 
    (อาจารย์ภัทรานุจ แสงจันทร์) 

   อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ 
   วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13520455 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษา ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลัง
กาย กรณีศึกษา ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลในภาพรวมของธุรกิจ 
2) เพื่อสร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ให้ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง  โดย
ประกอบด้วยการศึกษา 2 ส่วน คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ริเริ่มก่อต้ังและผู้จัดการศิริราช      
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ กลุ่มสมาชิก
ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ กลุ่มลูกค้าประเภทรายวัน และบุคลากรท่ีไม่เคยใช้บริการศิริราชฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ รวมทั้งส้ินจ านวน 23 ท่าน 

จากผลการศึกษา พบว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นสถานออกก าลังกายท่ีมีคุณภาพท้ัง
ด้านบุคลากรและสถานท่ี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง แต่เนื่องจากขาดการส่ือสารกับกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายคือบุคลากรภายในศิริราช ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้บริการ หรือไม่รู้จักศิริราช   
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ อีกท้ังยังไม่มีการน าแนวทางการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ ท า
ให้ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องการบริการ การซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีล่าช้า การมีช่องทางติดต่อเพียงช่องทางเดียว และการท าการตลาดท่ีต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะแพทย์ศาสตรศิริราชพยาบาล จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว 
ดังนั้นศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์จึงต้องพยายามรักษาลูกค้าเก่าให้ใช้บริการอย่างต่อ เนื่อง ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามท าให้ลูกค้ารายวันเปล่ียนเป็นสมาชิก และการหาลูกค้าใหม่เพิ่มข้ึน 

ดังนั้นในการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
คือ การรักษาลูกค้าเก่า (Retention) และการหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) ได้แก่ การเพิ่มระยะเวลา
ของลูกค้าสมาชิกหากพบปัญหาในการบริการ การท าบัตรสะสมคะแนน (Loyalty Program) ในช่วง
เวลาท่ีจ ากัด สิทธิพิเศษส าหรับการแนะน า (Member Gets Member) และการใช้โปรแกรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงสังคมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า นอกจากนี้ได้วางแผนกลยุทธ์
ลูกค้าสัมพันธ์ในระยะยาว โดยการใช้ DEAR Models เพื่อน าไปเสริมกับการปฏิบัติงานของศิริราช   
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาการด าเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................................................................................................. 
ลายมืออาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์....................................................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์ภัทรำนุจ แสง
จันทร์ อำจำรย์ท่ีปรึกษำจุลนิพนธ์ ท่ีให้ควำมช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ ผู้ซึ่งคอยช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่ำงๆ และแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องจนท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จ
ได้ด้วยดี  

ขอกรำบขอบพระคุณ อำจำรย์ปริญญำ ชุมรุม อำจำรย์ปภัสรำ ชัยวงศ์ อำจำรย์โอตป  
สมิตะพินทุ อำจำรย์ภูมิรัตน์ รังคสิริ และอำจำรย์พรพรรณ เชยจิตร ท่ีกรุณำสละเวลำอันมีค่ำรับเป็น
กรรมกำรสอบจุลนิพนธ์และได้ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์อย่ำง
ยิ่งในกำรจัดท ำจุลนิพนธ์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกรทุกท่ำนท่ีให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณศักดิ์ณรงค์ จันทร์หอม ผู้จัดกำรศิริรำชฟิตเนส เซ็นเตอร์และคุณน ำ
พล สิงห์ทอง นักวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ของโรงพยำบำลศิริรำช ท่ีช่วยอนุเครำะห์ให้ข้อมูล
อันมีค่ำ ตอบข้อซักถำมท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนคอยช่วยเหลือ ให้ก ำลังใจและต้อนรับผู้ศึกษำอย่ำง
อบอุ่นทุกครั้งท่ีก้ำวเข้ำไปในศิริรำชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

ขอขอบคุณ คุณคเณศร์ โตวัฒนำนุกูล ส ำหรับก ำลังใจดีๆ ท่ีมอบให้ในยำมท่ีข้ำพเจ้ำ
ประสบปัญหำหรือท้อแท้ใจ และน้องๆ ในเอกซีอำร์เอ็มท่ีให้ควำมช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำในยำมท่ี
สงสัยและมีปัญหำติดขัด รวมท้ังผู้ศึกษำขอขอบคุณผู้ท่ีช่วยเหลือทุกท่ำนและผู้ท่ีให้ก ำลังใจตลอด
ระยะเวลำในกำรท ำจุลนิพนธ์ที่ผู้เขียนมิได้เอ่ย 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ท่ีอบรมส่ังสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทท่ี 1 บทน า     1 
 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             4 
 ลักษณะและขอบเขตการศึกษา     4 
 ขั้นตอนการศึกษา     4 
 แผนการด าเนินงาน     5 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     5 
 นิยามศัพท์     5 
บทท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง     7 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ     6 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์     9 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า   17 
 แนวทางการรักษาลูกค้า   19 
 แนวทางการใช้ CRM หาลูกค้าใหม่   22 
 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   23 
บทท่ี 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน   25 
บทท่ี 4 อภิปรายผลและก าหนดทิศทางกลยุทธ์   38 
บทท่ี 5 ก าหนดแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์   53 
บทท่ี 6 ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ   63 
บรรณานุกรม   65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญตาราง 
ภาพ                               หน้า 
1-1 แสดงการเปรียบเทียบจุดเด่นของสถานออกก าลังกายในเขตบางกอกน้อย    3 
1-2 แสดงแผนการด าเนินงาน    5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญภาพ 
ภาพ                               หน้า 
4-1 แสดงบรรยากาศภายในศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์   40 
4-2 แสดงการฝึกอบรบหลักสูตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer)   41 
4-3 แสดงบรรยากาศภายในฟิตเนส เซ็นเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง   42 
4-4 แสดงอัตราค่าสมาชิกศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์   44 
5-1 แนวคิดสัญลักษณ์ Growing Tree Of Life   54 
5-2 บัตรสมาชิกศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์   55 
5-3 บัตรสะสมคะแนน Energetic Life ส าหรับลูกค้ารายวัน   57 
5-4 แผนภาพการด าเนินงานกิจกรรมในระยะเวลา 1 ปี   59 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันการออกก าลังกายได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสามารถช่วยส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นโดย
ท าให้เลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ได้มากขึ้น ช่วยในการควบคุมน้ าหนักตัว ท าให้ทรงตัวดีขึ้น และท าให้
เคล่ือนไหวคล่องแคล่วขึ้น ช่วยให้ระบบขับถ่ายท างานได้ดีขึ้น ช่วยลดความเครียด ท าให้การนอนหลับ
พักผ่อนดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง โดย
แนะน าให้ประชาชนออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันวันละ 30 นาที และด้วยความส าคัญ
และประโยชน์ของการออกก าลังกาย ท าให้กระแสออกก าลังกายมีมากขึ้นเป็นล าดับ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้จัดให้มีสถานท่ีและเครื่องมือออกก าลังกายไว้บริการเพื่อเป็นสวัสดิการและเพื่อ
ด าเนินการด้านธุรกิจอย่างแพร่หลายท่ัวประเทศ โดยมีการเรียกช่ือแตกต่างกันไป เช่นศูนย์ออกก าลัง
กาย ฟิตเนสเซ็นเตอร์สปอร์ตคลับ สโมสรกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2552 : ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า จากกระแสความสนใจในการดูแลรักษา
สุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นของคนไทย ประกอบกับการมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ท าให้ธุรกิจสถานออกก าลังกายเป็น
ธุรกิจหนึ่งท่ีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจากประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ และมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานท่ีในการออกก าลังกาย 
สถานออกก าลังกายประเภทฟิตเนสเซ็นเตอร์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการออกก าลังกายท่ีมีความ
เหมาะสม สอดรับกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้ธุรกิจนี้ยังคง
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ความเข้มข้นของการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจสถานออก
ก าลังกาย ท้ังจากการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในกลุ่มธุรกิจสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่
ด้วยกันเองและผลกระทบทางอ้อมจากการขยายตัวของธุรกิจสถานออกก าลังกายขนาดกลางและ
ขนาดเล็กท่ีเปิดด าเนินการเพิ่มมากขึ้น ท าให้ธุรกิจสถานออกก าลังกายต่างๆ ออกโปรโมช่ัน ข้อเสนอ 
หรือคิดรูปแบบสถานออกก าลังกายให้มีความแตกต่างจากสถานออกก าลังกายอื่น รวมท้ังพยายาม
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอยู่หลากหลายอย่างเต็มท่ี เพื่อช่วงชิงโอกาสในการเพิ่ม
จ านวนลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2552 : ออนไลน์) 

ท้ังนี้ตลาดสถานออกก าลังกายในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเพราะปัจจุบันคน
ไทยเพียง 1% เท่านั้นท่ีเป็นสมาชิกสถานออกก าลังกายประเภทฟิตเนสเซ็นเตอร์ประเภทต่างๆ ท้ังท่ี
อยู่ภายในโรงแรม ห้องแถว หรือท่ีมีแบรนด์ รวมแล้วมีสถานออกก าลังกายในประเทศไทยมากกว่า
หนึ่งพันแห่ง ซึ่งในปี 2555 ธุรกิจสถานออกก าลังกายมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 6 พันล้านบาท และในปี 
2556 มูลค่าตลาดรวมน่าจะขยายตัวไปได้ถึง 7 พันล้านบาทเพราะจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา
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ท าตลาดอีกมาก (ฐานเศรษฐกิจ, 2556: ออนไลน์) โดยปัจจุบันมีแบรนด์สถานออกก าลังกาย 3      
แบรนด์หลักได้แก่ทรูฟิตเนส (True Fitness) ฟิตเนสเฟิร์ส (Fitness First) และวี ฟิตเนส (WE 
Fitness Society) โดยจะมีแบรนด์ใหม่ท่ีจะเข้ามาในประเทศไทยภายในปี 2557 คือ เวอร์จ้ินแอคทีฟ 
(Virgin Active) ท้ังนี้ฟิตเนสเฟิร์สเป็นผู้น าตลาดในประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 55 % 
และจ านวนสาขา 23 สาขา อีกท้ังการท่ีแคลิฟอร์เนีย ว้าว (California WOW Xperience) ซึ่งเป็น  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ท่ี เคยมี ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดได้ถูกด าเนินคดี ฟ้องล้มละลายในปี 2555 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2556 : ออนไลน์) ท าให้ผลประโยชน์ตกไปอยู่กับผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ราย
อื่น เพราะสมาชิกท่ีเป็นลูกค้าเก่าของแคลิฟอร์เนีย ว้าว ต้องหาตัวเลือกฟิตเนสอื่นท่ีตอบสนองความ
ต้องการรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และความสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด 

จากการท่ีมีธุรกิจสถานออกก าลังกายฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มการ
เติบโตท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกท้ังผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทนี้ไม่ได้มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่
เท่านั้น ยังมีผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อยเกิดขึ้นมากมาย ท าให้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในปัจจุบัน
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกชนช้ันมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้สูงเท่านั้น ดังนั้น 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ละแห่งต่างต้องพยายามน ากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการดึงดูดลูกค้า ให้มาสมัครเป็น
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ของตนเองมากขึ้น เช่นการน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของกิจการของตนเอง  นอกจากนี้การท่ีผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์พยายาม
น าเสนอส่ิงท่ีแตกต่างกว่าท่ีมีอยู่ในตลาด ก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะสร้างความเช่ือมั่นให้ลูกค้า แนวทางการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีจะสามารถ
ช่วยสร้างความแตกต่าง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า 

ส าหรับในเขตบางกอกน้อยท่ีผู้ศึกษาอาศัยอยู่  ก็เป็นแหล่งชุมชนหนึ่งท่ีมีผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อยเปิดให้บริการสถานออกก าลังกายส าหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในละแวกนี้  
โดยเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนเมืองท่ีมีการเติบโต มีความหนาแน่น 9,875.25คน/
ตร.กม. ประชากร 117,950 คน (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร , 
2555) โดยเฉพาะย่านศิริราช เป็นแหล่งท่ีมีท่ีพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นหอพัก อพาร์ตเม้นต์ บ้าน หรือ
อาคารชุด ส านักงาน สถานท่ีราชการต่างๆ เช่น ฐานทัพเรือกรุงเทพ สโมสรทหารเรือ  โรงพยาบาล 
ศิริราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนมากมาย ซึ่งประชากรท่ีพักอาศัยแถวนี้ รวมท้ัง         
ผู้ท่ีศึกษาและท างานในละแวกนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีแนวโน้มว่าน่าจะต้องการใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย ซึ่ งจากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์คือ ความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มเป้าหมายจะเลือกออกก าลังตามสถานออกก าลัง
ท่ีอยู่ใกล้บ้าน ใกล้ท่ีท างาน (นรเศรษฐ กมลสุทธิ, จิรวุฒิ หลอมประโคน และจิราพร อังศุวิโรจน์กุล 
2550 : 7-8) โดยสภาพการแข่งขันในย่านศิริราช มีฟิตเนสท่ีให้บริการ 3 แห่ ง คือ ศิริราช              
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ (Siriraj Fitness Center) สตรองยิมแอนด์ฟิตเนส (Strongym And Fitness) และ 
โยคะฟิตเนสเฮ้าส์ (Yoga Fitness House) 

นอกจากนี้ยังมีสถานออกก าลังกายอื่น ท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียง ไม่ไกลจากย่านศิริราช
มากนัก คือ ฟิตเนสเฟิร์ส (Fitness First) ท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ และห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พร้อมด้วย วีฟิตเนส (WE Fitness Society) ท่ีเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ปิ่นเกล้า ซึ่งฟิตเนส
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ท้ัง 2 แบรนด์นี้เป็นธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีการบริหารงานท่ีได้มาตรฐาน และมีเปิด
จ านวนหลายสาขา ท้ังนี้ฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ละแห่งตามท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ต่างก็มีจุดเด่นและจุดขาย  
ท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ดังตารางท่ี 1-1 

 
ตารางท่ี 1-1 : แสดงการเปรียบเทียบจุดเด่นของสถานออกก าลังกายในเขตบางกอกน้อย 

ฟิตเนส สถานท่ีต้ัง จุดเด่น 
Siriraj Fitness 

Center 
โรงพยาบาลศิริราช ฟิตเนสท่ีบริหารโดยรัฐบาล แต่รูปแบบการ

ให้บริการ สถานท่ี เหมือนฟิตเนสช้ันน า 
Stronggym And 

Fitness 
ส่ีแยกพรานนก เน้นการออกก าลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ กระชับ

สัดส่วน(เพาะกาย) 
Yoga Fitness 

House 
ส่ีแยกพรานนก เปิดสอนคอร์สโยคะท่ีมีหลากหลายหลักสูตร สอน

โดยชาวต่างชาติ 
Fitness First เดอะมอลล์ท่าพระ 

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 
ศูนย์ออกก าลังกายท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน รูปแบบ

บรรยากาศท่ีหรูหรา ทันสมัย 
WE Fitness 

Society 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 

ปิ่นเกล้า 
สังคมส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีรักการออกก าลังกาย เน้น

จุดเด่นด้านคุณภาพและบริการท่ีเหนือระดับ 

 
จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นสถานออก

ก าลังกายท่ีน่าสนใจท่ีจะท าการศึกษา เพราะเป็นฟิตเนสท่ีบริหารโดยรัฐบาลท่ีมีรูปแบบการให้บริการ 
และสถานท่ี เหมือนฟิตเนสช้ันน าเช่น ฟิตเนสเฟิร์ส ท าให้ ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
อย่างสตรองยิมแอนด์ฟิตเนสและโยคะฟิตเนสเฮ้าส์ คือเป็นสถานท่ีออกก าลังกายท่ีสวยงาม กว้างขวาง 
พร้อมท้ังมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจากการค้นคว้าข้อมูลเชิงทุติยภูมิ ผู้วิจัยจึงพบว่าศิริราชฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ยังมีปัญหาท่ีควรพัฒนาปรับปรุงคือ บุคลากรศิริราชส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้บริการ
ท่ีนี่อีกท้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ยังมีจ านวนสมาชิกหมุนเวียนในแต่ละปีน้อยมาก ไม่ถึง 150 คนต่อปี
จากจ านวนบุคลากรท้ังหมดในโรงพยาบาลศิริราชจ านวน 15,032 คน และยังมีลูกค้าประเภทรายวัน
จ านวนมาก ท่ีมาใช้บริการเป็นระยะเวลานานแต่ก็ไม่เคยสมัครสมาชิกเลย อีกท้ังในช่วงกลางวันยังมี  
ผู้มาใช้บริการน้อยมาก ลูกค้าส่วนมากจะมาใช้บริการในช่วงหลังเลิกงานต้ังแต่เวลา 16.00น. ถึง 
19.00 น. (Peak Period) ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาท่ีพบในฟิตเนสทุกแห่ง 

ท้ังนี้ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นฟิ ตเนสเซ็นเตอร์แบบครบวงจรท่ีก่อต้ังขึ้นโดย
โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ภายใต้แนวคิดหลัก “จิตแจ่มใส อยู่ใน
ร่างกายท่ีแข็งแรง” โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อให้บุคลากรศิริราชมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มท่ี อีกท้ังยังต้องการให้เป็น
แหล่งส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนท่ัวไป รวมถึงต้องการให้เป็นศูนย์บริการส่งเสริมความรู้ วิชาการ 
ช้ันน าด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย ท่ีส าคัญเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้การศึกษาดูงาน ต้นแบบ
การจัดต้ังศูนย์ออกก าลังกายท่ีดูแลเรื่องสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับฟิตเนสท่ัวไป 
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(กองบรรณาธิการ. ทาง’สุขภาพ’: ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นมากกว่าสถานท่ีออกก าลังกาย : 
ออนไลน์) อีกท้ังยังมีทีมผู้เช่ียวชาญด้านการออกก าลังกาย (Fitness Trainer) ไว้ให้ค าแนะน า พร้อม
กิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกไว้อย่างครบถ้วน  อาทิ ห้องออกก าลังกาย ห้องกิจกรรม ซึ่งได้
จัดเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายประเภท เช่น Aerobic, Low Impact, Yoga, Fit Ball ห้องทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ห้องซาวน่าและห้องสตีม นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมห้องเปล่ียนเส้ือผ้า พร้อมตู้
ล็อคเกอร์ไว้อ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกคน อีกท้ังยังมีห้องอาบน้ า ห้องเปล่ียนชุดกีฬา และ
ห้องน้ าไว้บริการด้วย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมการใช้ของลูกค้า ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการศึกษา จะน ามาวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับ
ธุรกิจสถานออกก าลังกาย ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยค านึงถึงการน าไปใช้ได้จริง เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความภักดีกับธุรกิจ และวางแผนแนวทางในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ในระยะยาว เพื่อให้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ได้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ คู่แข่งขัน และสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันของ
ธุรกิจสถานออกก าลังกาย ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

2. เพื่อวางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย ศิริราชฟิตเนส  
เซ็นเตอร์ท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง  
 
ลักษณะและขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางเพื่อวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจสถานออก
ก าลังกาย ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยการค้นหาข้อมูลจาก 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลในส่วนของธุรกิจ 2) 
ข้อมูลในส่วนของลูกค้า 3) ข้อมูลในส่วนของคู่แข่ง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างกลยุทธ์
ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับทางศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจสถานออก
ก าลังกาย ท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานเหมือนธุรกิจฟิตเนสเอกชนช้ันน า ภายในโรงพยาบาลศิริราช 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล 
4. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเพื่อก าหนดทิศทางกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้า   
     สัมพันธ์ 
5. สร้างกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-2 : แสดงแผนการด าเนินงาน 

 
เดือน 

ปี พ.ศ. 2556 2557 
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์                   
2. รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง                   

3.ศึกษาทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง                   
4.ด าเนินการศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูล                   
5.วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทิศทางกลยุทธ์การ
บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 

                  

6.สร้างกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์                   
7. จัดท าเอกสาร                   

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจคู่แข่งขัน และสถานการณ์ทางการตลาดใน
ปัจจุบันของธุรกิจสถานออกก าลังกาย ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

2.  สามารถสร้ างกลยุทธ์ ลูก ค้า สัมพั น ธ์ ใน ธุ รกิ จสถานออกก า ลั งก าย ศิริ ร าช               
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง  
 
นิยำมศัพท์ 

การบ ริห าร ลูก ค้ า สัม พั น ธ์  (Customer Relationship Management) ห มายถึ ง
กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีน ามาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า
หรือบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร โดยให้ได้รับประโยชน์กันท้ัง 2 ฝ่าย ท้ังต่อตัวลูกค้าและองค์กร 
(Win-Win Strategies) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน 

การรักษ า ลูก ค้ า  (Retention) หม ายถึ ง  กลยุท ธ์ เพื่ อ รักษ า ลูก ค้ าขอ ง ศิ ริ ร าช              
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อให้ลูกค้านั้นกลับมาใช้บริการซ้ าหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 

การหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) หมายถึง กลยุทธ์ในการหาลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้า   
ท่ีคาดหวังจะมาเป็นสมาชิกของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

   ส
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ธุรกิจสถานออกก าลังกาย หมายถึง ธุรกิจให้บริการใช้สถานท่ี และอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
ลูกค้ารายสมาชิก หมายถึง ลูกค้าท่ีสมัครสมาชิกกับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยช าระ

ค่าบริการเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายป ี
ลูกค้ารายวัน หมายถึง ลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยไม่ได้สมัคร

สมาชิก และช าระค่าบริการเป็นรายวันทุกครั้งท่ีมารับบริการ 

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 2 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษา 
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นกรอบ
แนวคิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
4. แนวทางการรักษาลูกค้า 
5. แนวทางการใช้ CRM หาลูกค้าใหม่ 
6. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ให้ความหมายของค าว่า “บริการ” หมายถึง 
“การปฏิบัติรับใช้ ให้ความสะดวก ต่างๆ”  ส าหรับความหมายโดยท่ัวไป สมิต สัชณุกร (2553 : 11 - 
13) กล่าวว่า “การบริการคือการกระท าท่ีเปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น” โดยซิลเวสโตและจอห์นสตัน (Silvesto and Johnston, 1990) กล่าวว่า ค าว่า 
“การบริการ” เป็นการท าบางส่ิงให้กับลูกค้า แต่ไม่ได้สร้างส่ิงของ (They do things for you. They 
don’t make thing) จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ธุรกิจบริการ (Service Business) จึงหมายถึง
ธุรกิจท่ีด าเนินกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค 
และผลประโยชน์ของธุรกิจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 : 14 – 17)  

 
1.1 ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2547 : 15 -20 ) ได้กล่าวว่าการวางแผนการตลาดและการก าหนด  
กลยุทธ์การตลาดท่ีดีไม่ใช่เพียงใช้กลยุทธ์อะไรก็ได้ แต่จ าเป็นต้องเข้าใจความต่างของสินค้าและบริการ 
โดยการบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

1.1.1 บริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) เราไม่สามารถมองเห็น จับต้อง หรือ
รู้สึกถึงการบริการใดๆ ก่อนการซื้อและรับบริการได้ แต่จะสามารถรับรู้ว่าบริการนั้นดีหรือไม่ดีก็ต่อเมื่อ
ได้เข้ารับบริการนั้นๆ แล้ว ในขณะท่ีผู้บริโภคสามารถมองเห็น จับต้อง หรือพิจารณาคุณสมบัติของ
สินค้าได้ก่อนการซื้อ เนื่องจากสินค้ามีตัวตนและคุณสมบัติท่ีชัดเจน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูล
จากประสาทสัมผัสท้ังห้าได้ และตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน 
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1.1.2 การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การให้บริการและการรับ
บริการต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคบริการออกจากกันได้ 
ดังนั้นจึงเป็นข้อจ ากัดในด้านผู้ให้บริการท่ีเป็นบุคคลและข้อจ ากัดด้านเวลา ซึ่งท าให้สามารถให้บริการ
ได้เพียงครั้งละ 1 รายพนักงานผู้ให้บริการ 1 คนจึงไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าหลายๆ รายได้ในเวลา
เดียวกันได้ ในขณะท่ีสินค้าสามารถแยกกระบวนการผลิต การจัดจ าหน่าย การซื้อ และการบริโภค
ออกจากกันได้อย่างชัดเจน และสามารถผลิตได้ครั้งละจ านวนมาก 

1.1.3 การบริการมีความไม่แน่นอน (Variability) ในขณะท่ีการผลิตสินค้าอาศัยปัจจัย
ส าคัญคือวัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตท่ีสามารถตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของ
สินค้าได้ แต่การบริการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคล เช่นหากไปรับประทานอาหารในร้านเดียวกัน แต่
ต่างเวลา ก็อาจไม่ได้รับประทานอาหารท่ีรสชาติเหมือนเดิมได้ หรือการเลือกตัดผมกับช่างคนเดียวกัน
ก็อาจตัดผมได้ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง เป็นต้น จากสถานการณ์นี้อธิบายได้ว่า คุณภาพของการ
บริการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยความพร้อมของพนักงาน หากพนักงานเกิดความ
ไม่พร้อมด้านจิตใจหรือร่างกาย อาจส่งผลถึงคุณภาพการบริการไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และการ
ประเมินคุณภาพของบริการเช่นกัน เมื่อเกิดความรู้สึกหรือเกิดทัศนคติในทางลบ ก็อาจส่งผลต่อการ
ประเมินคุณภาพท่ีล าเอียง (Bias) ด้วยเช่นกัน 

1.1.4 การบริการจัดท ามาตรฐานได้ยาก (Heterogeneous) การผลิตสินค้าสามารถ
จัดท ามาตรฐานได้ชัดเจนท้ังรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณ เนื่องจากสามารถก าหนดปัจจัยต่างๆ ได้ 
ในขณะท่ีปัจจัยหลักในการให้บริการคือ “คน” และคุณภาพในการให้บริการขึ้นอยู่กับทักษะ 
ความสามารถ และอัธยาศัยของผู้ให้บริการแต่ละคน ส่ิงนี้เองท่ีท าให้ผู้ให้บริการท่ีมีฝีมือประสบ
ความส าเร็จได้เฉพาะบุคคล เนื่องจากการสร้างมาตรฐานโดยอาศัยการจัดการคนให้มีมาตรฐาน
เดียวกันเป็นเรื่องยาก 

1.1.5 การบริการไม่สามารถเก็บได้ (Perishability) เนื่องจากการบริการผลิตได้เพียงครั้ง
ละหนึ่งหน่วย และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการซื้อและรับบริการในขณะเดียวกัน ปัญหาของธุรกิจ
บริการคงไม่เกิดหากความต้องการซื้อกับความต้องการขายมีปริมาณท่ีตรงกัน หากไม่ตรงกัน จะท าให้
เกิดการบริการไม่พอเพียง ในขณะท่ีธุรกิจผู้ผลิตสินค้าสามารถท าการคาดคะเนล่วงหน้าและท าการ
ผลิตเก็บไว้เพื่อรองรับปริมาณความต้องการซื้อท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ แต่การบริการไม่สามารถท าได้ 
 

1.2 ประเภทของธุรกิจบริการ 
พรพรรณ เชยจิตร (2556 : 19 – 23 ) ได้กล่าวว่า ธุรกิจบริการสามารถจ าแนกได้ 4 

ประเภท ดังนี้ 
1.2.1 People Processing เป็นบริการท่ีมุ่งไปยังตัวของผู้บริโภค และเป็นกิจกรรมท่ี

แตะต้องได้ การบริการประเภทนี้ลูกค้าต้องเข้ามารับบริการด้วยตนเอง และต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การผลิตบริการจากผู้ให้บริการด้วย เช่น ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจท่ีพักโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น 

1.2.2 Possession Processing เป็นกิจกรรมท่ีแตะต้องได้ และเป็นบริการท่ีมุ่งไปยัง
ส่ิงของหรือทรัพย์สินของลูกค้า (Objects) โดยท่ีลูกค้าไม่ต้องเข้ามารับบริการด้วยตนเอง หรือไม่ต้อง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบริการจากผู้ให้บริการด้วย เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจการซ่อมอุปกรณ์
ต่างๆ ธุรกิจรับจ้างท าความสะอาด เป็นต้น ผู้บริหารธุรกิจประเภทนี้ต้องให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ของ
การบริการท่ีเกิดขึ้น นั่นคือ ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีผู้ให้บริการช่วยแก้ปัญหาในส่วนของส่ิงของ
เหล่านั้นของลูกค้าได้ตามคาดหวัง 

1.2.3 Mental Stimulus Processing เป็นธุรกิจท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทางด้านจิตใจ 
มีอิทธิพลในการปรับเปล่ียนทัศนคติ ความคิด และส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าผู้มารับบริการ โดย
ลูกค้าอาจไม่ต้องมาด้วยตนเอง แต่อาจรับบริการผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ได้ เช่น ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

1.2.4 Information Processing เป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ มุ่งไปยังทรัพย์
ของลูกค้า (Assets) กระบวนการให้บริการจะเป็นลักษณะข้อมูล ผู้ให้บริการต้องมีและใช้ความรู้
ความสามารถในการผลิตข้อมูลนั้นๆ เช่น ธุรกิจธนาคาร ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น ผู้บริหารธรุกิจ
ประเภทนี้ต้องให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ ประวัติของกิจการหรือผู้ให้บริการ ตลอดจนจรรยาบรรณ 
เพื่อสร้างความมั่นใจ และเกิดความไว้วางใจในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าให้มากท่ีสุด 

จากประเภทธุรกิจดังกล่าวข้างต้น จะพบว่า ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ จัดอยู่ในการบริการ
ประเภทแรก คือ People Processing (การบริการต่อร่างกายลูกค้า) เพราะลูกค้าต้องมารับการออก
ก าลังกายเองท่ีสถานออกก าลังจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของตนเองได้ 

เนื่องจากธุรกิจท่ีผู้ศึกษาน ามาศึกษาเป็นธุรกิจบริการ จึงน าแนวคิดเกี่ยวกับการบริการมา
ใช้ในเรื่องของลักษณะของงานบริการ ประเภทของธุรกิจบริการและความแตกต่างระหว่างสินค้าและ
บริการเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับธุรกิจสถานออกก าลังกายศิริราช 
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม (2548 : 43 – 49) กล่าวไว้ว่า “CRM คือกิจกรรมทางการตลาดท่ี
สานสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและตอบสนองให้
ลูกค้าพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอโดยท่ีกิจการยังมีก าไร” โดยพยายามท าให้ลูกค้ารายเดิมซื้อสินค้าของ
บริษัทมากขึ้นหลากหลายขึ้น เรียกว่าพยายามเพิ่ม “Customer Share” มากกว่าพยายามเพิ่ม 
“Market Share” หรือส่วนแบ่งการตลาด 
 

2.1 กฎการออกแบบ CRM  
ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล (2547 : 51 – 54) กล่าวว่าการออกแบบโปรแกรม CRM ท่ีดีนั้น

จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ CRM ได้อย่างมีผลก าไรและผลตอบแทนท่ีสูง ซึ่ง CRM จะสร้างความ
ประทับใจ พอใจ และความภักดีให้เกิดขึ้น ลูกค้าก็จะกลับมาหาธุรกิจของผู้ให้บริการเพื่อซื้อและใช้
บริการมากขึ้น โดย CRM คือ “ข้อมูลของลูกค้า” ถ้ายิ่งผู้ให้บริการมีข้อมูลลูกค้ามากขึ้น ก็จะยิ่ง
ตอบสนองได้ตรงใจและดลใจลูกค้า ลูกค้าจึงประทับใจและภักดีกับธุรกิจ โดยกฎการออกแบบ CRM 
มีดังนี้ 
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2.1.1 ต้องมีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าท่ีดีและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทุกๆ การติดต่อ
ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเก็บข้อมูลลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น จะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากขึ้น ซึ่ง ผู้
ให้บริการจะต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีจะจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้ในการท ากิจกรรม
ทางการตลาด ข้อมูลสามารถออกแบบเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 

1) ลักษณะลูกค้า เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต (Lifestyle) 

2) ประวัติการติดต่อ การใช้ การซื้อ การรับบริการ และร้องเรียนของลูกค้า 
3) ประวัติการติดต่อลูกค้าผ่านส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย  แฟกซ์ โทรศัพท์ 

อีเมลและ SMS 
4) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ว่าลูกค้าพอใจ ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางการตลาดหรือข้อเสนอประเภทใดของธุรกิจ อะไรท่ีกระตุ้นจูงใจลูกค้าให้
ตอบสนองได้ดี เช่น ลูกค้าบางรายชอบซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยยอมจ่ายราคาสูงแต่ขอให้ได้ใช้ของใหม่
ก่อนคนอื่นๆ บางรายชอบสะสมยอดซื้อหรือคะแนนเพื่อแลกของรางวัล บางรายก็ชอบลดราคา บ้าง  
ก็ชอบชิงโชค บ้างก็ชอบของแถมเป็นคอลเลกช่ัน บ้างก็ชอบเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหรือกิจกรรมอื่นๆ 
ท่ีบริษัทจัดขึ้น หรืองานมหกรรมต่างๆ 

2.1.2 ต้องมีระบบหมายเลขสมาชิก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการเจาะจงช้ีชัดได้ว่าทุกครั้งท่ีมี
การติดต่อกับลูกค้า ผู้ให้บริการจะทราบว่าเขาเป็นใคร  และสามารถรู้จักลูกค้ารายนั้นผ่านหมายเลข
สมาชิก ผู้ให้บริการจึงสามารถพูดคุยโต้ตอบลูกค้าได้เหมือนว่ารู้จักลูกค้ารายนั้นเป็นอย่างดีหรือเป็นคน
สนิทเขา ดังนั้นผู้ให้บริการสามารถแนะน าช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างถูกกาลเทศะ เหมือนเป็นคนคุ้นเคย 
ความสัมพันธ์ก็จะกระชับมากขึ้น 

2.1.3 ค้นหาลูกค้าคนส าคัญให้ได้จากชุมชนสมาชิก ลูกค้าทุกรายมีความส าคัญไม่เท่ากัน 
ธุรกิจจึงต้องค้นหาและรู้ว่าลูกค้าคนส าคัญคือใคร ระบบ CRM ท่ีดีต้องสามารถบ่งช้ีลูกค้าคนส าคัญได้ 
ด้วยการดูประวัติการซื้อ การใช้ ความถี่ ยอดใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ยอดสะสมแต้ม หรือยอดซื้อสะสม 
เช่น การแบ่งลูกค้าเป็นระดับเงิน ทอง แพลทินัม ตามความส าคัญลูกค้า 

2.1.4 มีระบบวิเคราะห์ท่ีดี ยิ่ง CRM มุ่งเป้าหมายไปท่ีผลก าไรมากเท่าไร ผู้ให้บริการก็ยิ่ง
ต้องเน้นการเก็บข้อมูล การแยกแยะข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลการตอบสนองของลูกค้า ท าให้รู้ว่ากิจกรรมการตลาดตัวใดท่ีได้ผลหรือไม่ได้ผลกับกลุ่มลูกค้า
กลุ่มใด และเกิดจากอะไร ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสามารถปรับกิจกรรมการตลาดให้ตรงเป้ามากขึ้น            
ผู้ให้บริการสามารถเน้นการติดต่อส่ือสารท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่มลูกค้านี้เป็นพิเศษได้ ท าให้ลดค่าใช้จ่าย
และตรงเป้ามากขึ้นตามแนวคิดท าน้อยได้มาก (Less is More) ดังนั้นจึงสามารถทดสอบหรือทดลอง
กิจกรรมกับลูกค้า แล้วจะรู้ว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล 

2.1.5 ต้องมีระบบยกระดับลูกค้า สร้างรายได้จากสมาชิกหรือชุมชนด้วยกิจกรรมท่ีเน้น
การสร้างรายได้จากลุ่มลูกค้า ท้ังท าให้เกิดการซื้อซ้ า (Repurchase) การขายมากขึ้น (Up-Sale) ขาย
ผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท (Cross-Sale) ให้ลูกค้าแนะน าเพื่อนญาติมาซื้อเพิ่ม (Friend-Sale) 
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2.1.6 มีระบบปฏิบัติการท่ีดึงข้อมูลและอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานด้านหน้า ใน
การติดต่อ พูดคุย ให้บริการลูกค้าได้แบบทันควัน ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกการติดต่อ และทุกจุดในการติดต่อ
ระหว่างลูกค้าและบริษัท ข้อมูลลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมลูกค้า จะช่วยให้
พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานหน้าร้าน พนักงานขาย พนักงาน
รับโทรศัพท์ พนักงานบริการทางอินเตอร์เน็ต รวมท้ังระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สามารถ
โต้ตอบและตอบสนองลูกค้าได้อย่างประทับใจ ระบบการโต้ตอบและติดต่อกับลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจรท่ีเรียกว่าแบบ “บูรณาการ” จึงเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับ CRM 

 
2.2 กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547 : 45 - 57) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการของ
CRM ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักท่ีสามารถอธิบายด้วยต้นแบบ (Model) ท่ีเรียกว่า เดียร์ 
(DEAR) ประกอบไปด้วย  

2.2.1 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database) 
ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคือการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่ง      

ไม่เพียงจะต้องรวบรวมเอาองค์ประกอบอันเป็นรายละเอียดของลูกค้า (Customer Profile) เอาไว้
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์แยกแยะ จัดแบ่งและเลือกกลุ่มลูกค้าออกมาตามคุณค่าของลูกค้า 
หรือความสามารถของลูกค้าแต่ละกลุ่มจะสร้างก าไรให้กับบริษัทได้ในระยะยาว  ธุรกิจท่ีค้าขายบน
อินเตอร์เน็ตมักจะให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง เช่น ช่ือ  อายุ เพศ อาชีพ การงาน 
การศึกษา หรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับความชอบหรือนิสัยส่วนตัว เพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าไป
ติดต่อกับบริษัทเจ้าของเว็บ ซึ่งท าให้เป็นการง่ายต่อบริษัทประเภทนี้ท่ีจะมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของ
ลูกค้าเอาไว้กับบริษัท และยิ่งหากลูกค้ารายนั้นมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบริษัทมากขึ้นเท่าไรเมื่อเวลา
ผ่านไปข้อมูลส่วนนี้จะยิ่งพอกพูน ซึ่งการสร้างฐานข้อมูลท่ีดี และมีประโยชน์ 4 ประเภทดังนี้ 

1) ถูกต้อง คือ ข้อมูลของลูกค้าต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ เพราะข้อมูลไม่ถูกต้อง 
จะก่อให้เกิดการสูญเปล่า และส้ินเปลือง ซึ่งท าให้เอกสาร เช่น จดหมาย ไม่ถึงมือลูกค้าและในหลาย
กรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าได้อีกด้วย 

2) ครบถ้วน คือ มีข้อมูลท่ีจ าเป็น และเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สร้าง รักษา และกระชับความสัมพันธ์ลูกค้ามากกว่าการมีข้อมูลปริมาณมาก แต่ไม่น าไปใช้ประโยชน์
อะไร 

3) เป็นปัจจุบัน คือ ฐานข้อมูลจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็ว ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4) เช่ือมโยงกันได้ คือ การเช่ือมโยงของข้อมูลจะช่วยท าให้บริษัทสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกส าหรับลูกค้า โดยท่ีลูกค้าไม่ต้องติดต่อพนักงานคนเดิม
ตลอดเวลา 

2.2.2 การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์และแยกแยะลูกค้า (Electronic) 
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เทคโนโลยีเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้ CRM ประสบความส าเร็จ การเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์แยกแยะลูกค้า เพื่อการสร้างจุดของการติดต่อกับลูกค้า และ
เพื่อการกระจายข้อมูลผ่านทุกช่องทางและทุกหน่วยงานในบริษัทนับเป็นความจ าเป็นส าหรับ CRM  

1) สร้างจุดการติดต่อ (Touch points) กับลูกค้า กาปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นแกน
หลักของงาน CRM การบริหารความสัมพันธ์จะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่ท่ีว่าทุกจุดของการ
ติดต่อกับลูกค้านั้นความสัมพันธ์ได้รับการเน้นหนักในคุณภาพ คงเส้นคงวาและสามารถตอบสนองใน
ส่ิงท่ีลูกค้าต้องการหรือไม่ ส่ิงท่ีส าคัญคือบริษัทจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยว่าควรใช้การติดต่อกับ
ลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันอย่างไรท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการคุณลักษณะ พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกค้า 

2) การกระจายข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ ข้อก าหนดพื้นฐานประการ
หนึ่งของ CRM คือการท่ีต้องสามารถระบุข้อมูลลูกค้ารายคนผ่านทุกส่ือหรือทุกช่องทางการติดต่อ 
(Cross-media and cross-channel) ไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อเข้ามาอย่างไร ข้อมูลลูกค้า  จะต้องถูก
เรียกดูได้จากคนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นหากสามารถเรียกดูหรือใช้ข้อมูลลูกค้าได้ในทุกจุดท่ีลูกค้าติดต่อกับ
บริษัท ก็จะช่วยในการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดี 

2.2.3 การก าหนดแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Action) 
เมื่อมีฐานข้อมูลจากลูกค้า และแยกแยะลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามมูลค่าของลูกค้าแล้ว ขั้น

ต่อไปคือการก าหนดแผนงานกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดและอื่นๆ เพื่อสร้าง รักษา และกระชับ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า กิจกรรมเหล่านี้มีมากมาย โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

1) การบริการ ลูกค้า (Customer Service) การบริการ ลูกค้า ท้ัง ในเ ชิงรั บ
(Reactive) คือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือในเชิงรุก (Proactive) ท่ีคาดคะเนความต้องการของ
ลูกค้าแล้วหาทางตอบสนองก่อนท่ีลูกค้าจะร้องขอ หรือก่อนท่ีจะเกิดปัญหา ล้วนเป็นการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้า รักษาลูกค้าและน ามาซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

2) โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสร้างความภักดี (Frequency/Loyalty 
Programs) เป็นการให้ส่ิงตอบแทนแก่ลูกค้าโดยการให้สิทธิเป็นสมาชิก หรือสะสมคะแนนเมื่อมีการ
ซื้อสินค้าหรือบริการซ้ าๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงการเงิน (Financial Bonding) กับลูกค้า 
เหมือนลูกค้าหยอดเงินลงกระปุกไว้กับบริษัททุกครั้งท่ีมีการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ กับบริษัท หลาย
ธุรกิจใช้วิธีการนี้ในการรักษาลูกค้าและสร้างความภักดีอย่างได้ผล 

3) โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสังคม (Community Programs) เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มลูกค้าด้วยกันเองหรือลูกค้ากับบริษัทเพื่อยึดเหนี่ยวลูกค้าไว้
ยาวนานท่ีสุด 

4) โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Ties) บริษัทอาจจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยีให้กับลูกค้าเพื่อเช่ือมโยงลูกค้าเข้ากับบริษัท ช่วยให้ลูกค้าเกิดความ
สะดวกในการติดต่อ การส่ังซื้อ การช าระเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง ฯลฯ 

5) การสนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล (Customization) การสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและตอกย้ าความสัมพันธ์ลูกค้าอย่าง
ได้ผล หากลูกค้ารู้สึกว่าได้รับในส่ิงท่ีต้องการอย่างตรงใจจะท าให้ลูกค้าพร้อมจะผูกพันกับบริษัทอย่าง
ยืนยาว 
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2.2.4 การรักษาลูกค้า (Retention) 
กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือการประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการรักษา

ความเติบโตของความความสัมพันธ์กับลูกค้า 
1) ประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การน าระบบการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์มาใช้ ท าให้เกณฑ์ในการประเมินผลส าเร็จของกิจการต้องมีการ เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
จะต้องเพิ่มเกณฑ์วัดท่ีเน้นความส าคัญของลูกค้าด้วย เพื่อช้ีให้ผู้บริหารเห็นว่าการบริหารความสัมพันธ์ 
กับลูกค้าประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด เกณฑ์ในการประเมินผลท่ีส าคัญๆ ได้แก่ ต้นทุนในการ
ได้มาซึ่งลูกค้า อัตราการสูญเสียลูกค้า อัตราการซื้อของลูกค้า ส่วนแบ่งการซื้อของลูกค้าท่ีให้กับบริษัท
เมื่อเทียบกับท่ีคู่แข่งในสินค้าประเภทเดียวกัน หรือส่วนแบ่งกระเป๋าเงิน (Share of Customer/ 
Share of Wallet) เป็นต้น 

2) ขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ์ การขยายการเติบโตของ
ความสัมพันธ์จะใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยและความเช่ือถือท่ีลูกค้ามีต่อกิจการในการขยาย
ขอบเขตการซื้อสินค้าและบริการให้กว้างขวางขึ้น โดยน าไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการใหม่ๆ หรือการ
ซื้อต่อยอดท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากลูกค้าเดิมมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าหรือบริการใหม่จาก
กิจการสูงกว่าลูกค้าใหม่หลายเท่า นอกจากนั้นกิจการยังสามารถกระตุ้นการซื้อและการใช้สินค้าหรือ
บริการให้มีความถี่ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดปฏิ สัมพันธ์ทางการตลาดมากขึ้น และน า ไปสู่
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นในที่สุด 

 
2.3 CRM กับเครื่องมือใหม่ๆ ทางการตลาด 

วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 45 – 57) กล่าวว่า นอกจาก CRM จะช่วยให้
กิจกรรมทางการตลาดเป็นไปอย่างถูกคนและถูกใจลูกค้าบนฐานข้อมูลแล้ว CRM ยังน ามาซึ่งเครื่องมือ
และแนวคิดใหม่ๆ ทางการตลาดท่ีน่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น  การขายต่อเนื่องและขายต่อยอด 
(Cross-Selling and Up-Selling) การรักษาลูกค้า (Customer Retention) การคาดคะเนพฤติกรรม
ของลูกค้า (Behavior Prediction) การใช้ต้นแบบวิเคราะห์ก าไรและคุณค่าของลูกค้า (Customer 
Profitability and Value Modeling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 การขายต่อเนื่องและขายต่อยอด (Cross-Selling and Up-Selling) CRM ให้
ความส าคัญกับการขายต่อเนื่องและการขายต่อยอด ซึ่งไม่ได้รับการพูดถึงในตลาดยุคก่อน การขาย
ต่อเนื่องจะหมายถึงการขายสินค้าหรือบริการอื่นๆ ให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งอันเป็นผลจากการ      
ท่ีลูกค้ารายนั้นซื้อสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้น เช่น ลูกค้าซื้อโทรทัศน์แล้วก็ซื้อช้ัน
วางด้วย ลูกค้าท่ีมาซอยผมก็ใช้บริการนวดหน้า ท าเล็บ หรือซื้อเครื่องส าอางออกจากร้านเสริมสวย
ด้วย การขายแบบต่อเนื่องมีความจ าเป็นส าหรับกิจการทุกอย่างในปัจจุบัน เพราะการขายสินค้าหรือ
บริการให้กับลูกค้ารายเดิมนั้นเป็นการเพิ่มรายได้จากลูกค้า ในขณะท่ีไม่ท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือเพิ่ม
เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเสนอขายให้ลูกค้ารายใหม่ 

พร้อมๆ กับการขายต่อเนื่อง CRM พยายามสร้างโอกาสในการขายต่อยอด คือจูงใจให้
ลูกค้ารายเดิมขยับข้ึนไปซื้อสินค้าหรือบริการท่ีมีราคาสูงขึ้นหรือมีก าไรมากขึ้น โดยหัวใจของการขาย
ต่อเนื่องและการขายต่อยอดอยู่ท่ี จะต้องขายส่ิงท่ี “ถูกต้อง” และ “ถูกคน” กับลูกค้าด้วย ต้องเข้าใจ
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ว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกรายจะเป็นเป้าหมายท่ีดีเสมอไปส าหรับการขายต่อเนื่องและต่อยอด การเรียนรู้ลูกค้า
บนพื้นฐานข้อมูลของลูกค้าตามแนวทางของ CRM จะท าให้การขายต่อยอดและต่อเนื่องประสบ
ความส าเร็จอย่างตรงใจและตรงตัวลูกค้า 

2.3.2 การรักษาลูกค้า (Customer Retention) การรักษาลูกค้าเป็นหัวใจของ CRM 
ความส าคัญของการรักษาลูกค้าอยู่บนความจริงท่ีว่าการรักษาลูกค้าท่ีอยู่ในมือนั้นเสียค่าใช้จ่ายต่ ากว่า
การแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างเทียบกันไม่ได้ การสูญเสียลูกค้าจะท าให้กิจการสูญเสียรายได้ สูญเสียการ
ลงทุนลงแรงในการได้ลูกค้ารายนั้นมา รวมถึงเสียโอกาสในการขายต่อเนื่องและขายต่อยอดท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคตด้วย ดังนั้นนักการตลาดต้องตระหนักเสมอว่า เมื่อได้ลูกค้ามาแล้วต้องรักษาไว้
อย่างดียิ่ง 

2.3.3 การคาดคะเนพฤติกรรมลูกค้า (Behavior Prediction) กิจการในปัจจุบันมีการใช้
เทคโนโลยีในการคาดคะเนโดยใช้สถิติในอดีตมาเป็นเครื่องบอกได้ว่าลูกค้ารายไหนก าลังจะตีจากไป 
ด้วยเทียบเคียงลักษณะพฤติกรรมของลูกค้ากับลูกค้าท่ีกิจการสูญเสียไปในอดีต เพื่อท่ีจะได้หาทาง
ป้องกันหรือน าเสนอกิจกรรมท่ีเหนี่ยวรั้งลูกค้ารายนั้นๆ ไว้ได้ต่อไป แต่ท้ังนี้กิจการต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบด้วยเสมอว่าการลงทุนเพื่อรักษาลูกค้ารายนั้นคุ้มกับรายได้ท่ีได้กลับมาหรือไม่ด้วย โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการช าระเงิน ประวัติเครดิต และอื่นๆ โดย 
CRM จะช่วยให้นักการตลาดสามารถใช้ฐานข้อมูลเพื่อการคาดคะเนพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตได้
โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจ าลอง (Modeling) และเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) ยิ่งมีข้อมูล
การซื้อและการติดต่อของลูกค้ามากเท่าไรจะยิ่งท าให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมได้อย่างแม่นย ามาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) วิเคราะห์โอกาสในการซื้อ (Propensity-to-buy Analysis) เพื่อให้รู้ว่าลูกค้า  
มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าอะไร 

2) วิเคราะห์การซื้อครั้งต่อไป (Next Sequential Purchase) เป็นการคาดคะเน
ว่าสินค้าหรือบริการอะไรท่ีลูกค้าจะซื้อถัดไปหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการก่อนหน้านั้นแล้ว 

3) วิเคราะห์ว่าลูกค้าน่าจะซื้อสินค้าอะไรควบคู่กับสินค้าอะไร (Product Affinity 
Analysis) เพื่อจะเสนอขายสินค้าได้มากขึ้น 

4) วิเคราะห์ความยืดหยุ่นท่ีลูกค้าจะมีต่อราคาสินค้าและบริการ (Price Elasticity 
Modeling and Dynamic Pricing) เพื่อน าไปสู่การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมแตกต่างกันส าหรับลูกค้า
แต่ละรายหรือแต่ละกลุ่ม จะท าให้เพิ่มโอกาสท่ีลูกค้าจะตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น 

การวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ข้างต้นจะท าให้นักการตลาดสามารถให้ข้อเสนอท่ีเหมาะสม
ท้ังในเรื่องของสินค้าและราคาท่ีสามารถจะเหนี่ยวรั้ งลูกค้าท่ีก าลังจะเปล่ียนใจไว้ได้ สามารถ           
จะน าเสนอสินค้าหลายๆ อย่างท่ีลูกค้าต้องการในลักษณะการขายต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมไปถึง
การสร้างกิจกรรมการตลาดท่ีสอดคล้องกับความแตกต่างของลูกค้าเป็นรายกลุ่มได้ 

2.3.4 การใช้ต้นแบบวัดก าไรและมูลค่าของลูกค้า (Customer Profitability and Value 
Modeling) CRM เป็นความพยายามท่ีจะตอบสนองลูกค้าแบบเจาะจงเป็นรายบุคคลตามมูลค่าของ
ลูกค้าท่ีวัดจากก าไรท่ีได้รับ ดังนั้นวิธีการนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างไปจากการท าการตลาด
แบบเดิมๆ ท่ีมักแบ่งลูกค้ากันตามปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 
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หรือแบ่งกันตามอายุ รายได้ เพศ การศึกษา อาชีพ แต่ CRM จะเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามก าไรหรือ
มูลค่า (Profitability Segmentation) เพื่อน าไปสู่การปฏิสัมพันธ์ การน าเสนอสินค้าและบริการ การ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกันตามก าไรท่ีได้รับจากลูกค้า 

โดยสรุปแล้ว CRM ได้เปล่ียนโฉมหน้าการตลาดในหลายๆ ส่วนไปจากการตลาดในยุค
ก่อนอย่างเห็นได้ชัด เป็นความพยายามท่ีจะสร้างความสัมพันธ์บนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ท่ีเต็มไป
ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ท่ีมีหลักเกณฑ์ ท้ังนี้ก็เพื่อจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
และรักษาลูกค้าไว้ได้ตราบนานเท่านานนั่นเอง 

 
2.4 โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์  

วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 165 – 175) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อมีข้อมูลลูกค้า 
ในฐานข้อมูล และได้เปิดช่องทางการติดต่อกับลูกค้าอย่างกว้างขวางในทุกช่องทางแล้ว งานขั้นต่อไป
ของ CRM ก็คือการสร้างโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ ท้ังทางด้านการตลาดและด้านอื่นๆ ท่ีจะน าไปสู่
การสร้าง  (Building) รักษา (Retaining) และกระชับ (Deepening) ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่ ง
โปรแกรมต่างๆ เหล่านี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ลูกค้าอย่างทะลุปรุโปร่งเพื่อให้สามารถ
สร้างโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีตรงใจลูกค้ามากท่ีสุด การเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริการงาน  
CRM มีดังนี้   

 2.4.1 เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ใครคือลูกค้า พฤติกรรม
ในการซื้อเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร มีโอกาสท่ีลูกค้าจะซื้อเพิ่มหรือไม่ จะน าเสนอสินค้าหรือ
บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดในการจะเรียนรู้ลูกค้าคือการ
เริ่มต้นจากข้อมูลท่ีมีอยู่ ข้อมูลท้ังหลายเกี่ยวกับลูกค้าท่ีกระจัดกระจายกันจะต้องถูกรวบรวมเข้ามาอยู่
บนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ผู้บริหารงาน CRM ได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสรรหากิจกรรม
ท่ีสอดคล้องกับฐานข้อมูลลูกค้าในแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) สร้างโปรแกรมท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า จะท าให้รู้ว่า
ลูกค้ารายไหนหรือกลุ่มไหนซื้อสินค้าหรือบริการอะไร เป็นจ านวนเท่าไร ท้ังในจ านวนหน่วยท่ีซื้อและ
มูลค่าท่ีซื้อ ตลอดจนเวลาท่ีซื้อด้วย กิจการอาจจะส่งข้อมูลทางช่องทางใดๆ ก็ตามเพื่อเป็นการเตือนใจ
ลูกค้าและสามารถสร้างความประทับใจและซาบซึ้งกับลูกค้าได้ไม่น้อย 

2) สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์ตามมูลค่าของลูกค้า โปรแกรมความสัมพันธ์
ควรจะผูกโยงกับกลุ่มลูกค้าตามมูลค่าของลูกค้า นั่นคือการใช้จ่ายของลูกค้าในปัจจุบัน และแนวโน้มท่ี
กิจการจะสามารถท าก าไรจากลูกค้าในอนาคตหรือมูลค่าตลอดช่วงชีวิตนั่นเอง ส าหรับลูกค้ารายส าคัญ 
กิจการควรมีการส่ือสารท่ีบ่อยครั้งขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น มีรายการท่ีสร้างความประหลาดใจให้ลูกค้า
เป็นครั้งคราว บางกิจการสร้างโปรแกรมประเภทสะสมแต้มตามการใช้สินค้าหรือบริการ (Frequency 
Marketing Program) เพื่อตอบสนองลูกค้าต่างกลุ่มท่ีมีมูลค่าการใช้บริการท่ีต่างกัน 

3) สร้างโปรแกรมบนพื้นฐานการวิเคราะห์การสูญเสียลูกค้า กิจกรรมทาง
การตลาดหรือการรณรงค์บางครั้งท าไปเพื่อการเหนี่ยวรั้งลูกค้าไว้ การมีกลไกในระบบฐานข้อมูลท่ี
สามารถส่งสัญญาณเตือนบางอย่างท่ีบอกให้รู้ว่าลูกค้าก าลังจะหยุดการซื้อ หรือก าลังจะตีจาก ท าให้
การออกโปรแกรมต่างๆ ท าได้อย่างตรงเป้าตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาการสูญเสียลูกค้าได้ 
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4) สร้างโปรแกรมท่ีตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะตัวกับลูกค้า 
วิธีการ CRM เปิดโอกาสให้กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นรายบุคคล หรือ
หนึ่งต่อหนึ่ง (One to One) จากฐานข้อมูลลูกค้า เมื่อรู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการอะไรท่ีผ่านมา 
ย่อมสามารถสร้างข้อเสนอท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีผ่านมาได้อย่างเจาะจง 

5) สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์ในช่วงเวลาและความถี่ ท่ีเหมาะสม ไม่ใช่ว่า
โปรแกรมความสัมพันธ์ท้ังหลายท่ีท ากับลูกค้าแต่ละกลุ่มจะประสบความส าเร็จเสมอไป ผู้บริหารงาน 
CRM จะต้องหมั่นติดตามตรวจสอบตลอดเวลา ว่ารายการท่ีน าเสนอออกไปนั้น ได้ผลดีมากน้อยขนาด
ไหนส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

6) สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนบุคลิกภาพของกิจการ โปรแกรม
ความสัมพันธ์ต่างๆ ของกิจการควรมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมโดดเด่นและคงเส้นคงวาไม่ว่าจะผ่านทาง
ส่ือหรือช่องทางใดสู่ตัวลูกค้า ควรจะมีรูปลักษณ์และลีลาท่ีเป็นเอกลักษณ์และสามารถสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้าได้เสมอ ไม่ว่างาน CRM จะใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยขนาดไหนแต่หัวใจส าคัญยังอยู่ท่ี
สัมผัสระหว่างมนุษย์เสมอท่ีจะเป็นกลไกสร้างประสบการณ์ในการติดต่อท่ีดีกับลูกค้าและรักษา
ความสัมพันธ์ไว้ได้ตลอดไป 

7) สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์แม้ในเรื่องท่ีเล็กน้อย ผู้บริหารความสัมพันธ์   
ไม่ควรมองข้ามส่ิงท่ีจะสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ได้แม้ในเรื่องท่ีเล็กน้อยก็ตามเพราะจะเป็นการ
สร้างความรู้สึกท่ีดีให้กับลูกค้า 

2.4.2 เรียนรู้ความแตกต่างของลูกค้า – ลูกค้ารายไหนส าคัญ รายไหนท่ีควรจะเก็บรักษา
และสานสัมพันธ์อย่างยิ่งยวด รายไหนไม่คุ้มค่าหรือไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ แนวคิดหลักของ 
CRM คือ ลูกค้าแตกต่างกัน การดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละรายจึงแตกต่างกันไปด้วย การแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าจะท าให้ผู้บริหารสามารถปรับการจัดสรรทรัพยากรหรือความทุ่มเททางธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้า    ท่ี
กิจการต้องการจะน าเสนอคุณค่าเพิ่มข้ึน และเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีสามารถสร้างคุณค่าหรือก าไรกลับมาให้
กิจการเป็นการตอบแทนด้วย ดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ท่ีต่างคนต่างได้รับประโยชน์  (Win-Win 
Situation) บนความสัมพันธ์ที่ได้รับการกระชับให้มั่นคงขึ้นตลอดเวลา 

2.4.3 เรียนรู้ช่องทางการติดต่อท่ีลูกค้าต้องการและผลกระทบของช่องว่างทางการติดต่อ 
ช่องทางการติดต่อไหนท่ีสะดวกและได้ผลดีส าหรับการติดต่อกับลูกค้ารายนั้น ลูกค้ารายใดพอใจการ
ติดต่อผ่านช่องทางไหนเป็นพิเศษ รายไหนต้องการการติดต่อจากหลายๆ ช่องทางเพื่อติดต่อกับกิจการ
การน าเสนอโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์จะต้องกระท าผ่านส่ือหรือช่องทางการติดต่อต่างๆ ระหว่าง
กิจการกับลูกค้า ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าช่องทางไหนท่ีลูกค้าชอบไม่ชอบ ช่องทางไหนท่ีลูกค้า
ใช้บ่อยๆ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ารายนั้นหรือกลุ่มนั้น ท้ังนี้เพื่อสร้างการตอบสนองจาก
กลุ่มลูกค้าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ดังนั้นการเรียนรู้ลูกค้าในท้ังสามด้าน คือเรียนรู้ความต้องการ เรียนรู้ความแตกต่างของ
ลูกค้า และเรียนรู้ช่องทางการติดต่อท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการสร้างสรรค์โปรแกรมความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม ด้วยช่องทางท่ีเหมาะสมกับลูกค้าท่ี
เหมาะสม และในเวลาท่ีเหมาะสม อันเป็นหัวใจของงาน CRM นั่นเอง 
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2.4.4 ความผูกพันเพื่อความสัมพันธ์ นอกจากจะเข้าใจหลักการอันเป็นพื้นฐานของการ
ก าหนดโปรแกรมการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้บริหารงาน CRM จะต้องเข้าใจด้วยว่า
ไม่ว่าจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสู่ลูกค้าภายใต้แนวคิด CRM กิจกรรมเหล่านั้นจะต้องเป็นไปเพื่อสร้าง
ความผูกพัน (Customer Bonding) ท่ีเหนียวแน่นระหว่างลูกค้ากับกิจการเพื่อผลในการสร้างและ
กระชับความสัมพันธ์ท่ีจะติดตามมา เมื่อไรก็ตามท่ีลูกค้าผูกพันอยู่กับกิจการนานๆ ก็ย่อมมีโอกาสท่ี
กิจการจะสามารถสร้างมูลค่าตลอดช่วงชีวิตท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ จากลูกค้าได้ 

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท้ังหมดนี้ ผู้ศึกษาจะน าเรื่อง
กฎการออกแบบ CRM มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการต้ังค าถามและและสรุปผลการศึกษาข้อมูล และ 
CRM กับเครื่องมือใหม่ๆ ทางการตลาดและโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ ผู้ศึกษาจะน ามาใช้เป็นกรอบ
ในการวางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล (2551 : 75 – 78) กล่าวว่า CEM (Customer Experience 
Management) คือการบริหารประสบการณ์ลูกค้าในทุกจุดสัมผัสบริการท่ีลูกค้าได้รับเพื่อให้ลูกค้า
ประทับใจ โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจคือใคร มีความ
ต้องการท่ีจะได้รับประสบการณ์ท่ีดีอย่างไร ต้ังแต่เริ่มใช้บริการจนส้ินสุดบริการ โดยวิทยา ด่านธ ารง
กูล และพิภพ อุดร (2547: 227 – 228) กล่าวไว้ว่า CEM คือองค์รวมแห่งประสบการณ์ (Total 
Experience) เป็นหัวใจของการน าไปสู่การสร้างสมความรู้สึกท่ีดีๆ ท่ีมีต่อกัน อันเป็นแก่นของสายใย
ความผูกพัน (Emotional Attachment) ซึ่งจะยึดโยงลูกค้ากับธุรกิจไว้ได้อย่างแข็งแรงท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว โดยทุกประสบการณ์ท่ีลูกค้าได้รับจากการติดต่อในทุกๆ จุดสัมผัสของบริษัท จะสะสม
เป็นองค์รวมแห่งประสบการณ์ซึ่งจะเป็นเครื่องตัดสินความเข้มแข็งของท้ังสายใยความผูกพันท่ีลูกค้า  
มีต่อบริษัท และพลังต่อต้านแรงดึงดูดจากคู่แข่งขัน 

 
3.1 ข้ันตอนสู่ CEM 

วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 251 – 260) กล่าวว่า ขั้นตอนการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความปีติผ่านทางองค์รวมแห่งประสบการณ์ 
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 .1 ร ะ บุ จุ ด สั ม ผั ส ท่ั ว ท้ั ง อ ง ค์ ก ร  (Touch Point Identification) ก า รบ ริ ห า ร
ประสบการณ์ลูกค้าเริ่มต้นจากการส ารวจช่องทางการติดต่อในปัจจุบันระหว่างลูกค้ากับบริษัท ไม่ว่า
ช่องทางเหล่านั้นจะเป็นส านักงานใหญ่ สาขา เครื่องอัตโนมัติ  (Kiosk) เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย       
โบรชัวร์ บัตรสมาชิก ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น กล่าวคือ บริษัทต้องทบทวนขั้นตอนทางธุรกิจ
ท้ังหมดว่าลูกค้าสัมผัสกับแง่มุมการบริการของบริษัทได้ในจุดใดบ้าง 

3.1.2 ประเมินประสบการณ์ลูกค้าในแต่ละจุดสัมผัส (Experience Assessment) โดย
แยกตามกลุ่มลูกค้า อาจเลือกประเมินจุดสัมผัสท่ีมีปริมาณการติดต่อสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละ
กลุ่มลูกค้า ข้อมูลประสบการณ์ลูกค้าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ และปรับปรุงการดูแลลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสม 
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3.1.3 ออกแบบประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ (Branded Experience Design) การน า
ข้อมูลผลการประเมินมาใช้ในการออกแบบแง่มุมของประสบการณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท หรือของแต่ละตรายี่ห้อของบริษัท โดยประสบการณ์ท่ีถือว่าเป็น
เอกลักษณ์นั้นมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ 

1) “แตกต่าง” ทุกครั้งของการติดต่อนั้น ลูกค้าต้องสามารถรู้ สึกได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากบริษัทแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

2) “มีคุณค่าในสายตาลูกค้า” ความแตกต่างในประสบการณ์และความรู้สึกท่ี
ลูกค้าได้รับนั้นต้องเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการ ความชอบ และค่านิยมของลูกค้าแต่
ละกลุ่ม 

3) “สะท้อนความใส่ใจในรายละเอียด” ประสบการณ์จากการติดต่อหรือใช้บริการ
ต้องสะท้อนถึงความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้า โดยเฉพาะการดูแลรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีลูกค้า
สามารถสัมผัสได้โดยตรง 

4) “สม่ าเสมอ/คงเส้นคงวา” ลูกค้าต้องได้รับประสบการณ์หรือความรู้สึกท่ี
แตกต่างจากการติดต่อทุกครั้งและทุกช่องทาง 

3.1.4 ด าเนินการและวัดผล (Implementation & Evaluation) คือการด าเนินการ
ตามท่ีได้ออกแบบไว้โดยมีระบบการติดตาม และประเมินผลประสบการณ์ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
ปรับปรุงแง่มุมประสบการณ์ท่ีลูกค้าได้รับให้เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และมีความ
เฉพาะตัวส าหรับบริษัทอย่างแท้จริง  

3.1.5 แต่งเติมประสบการณ์สู่ความทรงจ าท่ีงดงาม (Experience Enrichment) คือการ
สร้างกลไกในการท่ีจะย้ าเตือนลูกค้าให้จดจ าได้ถึงประสบการณ์ท่ีดีท่ีได้รับจากบริษัท โดยการให้
ความส าคัญกับข้ันตอน “แรก” และ/หรือ “สุดท้าย” ซึ่งมีเป้าหมายในการท าให้ประสบการณ์ประทับ
อยู่ในความทรงจ าของลูกค้าเพื่อท่ีจะท าให้จดจ าความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นได้ทุกครั้ งท่ีมีการพูดถึงบริษัท 
ตามหลักจิตวิทยาท่ีว่า ส่ิงท่ีลูกค้าจะระลึกได้ดีนั้นมีแนวโน้มท่ีจะเป็นความรู้ สึกแรกท่ีได้สัมผัส 
(Primary Effects) หรือความรู้สึกสุดท้ายก่อนจากกัน (Recently Effects) 

 
3.2 เงื่อนไขความส าเร็จของซีอีเอ็ม 

วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 246 – 248) กล่าวว่า เพื่อให้ซีอีเอ็มประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนในกิจการ เงื่อนไขท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ มีดังนี้ 

3.2.1 ต้องมีความต้ังใจท่ีจะสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลูกค้า (Intentional) คิดเสมอว่า
ลูกค้าต้องการประสบการณ์อะไรและอย่างไรเมื่อก้าวเข้ามาในกิจการ โดยประสบการณ์เป็นเรื่องของ
การกระท า (Action) ดังนั้นการทุ่มเทกับการฝึกอบรมพนักงาน การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า ตลอดจนการก าหนดวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องลงทุน กิจการต้องไม่
ปล่อยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปตามยถากรรม บนความบังเอิญ หรืออารมณ์ท่ีปรวนแปรของ
พนักงาน 
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3.2.2 กิจการต้องมีความสม่ าเสมอ (Consistent) ในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีและ    
น่าประทับใจ ต้องด าเนินการต่อเนื่องและตอกย้ าตลอดเวลา นอกจากนั้นประสบการณ์ท่ี ลูกค้าได้
จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นท่ีไหนก็ตาม 

3.2.3 ต้องสร้างประสบการณ์ท่ีแตกต่าง (Differentiated/Branded Experience) ท า
ให้ลูกค้ารู้สึกว่าประสบการณ์ท่ีได้รับเป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่สามารถหาได้จากคู่แข่งรายไหนๆ ไม่ว่าจะเป็น
ประสบการณ์ในการติดต่อกับพนักงาน ตลอดจนประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการท่ีต้อง
สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างท่ีลูกค้าคาดหวัง 

3.2.4 ต้องสร้างประสบการณ์ท่ีลูกค้าต้องการและมีคุณค่าอย่างแท้จริง  (Valuable) 
ประสบการณ์บางอย่างท่ีอาจดูแปลกใหม่และน่าต่ืนเต้น แต่ไม่ใช่ส่ิ งท่ีลูกค้าต้องการ ก็ไม่สามารถ
ประสบความส าเร็จได้ 

3.2.5 ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรนับเป็นเรื่องส าคัญท่ีขาดไม่ได้ เพื่อให้งานทุก
ส่วนผสานกันเป็นเนื้อเดียว (Seamlessly Integrated) ในการสร้างประสบการณ์ท่ีลูกค้าจะจดจ า
อย่างไม่รู้ลืม การประสานงานภายในจึงเป็นส่ิงท่ีมองข้ามไม่ได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ว่าไม่ว่า
ติดต่อใคร ท่ีไหน เมื่อไร ในเรื่องอะไรก็จะได้รับความประทับใจไม่ต่างกัน 

3.2.6 ประสบการณ์ท่ีดีของพนักงาน (Employee Experience) เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญ
ของประสบการณ์ของลูกค้า หากพนักงานได้รับการดูแลจากกิจการให้มีประสบการณ์ท่ีดีต่องานท่ีท า
เหมือนท่ีลูกค้าภายนอกได้รับประสบการณ์ท่ีดี จะท าให้พนักงานทุ่มเทอุทิศตนเพื่อสร้างประสบการณ์
ท่ีดีให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มท่ีและเต็มใจ  

เนื่องจากธุรกิจท่ีผู้ศึกษาน ามาศึกษานั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการซึ่งจะต้องเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ลูกค้าโดยตรง ผู้ศึกษาจึงน าทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
ในเรื่องขั้นตอน CEM และเงื่อนไขความส าเร็จ CEM เพื่อมาเป็นกรอบในการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์
ให้กับสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลูกค้าทุกครั้ง ท่ีมาใช้
บริการ 
 
4. แนวทางการรักษาลูกค้า 

Kotler (2000: 46-9 อ้างถึงในสุวิมล แม้นจริง, 2546 : 28 – 29) ได้กล่าวว่า การรักษา
ลูกค้าให้คงอยู่กับกิจการตลอดไปเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากในปัจจุบันนี้ เนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ
คือ 1) ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่สูง มีการประมาณการว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่หนึ่งรายอาจจะ
สูงกว่าต้นทุนในการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าเก่าหนึ่งรายถึงห้าเท่าตัว เนื่องจากการตลาดในเชิงรุก
นั้นมีต้นทุนท่ีสูงกว่าการตลาดในเชิงรับ เพราะต้องใช้ความพยายามและต้นทุนท่ีสูงกว่าในการจูงใจให้
ลูกค้าท่ีมีความพอใจในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา 2) ต้นทุนในการสูญเสียลูกค้า
สูง ได้มีการประมาณการต้นทุนท่ีเกิดจากการสูญเสียลูกค้าเนื่องจากปัญหาทางด้านบริการไปประมาณ 
5% ว่าจะส่งผลท าให้กิจการต้องสูญเสียก าไรไปโดยไม่จ าเป็น และมูลค่าความเสียหายท่ีแท้จริงใน
อนาคตอาจจะสูงกว่านี้มาก นอกจากนั้นการละเลยต่อการรักษาลูกค้าจะก่อให้เกิดการสูญเสียลูกค้าไป
โดยเฉล่ียปีละประมาณ 10% ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความซื่อสัตย์ต่อตรา
สินค้า และรักษาลูกค้าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นยิ่ง  
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4.1 กลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า 

วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 201 – 209) กล่าวไว้ว่า การรักษาลูกค้าเดิม
ไว้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพียงแต่ลูกค้าแต่ละรายมีความส าคัญไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการใช้ความ
พยายามในการรักษาลูกค้าจึงต้องใช้การออกแบบให้มีความเจาะจงส าหรับลูกค้าแต่ละรายด้วยเช่นกัน 
โดยมีรูปแบบของกลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าท่ีส าคัญๆ 2 กลุ่มหลัก คือ 

4.1.1 การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ (Relationship Broadening) หมายถึง ความ
พยายามเพิ่มโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ กับลูกค้าปัจจุบันให้ครอบคลุมความต้องการ หรือเช่ือมโยงกับ
พฤติกรรมของลูกค้าในขอบเขตท่ีกว้างขวางขึ้นท้ังในรูปแบบท่ีเกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายโดยตรง โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยผ่านจ านวนสายใยของความสัมพันธ์ที่มากขึ้น ดังนั้น หลักการง่ายๆ ของการขยาย
ขอบเขตความสัมพันธ์ คือ การเพิ่มจ านวนกิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีเสมือนเป็นสายใยเช่ือมโยงลูกค้ากับ
บริษัทให้มีจ านวนมากท่ีสุด ท้ังนี้ เครือข่ายของสายใยท่ีหลากหลายและซับซ้อนจะช่วยรักษาลูกค้าไว้
ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากบริษัทสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นในหลากหลายแง่มุมใน
การใช้ชีวิตลูกค้า โดยบริษัทอาจด าเนินการเองท้ังหมด หรือร่วมมือกับพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการก็ได้ 

แนวคิดการเพิ่มจ านวนสายใยความสัมพันธ์อยู่บนหลักการท่ีว่าหากสายใยหนึ่งระหว่าง
ลูกค้ากับบริษัทเกิดอ่อนแอลง หรือส้ินสุดลงก็จะยังคงมีสายอื่นๆ ท่ีเหลืออยู่ในการรักษาความสัมพันธ์
ต่อไป และอาจเป็นโอกาสกอบกู้ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอหรือส้ินสุดลงเหล่านั้นกลับคืนมาได้ หลักการ
ดังกล่าวต้ังอยู่บนข้อสมมติท่ีว่าคุณภาพความสัมพันธ์ของแต่ละสายใยอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ และ
ไม่ได้ต้ังอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับสายใยอื่นๆ เพราะหากทุกสายใยต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์
เดียวกันเมื่อสายใยใดสายใยหนึ่งส้ินสุดลง ก็จะท าให้สายใยอื่นๆ พลอยส้ินสุดลงไปด้วย ดังนั้น หัวใจ
ของการขยายความสัมพันธ์โดยสรุป คือ การเพิ่มจ านวนสายใยความสัมพันธ์บนพื้นฐานความสัมพันธ์
รูปแบบใหม่ๆ กับลูกค้าเดิมนั่นเอง 

ตัวอย่างของรูปแบบการขยายขอบเขตความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการเพิ่มจ านวนสายใย
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท มีดังนี้ 

- การขยายต่อเนื่อง (Cross-Selling) 
- การสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มลูกค้า (Intra-Customer Network Building) 
- การขายผ่านกิจกรรม (Activity-led Selling) 
- การขยายจ านวน/ประเภทช่องทางการติดต่อ (Touch-point Expansion) 
- การเสริมสร้างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ (Relationship Deepening) หมายถึง 

การเพิ่มพูนความเข้มแข็งของสายใยความสัมพันธ์เดิมท่ีมีอยู่โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนสายใย
ความสัมพันธ์ใหม่ๆ ดังนั้น การเสริมสร้างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์จึงเป็นการสร้างเสริมคุณค่าของ
ความสัมพันธ์เดิมให้ปรากฏชัดในการรับรู้ของลูกค้า ควบคู่ไปกับความตระหนักในการสูญเสีย
ประโยชน์และคุณค่าหลายๆ อย่างท่ีจะได้รับ หากลูกค้าไม่รักษาความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทไว้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังต้องสร้างกลไกในเรื่องเครือข่ายพันธมิตรเพื่อรองรับความสัมพันธ์กับ
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ลูกค้ากล่าวคือ เครือข่ายเหล่านั้นช่วยให้ลูกค้าไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนใจไปจากบริษัท
เพราะประโยชน์ท่ีจะได้รับจากคู่แข่งขันก็ไม่แตกต่างกันกับท่ีได้รับจากบริษัท  

ตัวอย่างของรูปแบบการกระชับความแนบแน่นของความสัมพันธ์ลูกค้า มีดังนี้ 
- การขายต่อยอด (Up-Selling) 
- การกระตุ้นการลงทุนร่วมจากลูกค้า (Customer Joint-investment Solicitation) 
- การสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับความสัมพันธ์ (Network Creation) 
แนวคิดการเสริมสร้างความลึกซึ้งความสัมพันธ์ลูกค้าต้ังอยู่บนหลักการท่ีว่า การท่ีลูกค้า

อยู่กับบริษัทนานๆ หมายถึงลูกค้าจะได้รับประโยชน์ท่ีเพิ่มพูนขึ้นในลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก คือ ยิ่งอยู่นานยิ่งได้ดอกเบ้ียมาก เลิกฝากเมื่อใด ดอกเบ้ียก็ย่อมจะหมดไป จะไปฝากท่ีใหม่ก็ต้อง
ใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้รับดอกเบี้ยสูงๆ เพราะอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาฝากเงิน ดังนั้น การ
ด าเนินกลยุทธ์การเสริมสร้างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ จึงต้องท าให้สิทธิประโยชน์ของลูกค้า
เพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลา และส่ือสารหลักประโยชน์ความลึกซึ้งนั้นให้เป็นท่ีตระหนักอย่างชัดเจนใน
กลุ่มลูกค้า 

โดยสรุป กลยุทธ์การขยายขอบเขตความสัมพันธ์มุ่งเน้นท่ีการสร้างจ านวนสายใยของ
ความสัมพันธ์เพิ่มเติมบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ ส่วนกลยุทธ์การกระชับความแนบ
แน่นของความสัมพันธ์มุ่งเน้นท่ีการเสริมคุณภาพของความสัมพันธ์เดิมท่ีมีอยู่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 
เมื่อประสานกลยุทธ์ท้ัง 2 แนวทางเข้าด้วยกันย่อมน าไปสู่ความเจริญงอกงามของความสัมพันธ์ 
(Relationship Growth) ซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาไว้ซึ่งลูกค้าในระยะยาว 
 

4.2 แนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป 
ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544: 94-95) กล่าวว่าในยามเศรษฐกิจตกต่ า ลูกค้าคือสินทรัพย์ท่ี

มีค่ายิ่งต่อบริษัท การจัดต้ังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นมาดูแลลูกค้าปัจจุบันโดยเฉพาะก็จะเป็นวิธีหนึ่งท่ี
สามารถผูกลูกค้าไว้กับบริษัทได้ แต่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะต้องมีหน้าท่ีนอกเหนือไปจากการรับค าติ-ชม
เสนอแนะจากลูกค้า คือจะต้องท างานสร้างสรรค์ด้วย ไม่ใช่เฉพาะงานแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้วจึงจะท า
ให้แนวทางการน า CRM มาปฏิบัติใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมแีนวทาง 12 ประการเพื่อ
รักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป (Customer Retention) ดังนี้ 

1) สร้างคุณค่าเพิ่มเสมอไม่เพียงแต่ท าให้ลูกค้าพอใจเท่านั้น ต้องสร้างความรู้สึก “เกิน
กว่าความพอใจ” 

2) ให้บริการก่อนและหลังการขายอย่างเป็นกันเอง (Personalized) 
3) ใช้ Call Center แต่อย่าลืมปรับกองหลัง (Back Office) ให้แข็งแกร่งด้วย 
4) ใช้โปรแกรมการส่งเสริมการขายท่ีหวังผลระยะยาว เช่น แคมเปญสะสมจากยอดการ

ซื้อ (Frequency Marketing Program or FMP) ซึ่งระยะเวลาในการสะสมก็ไม่ควรเกินกว่า 30-90 
วัน 

5) ต้ังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ 
6) ให้ความเสมอภาคกับลูกค้าแต่ละราย 
7) ส ารวจคู่แข่ง และส ารวจสถานการณ์ทางการตลาดอยู่ตลอด 
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8) ยึดหลัก แนวคิดการตลาดตามส่ังแบบมวลรวม (Mass Customization) คือออกแบบ
แคมเปญส าหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่โดยมีจุดเด่นตรงท่ีส่ิงท่ีลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากแคมเปญนั้นไม่
เหมือนกัน เช่น แคมเปญสะสมแต้มโดยลูกค้าแต่ละรายสามารถเลือกแต้มคะแนนขั้นต่ าและเงินท่ีต้อง
จ่ายเพิ่มได้เอง เพื่อให้ได้ของรางวัลตามท่ีลูกค้าต้องการ 

9) สร้างการตลาดภายในองค์กร (Internal Marketing) ท่ีแข็งแกร่ง มีระบบงานส่วน
หลัง (Back office) ท่ีดี 

10) ฝ่ายบริหารต้องเห็นความส าคัญ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
11) สร้างต้นทุนหรืออุปสรรคในการเปล่ียนไปเป็นลูกค้าของบริษัทอื่น  (Switching 

Cost) โดยบริษัทสามารถสร้างอุปสรรคในการเปล่ียนไปร่วมรายการส่งเสริมการขายของสินค้าอื่น เช่น
แคมเปญสะสมแต้มคะแนนท่ีมีรางวัลมูลค่าสูงๆ และเมื่อสะสมคะแนนถึงระดับหนึ่งแต้มคะแนนจะ
เพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนก็สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลช้ินใหญ่
ได้โดยไม่ยากนัก หรือบริษัทอาจสร้างอุปกรณ์ท่ีวิธีการหรือขั้นตอนการใช้งานสินค้า เช่นก าหนด
ขั้นตอนการใช้งานเครื่องออแกไนเซอร์ให้ซับซ้อนมากขึ้น หรือใช้แป้นคีย์บอร์ดท่ีมีลักษณะแตกต่าง
ออกไปท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้นทุนการเรียนรู้ของตนจะสูงขึ้นถ้าต้องเปล่ียนไปใช้ยี่ห้ออื่น 

12) ในกรณีของลูกค้าท่ีเป็นคนกลางในช่องทางการตลาด ให้เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การช่วยบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Category Management) ท่ีลูกค้าวางจ าหน่ายในร้าน ช่วยการจัด
วางสินค้าในร้าน จัดกิจกรรมพิเศษในร้าน หรือท่ีเรียกว่า เป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบการตลาดเชิง
รุก (Proactive Marketing) 

ผู้ศึกษาจะน าแนวทางในการรักษาลูกค้า ในเรื่องกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า 
และแนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ์
ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษา
ลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจตลอดไป 
 
5. แนวทางการใช้ CRM หาลูกค้าใหม่ 

สุวิมล แม้นจริง (2546 : 27)  กล่าวว่า กิจการท่ีต้องการเพิ่มยอดขายและก าไรนั้น ต้องมี
การแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ๆ นั้น จ าเป็นต้องมีทักษะ
และศิลปะในด้านต่างๆ เป็นอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ และการท าให้เกิดความต้องการซื้อใน
ผลิตภัณฑ์ขึ้นในลูกค้า โดยผู้ให้บริการต้องพยายามกระท าทุกวิถีทางท่ีจะเพิ่มลูกค้าใหม่เพราะเป็นการ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงานด้วยมีจ านวนลูกค้าใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นเป็นตัวช้ีวัด (สมิต สัชฌุกร, 
2553: 25) ดังนั้นหากใช้กลยุทธ์ CRM กับลูกค้าปัจจุบันได้ผลดี ลูกค้าปัจจุบันจะเป็นผู้แนะน าลูกค้า
ใหม่มาให้และเป็นลูกค้าอ้างอิงในการหาลูกค้าใหม่อีกด้วย  

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม (2548 : 64 - 65) ได้แนะน าการใช้ CRM หาลูกค้าใหม่ซึ่งสามารถ
ท าได้ ดังนี้ 

1) จัดต้ัง Call Center เพื่อให้ข้อมูลสินค้าของบริษัทแก่ผู้สนใจท่ัวไป หมายเลข Call 
Center สามารถระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือในส่ือท่ีใช้ในการโฆษณา 
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2) ใช้โปรแกรม “Member get Member” กล่าวคือให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าปัจจุบันท่ี
แนะน าลูกค้าใหม่มาให้บริษัท 

3) ท าการประชาสัมพันธ์ / ส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้าท่ีมีลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน 
เช่น บริษัทการบินไทยท าบัตรสมาชิก “Royal Orchid Plus” ร่วมกับบริการอื่นๆ เช่น โรงแรม 
ร้านอาหาร และบริษัทให้เช่ารถ เป็นต้น 

โดยหลักการส าคัญของกลยุทธ์นี้คือ สร้างความพอใจให้ลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นลูกค้า
อ้างอิงในการหาลูกค้าใหม่ ท้ังนี้ต้องไม่ท าให้ลูกค้าปัจจุบันรู้สึกว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริษัท
หาลูกค้า แต่ต้องท าให้ลูกค้าปัจจุบันรู้สึกอยากบอกส่ิงดีๆ ให้ลูกค้าใหม่  

แนวทางการใช้ CRM เพื่อหาลูกค้าใหม่ ผู้ศึกษาจะน ามาใช้เป็นกรอบในการวางแผน    
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
หาลูกค้าใหม่ให้กับธุรกิจ 

 
6. ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

6.1 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์ออก
ก าลังกาย Clark Hatch Fitness Center (อคิราห์ ลิมป์พัฒนชัย , 2550)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่องานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดย
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีศูนย์ออกก าลังกาย Clark Hatch Fitness Center 
ตลอดจนศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการบริหารงานลูกค้า
สัมพันธ์ของศูนย์ออกก าลังกาย รวมท้ังศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานภายในศูนย์ออก
ก าลังกาย Clack Hatch Fitness Center 

ผลการศึกษาพบว่า Clack Hatch Fitness Center ได้มีการใช้การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยการใช้ส่ือท่ีจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายท่ีบริษัทได้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่นการจัดประชุมประจ าปี การส่ือสารผ่านทางจดหมาย รวมถึงการฝาก
ข้อความผ่านตัวแทนขาย เป็นต้น การใช้กลยุทธ์หาลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าปัจจุบัน การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี รวมถึงพนักงานผู้ให้บริการลูกค้า ดังนั้นการน า CRM มาปรับใช้จะช่วยดูแลระบบ
การท างานของท้ังองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร (นรเศรษฐ กมลสุทธิ จิรวุฒิ หลอมประโคน และจิราพร อังศุวิโรจน์กุล, 2549) มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม กลุ่มอ้างอิง 
อิทธิพลของสถานการณ์ มีผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ท่ีตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 19-25 ปี มีสถานภาพโสดและมีรายได้ 25,000 บาทขึ้นไป โดยมีค่านิยม กลุ่มอ้างอิง อิทธิพล
ของสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ การท่ีมีสาขาอยู่ใกล้บ้าน  
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ ตัวเอง วัตถุประสงค์ในการสมัครสมาชิกคือ
สุขภาพท่ีแข็งแรง รูปร่างดูดี และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรู้จักฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ เพื่อน ท้ังนี้ส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกมากท่ีสุด คือสถานท่ีต้ังมีความเหมาะสมและ
สะดวกสบายต่อการเดินทางมาใช้บริการ 
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บทท่ี 3 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษา 
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ คู่แข่งขัน 
และสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันของธุรกิจสถานออกก าลังกาย ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 2) 
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยผู้ศึกษามี
วิธีการในการศึกษาดังนี้ 

 
รายละเอียดในการศึกษาข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมท้ังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ  

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพิ่มเติม
เพื่อประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิ และศึกษาข้อมูลธุรกิจคู่แข่ง โดยข้อมูลทุติยภูมิท้ังหมดสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ บทความ บทสัมภาษณ์ และนิตยสารต่างๆ 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่แนวค าถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมายรวมท้ังส้ิน 4 กลุ่ม คือผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ บุคลากรศิริราชท่ีเป็นสมาชิกของศิริราชฟิตเนส เซ็น
เตอร์ บุคลากรศิริราชท่ีเป็นลูกค้ารายวันของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ และบุคลากรศิริราชท่ีไม่เคยใช้
บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
กลุ่มที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดย ผู้ศึกษาแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูล แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็น
เตอร์ ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล คือ ศ. คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพื่อทราบ
ถึงภาพรวมขององค์กรเชิงธุรกิจดังนี้ 

1.1 แนวคิดและนโยบายของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
1.2 ท่ีมาและจุดมุ่งหมายของจัดต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
1.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
1.4 คู่แข่งของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
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1.5 จุดแข็งและจุดอ่อนของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์   
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้จัดการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ 

คุณศักดิ์ณรงค์ จันทร์หอม เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ สถานการณ์ในปัจจุบัน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
คู่แข่งของธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้ ซึ่งค าถามของผู้จัดการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
แบ่งเป็น 

ส่วนท่ี 1 : เพื่อทราบภาพรวมของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ในเชิงธุรกิจ 
1. แนวคิดและนโยบายของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คืออะไร 
2. ท่ีมาและจุดมุ่งหมายของจัดต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คืออะไร 
3. ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
4. คู่แข่งของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คือใคร 
5. จุดแข็งและจุดอ่อนของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คืออะไร 

 
ส่วนที ่2 : เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ของธุรกิจในปัจจุบัน 

1. มีการใช้กลยุทธ์การตลาดอะไรบ้างในธุรกิจ 
2. อัตราความสามารถในการรองรับจ านวนผู้มาใช้บริการต่อวันของฟิตเนส

เป็นจ านวนเท่าไร 
3. มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร 
4. การเก็บข้อมูล 

4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าหรือไม่อย่างไร 
4.2 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเพื่ออะไร  
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนใดบ้าง 
4.4 ได้น าข้อมูลลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

5. ช่องทางการติดต่อ 
5.1 มีช่องทางการติดต่อส่ือสารและพูดคุยกับลูกค้าทางใดบ้าง 
5.2 ช่องทางใดท่ีได้รับการติดต่อจากลูกค้ามากท่ีสุด 
5.3 ส่วนใหญ่ลูกค้าติดต่อเข้ามาด้วยเรื่องอะไร 
5.4 มีการบันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้าหรือไม่ 

 
ส่วนที่ 3 : เพื่อทราบถึงการประเมินทางธุรกิจ 

1. มีการวัดประเมินผลการท าธุรกิจไหม 
2. ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
3. โดยเฉล่ียมีอัตราการได้ลูกค้าใหม่ เท่าไรต่อปี 
4. โดยเฉล่ียมีการสูญเสียลูกค้าเท่าไรต่อปี 
5. คุณคิดว่า สาเหตุอะไรท่ีท าให้ลูกค้าเปล่ียนไปเล่นท่ีฟิตเนสอื่น 
6. คุณคิดว่าปัญหาใดท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาภายในศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
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กลุ่มที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคลากรศิริราชท่ีเป็นสมาชิก
ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เพื่อทราบเหตุปัจจัยในการสมัครสมาชิกรวมท้ังพฤติกรรมการใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะและความต้องการของลูกค้า ความคิดเห็นต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดได้มาจากการ
เลือกแบบบังเอิญโดยมีรายละเอียดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ มีการใช้บริการมากกว่า 6 เดือน จ านวน 
5 คน ได้แก ่

1) คุณปฏิมาพร วาช์พรหมพันธ์ อายุ 39 ปี (เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์) ใช้
บริการมาแล้ว 1 ปี สมัครสมาชิกรายปี 

2) คุณชัยวิทย์ นิโครสหเกียรต์ิ อายุ 28 ปี (เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ) ใช้บริการ
มาแล้ว 13 เดือน สมัครสมาชิกรายปี 

3) คุณกิตติชัช บรรจงลีลาหงส์ อายุ 27 ปี (แพทย์) ใช้บริการมาแล้ว 2 ปี 
สมัครสมาชิกรายปี 

4) คุณชตาณี บุญทัน อายุ 25 ปี (เจ้าหน้าท่ีนิติเวช) ใช้บริการมาแล้ว  1 ปี
สมัครสมาชิกรายปี 

5) คุณสุปภารา จิตจ านงชัย อายุ 51 ปี (เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์) ใช้
บริการมาแล้ว  5 ปี สมัครสมาชิกรายปี 

 
ค าถามส าหรับลูกค้าสมาชิกมี 12 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : เพื่อทราบการรับรู้เกี่ยวกับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
1.1 คุณทราบจุดประสงค์ของการจัดต้ัง ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ หรือไม่ 
1.2 คุณรู้หรือไม่ว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เปิดมากี่ปีแล้ว 
1.3 คุณใช้บริการท่ีนี้ต้ังแต่ต้นเลยหรือไม่ 
1.4 ตอนแรกสุดท่ีคุณได้รู้จักศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ คุณรู้จักจากอะไร  
1.5 หลังจากรู้จัก คุณมีความสนใจใช้บริการตอนนั้นเลยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
1.6 ใครมีส่วนท าให้คุณตัดสินใจมาเล่นท่ีนี้ 

 
ส่วนที่ 2 : เพื่อทราบพฤติกรรมการใช้บริการ 

2.1 เพราะเหตุใดคุณถึงตัดสินใจมาใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
2.2 คุณเคยใช้บริการท่ีฟิตเนสอื่นมาก่อนหรือไม่ ท าไมถึงตัดสินใจมาเล่นท่ี   

ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์แทน 
2.3 สาเหตุท่ีคุณมาออกก าลังกายคืออะไร 
2.4 คุณมาบ่อยหรือไม่ คุณมาใช้บริการกี่ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ ท าไมถึงมาใน

ปริมาณเท่านี้ 
2.5 คุณใช้เวลาในการออกก าลังกายแต่ละครั้งนานหรือไม่ กี่ช่ัวโมง คุณคิดว่า

ใช้บริการคุ้มค่าหรือไม่ 
2.6 ตลอดระยะเวลาการใช้บริการแต่ละครั้ง  คุณมีการออกก าลังกาย

ตลอดเวลาหรือไม่ หรือนั่งพักพูดคุยกับเพื่อนด้วย  
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2.7 ปกติคุณมาเวลาไหนเป็นส่วนใหญ่  
2.8 คุณเคยคิดว่าจะลองมาใช้บริการเวลาอื่นบ้างหรือไม่  
2.9 คุณมาออกก าลังกายคนเดียวหรือมากับเพื่อน 

 
ส่วนที่ 3 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกของฟิตเนส 

3.1 คุณคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของฟิตเนส มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร 

 
ส่วนที่ 4 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีฟิตเนส 

4.1 คุณคิดว่าสถานท่ีเป็นอย่างไร หากเทียบกับฟิตเนสอื่นท่ีคุณเคยไปใช้
บริการหรือเคยเห็น  

4.2 การตกแต่งสถานท่ีเป็นอย่างไร  
4.3 บรรยากาศสถานท่ีเป็นอย่างไร ท าให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นในการออก

ก าลังกายหรือไม่ 
4.4 ความสะอาดของสถานท่ีเป็นอย่างไร 
4.5 ความสะอาดของห้องน้ าเป็นอย่างไร มีจ านวนห้องน้ าพอหรือไม่ 
4.6 ความสะอาดของห้องอาบน้ าเป็นอย่างไร มีจ านวนห้องอาบน้ าพอหรือไม่ 
4.7 คุณคิดว่าห้องอาบน้ ามีความปลอดภัยหรือไม่ 
4.8 ตู้ล็อคเกอร์ ท่ีเก็บของ สามารถเช่ารายเดือนได้หรือไม่ คุณสามารถเก็บ

ของท้ิงไว้ได้เลยหรือไม่ 
 

ส่วนที่ 5 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย 
5.1 เครื่องออกก าลังกายมีจ านวนมากพอหรือไม่ 
5.2 คุณภาพของเครื่องออกก าลังกายเป็นอย่างไร  
5.3 เครื่องออกก าลังกายมีการเสียบ่อยหรือไม่ ใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน

หรือเปล่า 
5.4 ระยะเวลาในการรอใช้บริการเครื่องออกก าลังกายแต่ละช้ิน คุณต้องรอ

นานหรือไม่ 
5.5 เครื่องออกก าลังกายมีความหลากหลายหรือไม่ อย่างไร  
5.6 ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย คุณคิดว่าเป็นอย่างไร  

 
ส่วนที่ 6 : เพื่อทราบความคิดเห็นต่อบุคลากรและพนักงาน 

6.1 ส าหรับธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ คุณคิดว่าพนักงานท่ีท าหน้าท่ีใด มี
ความส าคัญท่ีสุด เพราะเหตุใด 

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทรนเนอร์ 
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6.2.1 คุณคิดว่าจ านวนเทรนเนอร์ท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีเพียงพอ
หรือไม่ 

6.2.2 การให้บริการของเทรนเนอร์เป็นอย่างไร ดูแลเอาใจใส่ดีหรือไม่ 
6.2.3 คุณคิดว่าเทรนเนอร์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีความรู้ในเรื่อง

การออกก าลังกายเป็นอย่างดีหรือไม่ 
6.2.4 เทรนเนอร์แนะน าวิธีใช้เครื่องออกก าลังกายแก่คุณอย่างละเอียด

หรือไม่ท าให้คุณสามารถออกก าลังกายได้เองในครั้งต่อๆ ไปได้
หรือไม่ 

6.2.5 บุคลิก ลักษณะ การพูดจา การแ ต่งตัว ของเจ้าหน้าท่ีและ
เทรนเนอร์ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นอย่างไร 

6.2.6 คุณคิดว่าส่ิงใดท่ีคุณอยากให้เทรนเนอร์ปรับปรุง 
6.2.7 คุณคิดว่าเทรนเนอร์ท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร  

6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ 
6.3.1 คุณคิดว่าเจ้าหน้าท่ีต้อนรับมีอัธยาศัยเป็นอย่างไร  
6.3.2 เจ้าหน้าท่ีต้อนรับสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดโปรโมช่ัน สิทธิ

ประโยชน์ หรือข้อมูลห้องกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
หรือไม่ 

6.3.4 คุณคิดว่าอยากให้เจ้าหน้าท่ีต้อนรับปรับปรุงอย่างไรบ้าง  
6.3.5 คุณคิดว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ควรมีพนักงานต้อนรับโดยเฉพาะ

หรือไม่ คุณคิดว่าจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นอย่างไร  
 

ส่วนที่ 7 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องโปรแกรมออกก าลัง 
7.1 คุณทราบหรือไม่ว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีโปรแกรมออกก าลัง

อะไรบ้าง  
7.2 คุณเคยใช้บริการหรือไม่ หากเคย คุณใช้บ่อยหรือไม่  
7.3 คุณเคยตรวจเช็คสมรรถภาพทางกายท่ีฟิตเนสจัดให้หรือไม่  

7.3.1 หากเคยคุณเคยตรวจเช็คกี่ครั้ง 
7.3.2 หากไม่เคย ท าไมคุณถึงไม่เคยตรวจเช็ค เพราเหตุใด 

7.4 คุณคิดว่าควรปรับปรุงโปรแกรมออกก าลังอย่างไร ถึงจะท าให้คุณถูกใจ 
 

ส่วนที่ 8 : เพื่อทราบความคิดเห็นต่อห้องกิจกรรม 
8.1 คุณเคยเข้าห้องกิจกรรมหรือไม่ หากไม่เคย เพราะเหตุใด  
8.2 คุณเข้าห้องกิจกรรมบ่อยหรือไม่เพราะเหตุใด 
8.3 คุณคิดว่าตารางออกก าลังกายท่ีมีตอนนี้ มีจ านวนเพียงพอหรือไม่  
8.4 คุณคิดว่าตารางออกก าลังกายท่ีมีตอนนี้ มีความน่าสนใจหรือไม่  
8.5 ช่วงเวลาของกิจกรรมต่างๆ คุณคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
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8.6 ระยะเวลา 1 ช่ัวโมงต่อกิจกรรม คุณคิดว่าเพียงพอหรือไม่ 
8.7 คุณอยากให้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้าง 
8.8 ปกติคุณเข้าร่วมห้องกิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมอะไรท่ีคุณเข้าเป็น

ประจ า หรือไม่เคยเข้าเลย 
8.9 คุณคิดว่าจ านวนคนในแต่ละห้อง มีจ านวนมากเกินขนาดห้อง แน่น

เกินไปหรือไม่ 
8.10 คุณได้รับความสนุกสนานในการออกก าลังกลุ่มหรือไม่ 
8.11 คุณคิดว่าประโยชน์ท่ีได้จากการออกก าลังกลุ่ม คืออะไร 
8.12 คุณคิดว่าการออกก าลังกลุ่ม ดีกว่าการไปใช้บริการเครื่องออกก าลังกาย

คนเดียวหรือไม่ คุณเกิดความสนุกมากกว่าหรือไม่ 
 

ส่วนที่ 9 : เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนัก 
9.1 ปกติคุณจะออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนักทุกครั้งท่ีมาใช้บริการ 

หรือไม่ 
9.2 คุณคิดว่าจ านวนอุปกรณ์ยกน้ าหนักมีเพียงพอหรือไม่ 
9.3 คุณคิดว่าน้ าหนักของอุปกรณ์ยกน้ าหนักมีความหลากหลายเพียงพอ

หรือไม่ อย่างไร 
9.4 คุณคิดว่ามีจ านวนผู้มาออกก าลังกายในจุดนี้ มากเกินไปหรือไม่ 
9.5 ปกติคุณออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนักกับใคร 
9.6 เทรนเนอร์มีการป้องกันความปลอดภัยจากการออกก าลังกายด้วย

อุปกรณ์ยกน้ าหนักให้คุณหรือไม่ คุณคิดว่าเป็นส่ิงจ าเป็นหรือไม่อย่างไร 
 

ส่วนที่ 10 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องโปรโมช่ัน (กรณี สมาชิกรายปี)    
10.1 จากการท่ีฟิตเนสให้บัตรชวนคนนอกมาเล่นฟรี 10 ครั้ง คุณได้ใช้ 

หรือไม่ 
10.2 การท่ีฟิตเนสให้ระยะเวลาการเป็นสมาชิกเพิ่ม  3 เดือน คุณพอใจ

หรือไม่ อย่างไร  
10.3 คุณพอใจต่อของสมนาคุณต่างๆ เช่น กระบอกน้ า ปากกา เส้ือ หรือไม่  
10.4 คุณคิดว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ อะไร 
 
10.1 (กรณีสมาชิกราย 6 เดือน) จากการท่ีฟิตเนสให้ระยะเวลาสมาชิกเพิ่ม 

1 เดือน คุณพอใจหรือไม่ 
   

ส่วนที่ 11 : เพื่อทราบความคิดเห็นหลังการใช้บริการ 
11.1 คุณคิดว่าการท่ีมาออกก าลังกายท่ีนี่ท าให้ร่างกายมีการเปล่ียนแปลง

หรือไม่ อย่างไร  
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11.2 ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานของคุณหรือไม่   
11.3 คุณเคยชักชวนใครมาใช้บริการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์หรือไม่ 
11.4 คุณมีความคิดอยากเปล่ียนไปใช้บริการท่ีอื่นหรือไม่ อย่างไร 

 
ส่วนที่ 12 : ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน 

12.1 คุณอยากจะฝากอะไรเรื่องการปรับปรุง เพื่อบอกกับทางผู้บริหารใน
การพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่ 

12.2 หากเปรียบเทียบศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ กับฟิตเนสช้ันน าเช่น Fitness 
First, True Fitness คุณคิดว่าภาพลักษณ์ของศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
สามารถเทียบกับฟิตเนสเหล่านั้น ได้หรือไม่ 

 
กลุ่มที่ 3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคลากรศิริราชท่ีเป็นลูกค้า

รายวันของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เพื่อทราบเหตุปัจจัยในการ ท่ีไม่สมัครสมาชิก สาเหตุในการใช้
บริการแบบรายวัน รวมท้ังพฤติกรรมการใช้บริการ ข้อเสนอแนะและความต้องการของลูกค้า ความ
คิดเห็นต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดได้มาจากการเลือกแบบบังเอิญ มีรายละเอียดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคือ มีการใช้บริการมากกว่า 6 เดือน จ านวน 5 คนได้แก่ 

1) คุณณัฐธินี ซีประเสริฐ อายุ 25 ปี (เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสร้างเสริม) ใช้บริการ
มาแล้ว  
2 ปี  

2) คุณศรันย์พงษ์ บุญปัญญารักษ์ อายุ 26 ปี (เจ้าหน้าท่ีกายภาพบ าบัด) ใช้
บริการมาแล้ว 8 เดือน   

3) คุณมัลลิกา น้ าค้าง อายุ 24 ปี (แพทย์แผนไทยประยุกต์) ใช้บริการมาแล้ว 
5 ปี  

4) คุณปนัดดา ภาญุสิทธิกร อายุ 34 ปี (เภสัชกร) ใช้บริการมาแล้ว 2 ปี  
5) คุณปิยพงษ์ ไชยชนะ อายุ 23 ปี (ผู้ช่วยพยาบาล) ใช้บริการมาแล้ว 6 เดือน 

     
ค าถามส าหรับลูกค้ารายวันมี 10 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 : เพื่อทราบการรับรู้เกี่ยวกับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
1.1 คุณทราบจุดประสงค์ของการจัดต้ัง ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ หรือไม่ 
1.2 คุณทราบหรือไม่ว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เปิดมากี่ปีแล้ว 
1.3 คุณใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ต้ังแต่ต้นเลยหรือไม่ 
1.4 ตอนแรกสุดท่ีคุณได้รู้จักศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ คุณรู้จักจากอะไร  
1.5 หลังจากรู้ คุณมีความสนใจใช้บริการตอนนั้นเลยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
1.6 ใครมีส่วนท าให้คุณตัดสินใจมาใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
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ส่วนที่ 2 : เพื่อทราบพฤติกรรมการใช้บริการ 
2.1 เพราะเหตุใดคุณถึงตัดสินใจมาใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
2.2 คุณเคยใช้บริการท่ีฟิตเนสอื่นมาก่อนหรือไม่ ท าไมถึงตัดสินใจมาเล่นท่ี   

ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์แทน 
2.3 สาเหตุท่ีคุณมาออกก าลังกายคืออะไร 
2.4 คุณมาบ่อยหรือไม่ คุณมาใช้บริการกี่ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ ท าไมถึงมาใน

ปริมาณเท่านี้ 
2.5 คุณใช้เวลาในการออกก าลังกายแต่ละครั้งนานหรือไม่ กี่ช่ัวโมง คุณคิดว่า

ใช้บริการคุ้มค่าหรือไม่ 
2.6 ตลอดระยะเวลาการใช้บริการแต่ละครั้ง คุณมีการออกก าลังกาย

ตลอดเวลาหรือไม่ หรือนั่งพักพูดคุยกับเพื่อนด้วย  
2.7 ปกติคุณมาเวลาไหนเป็นส่วนใหญ่  
2.8 คุณเคยคิดว่าจะลองมาใช้บริการเวลาอื่นบ้างหรือไม่  
2.9 คุณมาออกก าลังกายคนเดียวหรือมากับเพื่อน 

2.10 คุณเคยสมัครเป็นสมาชิกประเภทรายเดือน / 3 เดือน / 6 เดือน / ราย
ปี หรือไม่    

2.11 คุณเคยใช้บริการท่ีอื่นหรือเป็นสมาชิกท่ีอื่นมาก่อนหรือไม่ ท่ีฟิตเนสนั้นมี
สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอะไรบ้างส าหรับสมาชิก 

 
ส่วนที่ 3 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกของฟิตเนส 

3.1 คุณคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของฟิตเนส มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร 

 
ส่วนที่ 4 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีฟิตเนส 

4.1 คุณคิดว่าสถานท่ีเป็นอย่างไร หากเทียบกับฟิตเนสอื่นท่ีคุณเคยไปใช้
บริการหรือเคยเห็น  

4.2 การตกแต่งสถานท่ีเป็นอย่างไร  
4.3 บรรยากาศสถานท่ีเป็นอย่างไร ท าให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นในการออก

ก าลังกายหรือไม่ 
4.4 ความสะอาดของสถานท่ีเป็นอย่างไร 
4.5 ความสะอาดของห้องน้ าเป็นอย่างไร มีจ านวนห้องน้ าพอหรือไม่ 
4.6 ความสะอาดของห้องอาบน้ าเป็นอย่างไร มีจ านวนห้องอาบน้ าพอหรือไม่ 
4.7 คุณคิดว่าห้องอาบน้ ามีความปลอดภัยหรือไม่ 
4.8 ตู้ล็อคเกอร์ ท่ีเก็บของ สามารถเช่ารายเดือนได้หรือไม่ คุณสามารถเก็บ

ของท้ิงไว้ได้เลยหรือไม่ 
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ส่วนที่ 5 : เพื่อทราบความคิดเห็นเรื่องอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย 
5.1 เครื่องออกก าลังกายมีจ านวนมากพอหรือไม่ 
5.2 คุณภาพของเครื่องออกก าลังกายเป็นอย่างไร  
5.3 เครื่องออกก าลังกายมีการเสียบ่อยหรือไม่ ใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน

หรือเปล่า 
5.4 ระยะเวลาในการรอใช้บริการเครื่องออกก าลังกายแต่ละช้ิน คุณต้องรอ

นานหรือไม่ 
5.5 เครื่องออกก าลังกายมีความหลากหลายหรือไม่ อย่างไร  
5.6 ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย คุณคิดว่าเป็นอย่างไร  

 
ส่วนที่ 6 : เพื่อทราบความคิดเห็นต่อบุคลากรและพนักงาน 

6.1 ส าหรับธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ คุณคิดว่าพนักงานท่ีท าหน้าท่ีใด มี
ความส าคัญท่ีสุด เพราะเหตุใด 

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทรนเนอร์ 
6.2.1 คุณคิดว่าจ านวนเทรนเนอร์ท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีเพียงพอ

หรือไม่ 
6.2.2 การให้บริการของเทรนเนอร์เป็นอย่างไร ดูแลเอาใจใส่ดีหรือไม่ 
6.2.3 คุณคิดว่าเทรนเนอร์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีความรู้ในเรื่อง

การออกก าลังกายเป็นอย่างดีหรือไม่ 
6.2.4 เทรนเนอร์แนะน าวิธีใช้เครื่องออกก าลังกายแก่คุณอย่างละเอียด

หรือไม่ท าให้คุณสามารถออกก าลังกายได้เองในครั้งต่อๆ ไปได้
หรือไม่ 

6.2.5 บุคลิก ลักษณะ การพูดจา การแ ต่งตัว ของเจ้าหน้าท่ีและ
เทรนเนอร์ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นอย่างไร 

6.2.6 คุณคิดว่าส่ิงใดท่ีคุณอยากให้เทรนเนอร์ปรับปรุง 
6.2.7 คุณคิดว่าเทรนเนอร์ท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร  

6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ 
6.3.1 คุณคิดว่าเจ้าหน้าท่ีต้อนรับมีอัธยาศัยเป็นอย่างไร  
6.3.2 เจ้าหน้าท่ีต้อนรับสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดโปรโมช่ัน สิทธิ

ประโยชน์ หรือข้อมูลห้องกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
หรือไม่ 

6.3.4 คุณคิดว่าอยากให้เจ้าหน้าท่ีต้อนรับปรับปรุงอย่างไรบ้าง  
6.3.5 คุณคิดว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ควรมีพนักงานต้อนรับโดยเฉพาะ

หรือไม่ คุณคิดว่าจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นอย่างไร  
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ส่วนที่ 7 : เพื่อทราบความคิดเห็นต่อห้องกิจกรรม 
7.1 คุณเคยเข้าห้องกิจกรรมหรือไม่ หากไม่เคย เพราะเหตุใด  
7.2 คุณเข้าห้องกิจกรรมบ่อยหรือไม่เพราะเหตุใด 
7.3 คุณคิดว่าตารางออกก าลังกายท่ีมีตอนนี้ มีจ านวนเพียงพอหรือไม่  
7.4 คุณคิดว่าตารางออกก าลังกายท่ีมีตอนนี้ มีความน่าสนใจหรือไม่  
7.5 ช่วงเวลาของกิจกรรมต่างๆ คุณคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
7.6 ระยะเวลา 1 ช่ัวโมงต่อกิจกรรม คุณคิดว่าเพียงพอหรือไม่ 
7.7 คุณอยากให้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้าง 
7.8 ปกติคุณเข้าร่วมห้องกิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมอะไรท่ีคุณเข้าเป็น   

ประจ า หรือไม่เคยเข้าเลย 
7.9 คุณคิดว่าจ านวนคนในแต่ละห้อง มีจ านวนมากเกินขนาดห้อง แน่น 

เกินไปหรือไม่ 
7.10 คุณได้รับความสนุกสนานในการออกก าลังกลุ่มหรือไม่ 
7.11 คุณคิดว่าประโยชน์ท่ีได้จากการออกก าลังกลุ่ม คืออะไร 
7.12 คุณคิดว่าการออกก าลังกลุ่ม ดีกว่าการไปใช้บริการเครื่องออกก าลังกาย

คนเดียวหรือไม่ คุณเกิดความสนุกมากกว่าหรือไม่ 
 

ส่วนที ่8 : เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนัก 
8.1 ปกติคุณจะออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนักทุกครั้งท่ีมาใช้บริการ 

หรือไม่ 
8.2 คุณคิดว่าจ านวนอุปกรณ์ยกน้ าหนักมีเพียงพอหรือไม่ 
8.3 คุณคิดว่าน้ าหนักของอุปกรณ์ยกน้ าหนักมีความหลากหลายเพียงพอ

หรือไม่ อย่างไร 
8.4 คุณคิดว่ามีจ านวนผู้มาออกก าลังกายในจุดนี้ มากเกินไปหรือไม่ 
8.5 ปกติคุณออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนักกับใคร 
8.6 เทรนเนอร์มีการป้องกันความปลอดภัยจากการออกก าลังกายด้วย

อุปกรณ์ยกน้ าหนักให้คุณหรือไม่ คุณคิดว่าเป็นส่ิงจ าเป็นหรือไม่อย่างไร 
 

ส่วนที่ 9 : เพื่อทราบความคิดเห็นหลังการใช้บริการ 
9.1 คุณคิดว่าการท่ีมาออกก าลังกายท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ท าให้ร่างกาย

มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร  
9.2 ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานของคุณหรือไม่   
9.3 คุณเคยชักชวนใครมาใช้บริการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์หรือไม่ 
9.4 คุณมีความคิดอยากเปล่ียนไปใช้บริการท่ีอื่นหรือไม่ อย่างไร 
9.5 (หากพบข้อมูลข้างบน เกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ) จากข้อมูลเบื้องต้นท่ี

คุณให้มา มีส่วนท าให้คุณไม่สมัครเป็นสมาชิก หรือไม่ 
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ส่วนที่ 10 : ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน 

10.1 คุณอยากจะฝากอะไรเรื่องการปรับปรุง เพื่อบอกกับทางผู้บริหารใน
การพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่ 

10.2 หากเปรียบเทียบศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ กับฟิตเนสช้ันน าเช่น Fitness 
First, True Fitness คุณคิดว่าภาพลักษณ์ของศิริราชฟิตเนส เซ็น
เตอร์ สามารถเทียบกับฟิตเนสเหล่านั้น ได้หรือไม่ 

 
กลุ่มที่ 4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคลากรศิริราชท่ีไม่เคยใช้

บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพื่อทราบเหตุผลท่ีไม่เคยมาใช้บริการ และความคิดเห็นต่างๆ ต่อ   
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดได้มาจากการเลือกแบบบังเอิญ จ านวน 11 คน 
ได้แก่ 

 
1) คุณสิทธิพงษ์ ศรีบุญเรือง อายุ 28 ปี (เภสัชกร) 
2) คุณพงศกร วีรกาญจนา อายุ 26 ปี (เภสัชกร) 
3) คุณจุฑามาศ ภาสบุตร อายุ 51 ปี (เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน) 
4) คุณแว่นใจ นาคะสุวรรณ อายุ 60 ปี (หัวหน้าพยาบาล) 
5) คุณมนตบงกช กนคนันทพงศ์ อายุ 59 ปี (พยาบาล) 
6) คุณศศิธร ศรีค าภา อายุ 25 ปี (พยาบาล) 
7) คุณนลินนาฎ ชนบุญสุทธิ อายุ 25 ป ี(พยาบาล) 
8) คุณกอบพงศ์ จิตราเอื้ออารีย์กุล อายุ 28 ป ี(แพทย)์ 
9) คุณสมหมาย ทินกร ณ อยุธยา อายุ 60 ปี (หัวหน้าเภสัชกร) 
10) คุณปณัธรินทร์ เลิศเกียรติย์ อายุ 32 ปี (เภสัชกร) 
11) คุณนภชนก สุขประเสริฐ อายุ 28ป ี(นักจิตวิทยา) 

 
ค าถามส าหรับบุคลากรศิริราชท่ีไม่เคยใช้บริการมี 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 : เพื่อทราบการรับรู้เกี่ยวกับศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
1.1 คุณทราบจุดประสงค์ของการก่อต้ัง ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ หรือไม่ 
1.2 คุณทราบหรือไม่ว่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์เปิดมากี่ปีแล้ว 
1.3 ตอนแรกสุดท่ีคุณได้รู้จักศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ คุณรู้จักจากอะไร  
1.4 หลังจากรู้จัก คุณมีความสนใจใช้บริการตอนนั้นเลยหรือไม่  
1.5 คุณเคยเห็นส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือไม่ 

อะไรบ้าง 
 

ส่วนที่ 2 : เพื่อทราบพฤติกรรมและความคิดเห็นท่ัวไป 
2.1 ปกติคุณออกก าลังกายหรือไม่  
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2.2 คุณเล่นกีฬาหรือไม่อะไร 
2.3 คุณมีการออกก าลังกายอย่างไร หรือใช้บริการท่ีฟิตเนสอื่น 
(หากออกก าลังกาย)  

2.3.1 คุณออกก าลังกายท่ีไหน 
2.3.2 คุณคิดว่าการออกก าลังกายด้วยตัวเองมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
2.3.3 การออกก าลังกายเองท าให้คุณได้ออกก าลังกายอย่างเต็มท่ีไหม 

(หากใช้บริการท่ีอื่น) 
2.3.1 เพราะเหตุใดคุณถึงใช้บริการฟิตเนสนั้นเป็นประจ า 
2.3.2 ฟิตเนสนั้นมีสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอะไรบ้าง 
2.3.3 คุณเคยพบปัญหาในการบริการท่ีฟิตเนสท่ีคุณใช้บริการหรือไม่  
2.3.4 คุณพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอะไรบ้างต่อฟิตเนสนั้น 

2.4 คุณเคยตรวจเช็คสมรรถภาพทางกายหรือไม่ 
2.5 คุณมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือไม่ 
2.6 คุณคิดว่าการออกก าลังกาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของคุณ

หรือไม่ 
2.7 หากคุณจะออกก าลังกาย แรงจูงใจหรือปัจจัยใด ท่ีจะท าให้คุณอยากออก

ก าลังกาย 
2.8 คุณเคยเพิ่มน้ าหนักหรือควบคุมน้ าหนักหรือไม่ ตอนนั้นคุณมีวิธีการ

อย่างไร แล้วผลท่ีได้เป็นอย่างไร 
2.9 หากคุณมีเวลามากพอ คุณคิดท่ีจะมาออกก าลังกายหรือไม่ 

 
ส่วนที่ 3 : เพื่อทราบความคิดเห็นด้านสถานท่ี 

3.1 คุณทราบหรือไม่ว่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้ังอยู่ท่ีตึกไหน 
3.2 คุณเคยเห็นสถานท่ีภายในฟิตเนสหรือไม่ 
(หากเคยเห็นฟิตเนส) 

3.2.1 คุณเคยเห็นสถานท่ีจริง หรือเคยเห็นผ่านส่ือประชาสัมพันธ์  
3.2.2 คุณคิดว่าเป็นอย่างไร เช่น ด้านการตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศ   

เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 4 : เพื่อทราบความคิดเห็นด้านอัตราค่าบริการ 
4.1 คุณทราบอัตราค่าบริการของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์หรือไม่  
4.2 คุณคิดว่าอัตราค่าบริการมีความเหมาะสม น่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 

 
ส่วนที่ 5 : เพื่อทราบความคิดเห็นด้านสิทธิประโยชน์ท่ีได้จากการเป็นสมาชิก  

5.1 คุณทราบสิทธิประโยชน์ของการสมัครสมาชิกท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์
หรือไม่  
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5.2 จากข้อมูลสิทธิประโยชน์ท่ีกล่าวข้างต้น คุณคิดว่าน่าสนใจ หรือไม่อย่างไร 
5.3 คุณคิดจะทดลองมาออกก าลังกายท่ีนี่หรือสมัครสมาชิกหรือไม่ 
(หากไม่เคย)  

5.3.1 เพราะเหตุใด คุณถึงไม่คิดจะมาใช้บริการท่ีนี่ (กรณีตอบว่าไม่มีเวลา
ว่าง: หากคุณมีเวลามากพอ คุณคิดจะมาออกก าลังกายหรือไม่) 

 
ส่วนที่ 6 : ข้อเสนอแนะ  

6.1 หากเปรียบเทียบศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์กับฟิตเนสช้ันน าเช่น Fitness 
First, True Fitness คุณคิดว่าภาพลักษณ์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
สามารถเทียบกับฟิตเนสเหล่านั้น ได้หรือไม่ 
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บทท่ี 4 

อภิปรายผล และก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษา 
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์” ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลท้ังหมด 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลภาพรวมธุรกิจ
ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ และ 2) ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ความต้องการของลูกค้า ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า แล้วจึงน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ประกอบกันเพื่อสร้างกล
ยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์โดยจะน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลท้ัง 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมธุรกิจศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อ
น ามาตรวจสอบความสอดคล้องกันของแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ได้แก่ 

1) การสัมภาษณ์อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้แก่ ศ.คลินิก นพ .
ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์  เพื่อทราบถึงภาพรวมขององค์กรเชิง
ธุรกิจ โดยมีผลสรุปการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 
1.1 แนวคิดและนโยบายของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ปัจจุบันบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราชมีมากกว่า 10,000 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นผู้

ให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปตลอดเวลาท่ีท างาน เพราะฉะนั้นความแข็งแรงของร่างกายจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีจะท าให้ทุกคนยืนหยัดให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปได้ ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ 
กุลทนันทน์ จึงมีความคิดว่าจะสร้างสถานท่ีออกก าลังกายเพื่อให้บุคลกรในโรงพยาบาลได้มีโอกาสได้
ออกก าลังกายและเป็นการผ่อนคลายเครียดไปในตัวด้วย จึงได้ใช้งบประมาณราว 40 ล้านบาทเพื่อ
สร้างศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์นี้ขึ้นมา และนอกเหนือจากเป็นสวัสดิการให้บุคลากรแล้ว ยังมีแนวคิดท่ี
จะต้องการให้เป็นแหล่งส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนท่ัวไป รวมถึงต้องการให้เป็นศูนย์บริการส่งเสริม
ความรู้ วิชาการช้ันน าด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย ท่ีส าคัญเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้
การศึกษาดูงาน ต้นแบบการจัดต้ังศูนย์ออกก าลังกายท่ีดูแลเรื่องสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อเป็น
มาตรฐานส าหรับฟิตเนสท่ัวไป 
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1.2 ท่ีมาและจุดมุ่งหมายของจัดต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
เนื่องจากในสมัยท่ี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ยังด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่านได้รับต าแหน่งประธานท่ีปรึกษาของกระทรวงสาธารณะสุข กรม
อนามัย ท่ี เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย ซึ่ งดูเรื่องการออกก าลังกายของชาติ และดูเรื่อง            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ัวประเทศ ท่ีจะร่วมกันออกกฎระเบียบต่างๆ อีกท้ังในขณะนั้นโรงพยาบาลศิริราชได้
มีต าแหน่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือรองคณบดีคือฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และรองอธิบดีฝ่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งต้องการให้ชาวศิริราชและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง ดังนั้นจึงคิดจะ
สร้างฟิตเนสต้นแบบท่ีโรงพยาบาลศิริราช คือ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ตามหลักวิชาการทางด้าน
การแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา และเพื่อจะเป็นท่ีศึกษาดูงานของท้ังประเทศ เพื่อท่ีจะมาดูว่า เครื่อง
ออกก าลังแต่ละประเภทมีวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้องเป็นอย่างไร รวมทั้งการออกแบบวิธีออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสมกับบุคคลแต่ละประเภท ท่ีมีร่างกายแตกต่างกัน นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีต้ังขึ้นมา 

 
1.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ บุคลากรภายในโรงพยาบาล    

ศิริราช ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของโรงพยาบาลศิริราช เพราะค่าเข้าใช้บริการท่ีถูก เพียงครั้ง
ละ 50 บาท นอกจากนี้ยังมีประชาชนภายนอกท่ีใส่ใจสุขภาพมาใช้บริการท่ีนี่ แต่เนื่องจากค่าเข้าใช้
บริการส าหรับบุคคลภายนอกท่ีค่อนข้างสูง ถึงครั้งละ 450 บาท จึงท าให้มีคนภายนอกมาใช้บริการไม่
มากเท่าท่ีควร ประกอบกับมีข้อจ ากัดในการรองรับผู้มาใช้บริการจ านวนมากๆ ได้อย่างท่ัวถึง จึงต้องดู
ปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการมาออกก าลังกายท่ีนี้ 

 
1.4 คู่แข่งของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ศ.คลินิก นพ .ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์  มองว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์นั้นไม่มีคู่แข่ง 

เนื่องจากท่ีนี่ไม่ต้องการก าไร แต่เป็นสถานท่ีท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อช้ีน าสังคม ให้ประชาชนทราบว่าส่ิงท่ี
ถูกต้องของการออกก าลังกายและฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นอย่างไร  

 
1.5 จุดแข็งและจุดอ่อนของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
จุดแข็งอยู่ท่ีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีดีท่ีสุด แพงท่ีสุด โดยอุปกรณ์ทุกช้ินเป็น

อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและได้มาตรฐานมาจากบริษัทช่ือดังท่ีมีความเช่ียวชาญเรื่องอุปกรณ์การออกก าลัง
กายเป็นอย่างดี  และมี เจ้าหน้าท่ี  ท่ี ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์และให้ค าแนะน าด้านการออกก าลังกายตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังมีห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อทดสอบความแข็งแรงและความกระชับของ
กล้ามเนื้อของแต่ละคนว่าอยู่ระดับใด และยังมีนักโภชนาการ รวมถึงแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช 
คอยให้ค าปรึกษา ท้ังหมดนี้จึงเป็นจุดแข็งของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ในขณะท่ีจุดอ่อนของท่ีนี่คือ
เรื่องสถานท่ี เพราะต้ังอยู่ท่ีอาคารจอดรถ ท าให้มีปัญหาในการท่ีบุคลากรหรือคนภายนอกจะมาใช้
บริการเนื่องจากหาท่ีจอดรถในบริเวณใกล้ฟิตเนสได้ยาก ต้องจอดในอาคารท่ีจอดรถอื่นซึ่งอยู่ไกล
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ออกไปจากศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมท้ังสถานท่ีไม่สามารถขยายต่อได้อีก ท าให้รองรับผู้มาใช้
บริการได้อย่างจ ากัด  

 

 

ภาพท่ี 4-1  แสดงบรรยากาศภายในศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์  
ท่ีมา Siriraj Fitness Center. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก : 
https://www.facebook.com/pages/Siriraj-Fitness-Center/478091368879053 
 

2) การสัมภาษณ์ผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ คือ คุณศักด์ิณรงค์ จันทร์หอมเพื่อ
ทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ สถานการณ์ในปัจจุบัน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คู่แข่งของธุรกิจ และกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีใช้ โดยมีผลสรุปการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 
2.1 ภาพรวมของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ในเชิงธุรกิจ 

2.1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
วัตถุประสงค์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คือต้องการสร้างเสริมสุขภาพของ

บุคลากรให้แข็งแรงเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสามารถให้บริการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วย โดยมีเป้าหมายของการจัดต้ังศิริราช 
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ 

1) เพื่อรองรับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรทุกหน่วยงาน 
2) เพื่อเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ช้ันน า ต้นแบบ (Model) ให้กับโรงพยาบาล

หรือหน่วยงานต่างๆ โดยศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์มีความพร้อมในเรื่ องของอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกต่างๆ การใช้เครื่องมือจากบริษัทช้ันน า การมีบุคลากรภายในศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ท่ีเป็น
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

3) เพื่อเป็นท่ีศึกษาดูงานโดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ มาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ท้ังหมด ต้ังแต่เรื่องการท าความสะอาดอุปกรณ์ 
การจัดวางเครื่องมือ การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายต่างๆ เป็นต้น 

4) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความรู้แก่บุคคลท่ัวไปหรือหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีสนใจเช่นการจัดหลักสูตรอบรมผู้สอนส่วนบุคคล (Personal Trainer) ซึ่งมีหลักสูตรเหมือนกับ    
ฟิตเนสช้ันน า แต่เสียในอัตราค่าเรียนท่ีถูกกว่า หรือการส่งบุคลากรไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
ความรู้ด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย 
 

 

ภาพท่ี 4-2  แสดงการฝึกอบรบหลักสูตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer)  
ท่ีมา Siriraj Fitness Center. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก : 
https://www.facebook.com/pages/Siriraj-Fitness-Center/478091368879053 

 
2.1.2 กลุ่มลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คือบุคลากรภายในโรงพยาบาล  

ศิริราช โดยมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นประชาชนภายนอกมาใช้บริการบ้าง ท้ังประชาชนท่ัวไปและนักศึกษา
ต่างสถาบัน ท้ังนี้ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์มีเป้าหมายบุคลากรภายในท่ีมาใช้บริการหมุนเวียนต่อปี
จ านวน 30,000 คน จากจ านวนบุคลากรท้ังหมดในโรงพยาบาล 15,032 คน โดยปัจจุบัน ยอดผู้มาใช้
บริการบรรลุผลท่ีต้องการแล้ว แต่ผู้ท่ีมาใช้บริการกลับมามากในช่วงหลังเลิกงาน เวลา 16.00 น. – 
19.00 น. ท่ีจะมีผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่น ท้ังนี้ ผู้มาออกก าลังกายส่วนใหญ่ จะมาใช้บริการแบบ
รายวัน โดยมีสมาชิกในธุรกิจเพียง 300 คนต่อปีเท่านั้น ซึ่งเป็นจ านวนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวน
บุคลากรท้ังหมดของโรงพยาบาล 
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2.1.3 คู่แข่งของศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
คู่แข่งของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คือ ฟิตเนสเล็กๆ ท่ีเปิดตามห้องแถวต่างๆ ท่ีอยู่

ในละแวกนี้ เช่น สตรองยิมแอนด์ฟิตเนส (Strongym And Fitness) และ โยคะฟิตเนสเฮ้าส์ (Yoga 
Fitness House) เพราะมีอัตราค่าบริการท่ีถูกส าหรับประชาชนท่ัวไป หรือฟิตเนสเฟิร์ส (Fitness 
First) ท่ีอยู่ท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ท่ีมีคุณภาพระดับเทียบเท่ากับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ดังนั้นหากประชาชนท่ัวไปต้องการออกก าลังกาย จึงจะไปใช้บริการท่ีฟิตเนสเหล่านี้มากกว่า ในขณะ
ท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ยังสามารถตอบสนองลูกค้าท่ีเป็นบุคลากรภายในได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
อัตราค่าบริการท่ีถูกเพราะเป็นสวัสดิการของโรงพยาบาล 

 
 

 
    ก .          ข.  

ภาพท่ี 4-3  แสดงบรรยากาศภายในฟิตเนส เซ็นเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง 
ก. สตรองยิมแอนด์ฟิตเนส  ข. โยคะฟิตเนสเฮ้าส์ 
 

2.1.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
จุดแข็งของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คือ เป็นสถานท่ีท่ีรองรับผู้มาใช้บริการได้เป็น

อย่างดี เพราะมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัยเหมือนกับท่ีใช้ตามฟิตเนสช้ันน าเช่น ฟิตเนสเฟิร์ส 
อีกท้ังยังมีบุคลากรท่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีสามารถตอบค าถามสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการได้ทุกคน 
ส่วนจุดอ่อนของท่ีนี่คือ สถานท่ีไม่กว้างขวางพอท่ีจะรองรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการได้ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกไม่เพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ อีกท้ังปัญหาหลักท่ีเป็นจุดอ่อนของธุรกิจ  คือการท่ี       
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นหน่วยงานของรัฐ ท าให้ไม่สามารถท าการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี 

 
2.2 กลยุทธ์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ในปัจจุบัน 
ปัจจุบันศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์มีการท ากลยุทธ์ทางการตลาดคือ การจัดโปรโมช่ัน 

ให้กับลูกค้าท่ีมาสมัครสมาชิกแบบรายปี โดยลูกค้าจะได้รับระยะเวลาการใช้บริการเพิ่ม 3 เดือน และ
ส าหรับลูกค้าราย 6 เดือนจะได้ระยะเวลาในการใช้บริการเพิ่ม 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
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ท่ีจัดขึ้นให้กับบุคลากรศิริราชคือ กิจกรรม “ลด BMI ลดพุง” ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อลดน้ าหนัก การมี
เจ้าหน้าท่ี (Trainer) คอยยืนให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการในจุดต่างๆ ภายในฟิตเนส ในเรื่องการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ หรือวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง ท้ังนี้การมีเทรนเนอร์คอยแนะน าเป็นส่ิงท่ี
แตกต่างจากฟิตเนสท่ัวไป ท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมีเทรนเนอร์คอยดูแลระหว่างการออกก าลังกาย
โดยอัตราผู้มาใช้บริการท่ีสามารถรองรับได้ในช่วงเวลาเดียวกันคือ 80 – 100 คน ท้ังนี้ ปัจจุบันมีผู้มา
ใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์มากกว่า 100 คนต่อวัน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะมาใช้บริการใน
ช่วงเวลาเดียวกัน คือ ช่วงหลังเลิกงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีผู้มาใช้บริการสูงสุด ในขณะท่ีในช่วง
กลางวันจะมีผู้มาใช้บริการเพียง 3-5 คนเท่านั้น ท้ังนี้ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ยังไม่มีการน าการสร้าง
ความสัมพันธ์ลูกค้ามาใช้ในธุรกิจ จึงท าให้ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก หรือการบันทึกข้อมูล
การใช้บริการของลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เช่น ท่ีอยู่ 
อายุ โรคประจ าตัว ส าหรับช่องทางการติดต่อลูกค้า ส่วนใหญ่ ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์จะติดต่อลูกค้า
ทางโทรศัพท์และโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล โดยลูกค้าจะติดต่อมาในเรื่องการสอบถามค่าใช้จ่าย 
เวลาท าการ และตารางเวลาห้องกิจกรรม นอกจากนี้ ปัจจุบันศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ได้เริ่มท า 
Facebook Fanpage เพื่อใช้ในการติดต่อและประชาสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 
2.3 การประเมินผลทางธุรกิจของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์จะท าการประเมินผลทางธุรกิจในด้าน จ านวนผู้มาใช้บริการ

ในแต่ละปี จ านวนสมาชิกภายในธุรกิจ งบประมาณท่ีใช้ไปในแต่ละปี โดยในปี 2012 มีอัตราเฉล่ียการ
ได้ลูกค้าสมาชิกเพิ่มมากขึ้น 30 % จากการท าโปรโมช่ันต่างๆ และอัตราเฉล่ียการเสียลูกค้าอยู่ในอัตรา
ท่ีน้อยมาก ซึ่งสาเหตุหลักท่ีท าให้ลูกค้าเปล่ียนไปใช้บริการท่ีฟิตเนสอื่น เพราะระบบการซ่อมแซมและ
บ ารุงอุปกรณ์ท่ีล่าช้า ใช้ระยะเวลานานมาก บางอุปกรณ์ต้องใช้เวลามากถึง 1 ปีกว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซม ซึ่งปัญหานี้มาจากการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นฟิตเนสภายใต้การจัดการของรัฐบาล 
ท าให้ระบบการด าเนินงานต่างๆ ใช้เวลายาวนาน เพราะต้องด าเนินตามขั้นตอนต่างๆ ท้ังการรอ
พิจารณา อนุมัติการด าเนินงาน หรือเรียกบริษัทท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการดูแลอุปกรณ์เข้ามาท าการ
ซ่อมแซม ดังนั้นปัญหาท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาภายในศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ คือ ด้านระบบการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ (Maintenance Service) ท่ีควรมีความรวดเร็วมากขึ้น และด้านอัตราค่าบริการ
ส าหรับคนภายนอกท่ีค่อนข้างสูงคือ 450 บาทต่อวัน หรือ 15,000 บาทต่อปี ในขณะท่ีบุคลากร
ภายในจะเสียค่าบริการเพียงวันละ 50 บาท หรือ 5,000 บาทต่อปี เท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการปรับลด
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้บุคลากรภายในศิริราชบางคนยังคิดว่าอัตราค่าบริการส าหรับบุคลากรภายใน 
ยังสูงไปหากมองว่าเป็นสวัสดิการของโรงพยาบาลท่ีไม่ควรเสียค่าบริการ  
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ภาพท่ี 4-4  แสดงอัตราค่าสมาชิกศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์      
ท่ีมา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก :  
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/div_newsdetail.asp?div_id=49&n_id=7 
 

นอกจากนี้ปัญหาส าคัญของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ ด้านบุคลิก การมีใจรักในการ
บริการของเจ้าหน้าท่ี และการมีความเต็มใจในการให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ท้ัง 2 ส่วน คือ ผู้ก่อต้ังศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ และ
ผู้จัดการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบว่ามีความสอดคล้องกันของข้อมูลในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
นโยบาย และกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ยกเว้นในด้านคู่แข่งของธุรกิจท่ีท้ัง 2 ท่านมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน โดย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ มองว่าธุรกิจนี้ไม่มีคู่แข่ง เพราะเป็นธุรกิจท่ีไม่
แสวงหาก าไรและต้องการช้ีน าสังคม ในขณะท่ีคุณศักด์ิณรงค์ มองว่าคู่แข่งของธุรกิจคือฟิตเนสท่ัวไป
ในละแวกโรงพยาบาลศิริราช เพราะในความเป็นจริงทุกธุรกิจต้องการก าไรเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ความต้องการ และข้อเสนอแนะของลูกค้า 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) กับบุคลากรศิริราชท้ังหมด 21 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) บุคลากรศิริราช
ท่ีเป็นสมาชิกของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 2) บุคลากรศิริราชท่ีเป็นลูกค้าประเภทรายวัน 3) บุคลากร 
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ศิริราชท่ีไม่เคยใช้บริการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่างๆ ความต้องการ 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า โดยมีข้อสรุปของการศึกษาดังนี้ 

 
1) การรับรู้เกี่ยวกับศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

จากผลการวิจัยในเรื่องการรับรู้จุดประสงค์ของการก่อต้ังศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า 
สมาชิกและลูกค้ารายวันส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการก่อต้ัง แต่สามารถคาดเดาได้ว่า
จัดต้ังเพื่อให้บุคลากรออกก าลังกายเพื่อท่ีจะได้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรง
ท้ังกายใจ และให้คนนอกมาใช้บริการ ในขณะท่ีบุคลากรท่ีไม่เคยใช้บริการไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การก่อตั้งเลย  

จากผลการวิจัยในเรื่องการรู้จักศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่าสมาชิกและลูกค้ารายวัน
รู้จักศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ จากประกาศจดหมายเวียน คนรู้จักเช่นเพื่อนท่ีมาใช้บริการก่อน บางราย
อาจทราบต้ังแต่ตอนก่อสร้างหรือรู้จักจากการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรวิ่งในโทรทัศน์ภายใน
โรงพยาบาล ในขณะท่ีบุคลากรท่ีไม่เคยใช้บริการรู้จักศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์จากการบอกต่อกัน และ
การท่ีเห็นพนักงานศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ ใส่เครื่องแบบกีฬา เท่านั้น เพราะในปัจจุบันพบว่า ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของฟิตเนสมีเพียงแค่ส่ือประชาสัมพันธ์ในอาคารท่ีต้ังฟิตเนสเท่านั้น ท าให้
บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์อย่างกว้างขวาง และส่วนใหญ่จะเคยได้ยินเพียงแค่
ช่ือเท่านั้น แต่ไม่เคยมาดูสถานท่ีจริงหรือไม่ทราบสถานท่ีต้ังท่ีแน่นอน เพราะต้ังในสถานท่ีท่ีค่อนข้าง
ลึกลับ หายาก  

จากผลการวิจัยในเรื่องความสนใจหลังจากรู้จักศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบว่า
บุคลากรศิริราชท้ัง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีความสนใจทันทีเมื่อได้รู้จักศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพราะมี
ความสนใจในด้านกีฬา อัตราค่าบริการท่ีถูกเป็นสวัสดิการให้บุคลากร ห้องกิจกรรมท่ีน่าสนใจ การมี
เครื่องมือท่ีทันสมัย เดินทางสะดวก ใกล้ท่ีท างาน และการมีเทรนเนอร์แนะน าด้านการออกก าลังกาย 
ซึ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการของสมาชิกและลูกค้ารายวันคือ อาจารย์ ตัวเอง 
ครอบครัวเพื่อน และราคา 

 
2) พฤติกรรมการใช้บริการ 

จากผลการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะมาใช้บริการ
ประมาณ 2-4 วันต่อสัปดาห์ และลูกค้ารายวันมาใช้บริการ 1-3 วันต่อสัปดาห์ โดยสาเหตุท่ีสมาชิกใช้
บริการในปริมาณเท่านี้เพราะเวลางานท่ีไม่มีความแน่นอน ติดเวร หรือเล่นกีฬาหลายชนิด เช่น
แบดมินตัน ว่ายน้ า ในขณะท่ีลูกค้ารายวันจะมาออกก าลังกายเมื่อรู้สึกว่าอ้วน หรือเลือกไปเล่นกีฬา
ประเภทอื่นแทนท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยระยะเวลาในการใช้บริการในแต่ละครั้งของลูกค้าท้ัง 2 กลุ่ม 
คือ 1-2 ชม. ต่อวัน ซึ่งสมาชิกและลูกค้ารายวันมองว่ามีความคุ้มค่าแล้วเพราะเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ท าให้ร่างกายแข็งแรง แต่ลูกค้าบางรายคิดว่าไม่คุ้มค่าในการสมัครสมาชิก หากวันท่ีมา
ใช้บริการมีผู้มาเล่นจ านวนมาก ท าให้ออกก าลังกายได้ไม่เต็มท่ี ท้ังนี้ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มจะมาใช้บริการใน
ช่วงเวลาเดียวกันคือ หลังเลิกงานต้ังแต่ 16.30 น. ซึ่งท้ัง 2 กลุ่มคิดท่ีจะมาเล่นใช้บริการในช่วงเวลาอื่น
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เช่น ช่วงเช้าและช่วงพักกลางวัน แต่ด้วยระยะเวลางานท าให้ไม่สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ 

จากผลการวิจัยในเรื่องการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า สาเหตุหลักท่ีลูกค้าท้ัง 2 กลุ่ม
ตัดสินใจมาใช้บริการท่ีนี่ เพราะใกล้ท่ีท างาน ใกล้บ้าน ราคาถูก การเดินทางสะดวก โดยเมื่อถามถึง
ประวัติการใช้บริการท่ีฟิตเนสอื่นพบว่า มีการใช้บริการท่ี แคลิฟอร์เนีย ว้าว (California Wow) และ 
ฟิตเนสเฟิร์ส (Fitness First) โดยสาเหตุท่ีลูกค้าเปล่ียนใจมาใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
เพราะไม่ถูกใจท่ีเก่า การเดินทางท่ีสภาพจราจรติดขัด ท้ังนี้พบว่าลูกค้าสมาชิกส่วนใหญ่จะใช้บริการ
มาแล้ว 6 เดือน ถึง 4 ปี โดยส่วนใหญ่จะตัดสินใจสมัครสมาชิกทันทีต้ังแต่ครั้งแรกท่ีใช้บริการ ในขณะ
ท่ีลูกค้ารายวันมีการใช้บริการตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี แต่ไม่เคยสมัครสมาชิกเลย 

จากผลการวิจัยในเรื่องสาเหตุท่ีท าให้ลูกค้ารายวันไม่สมัครสมาชิก พบว่า ลูกค้ารายวัน
คิดว่าไม่คุ้มท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกเนื่องจาก ความไม่มั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ี เวลาว่างไม่แน่นอน เล่น
กีฬาหลายชนิดท าให้มาได้ไม่สม่ าเสมอ ลูกค้ารายวันจึงคิดว่าการช าระค่าบริการแบบรายวันสะดวก
กว่า เพราะไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ท้ังนี้ลูกค้ารายวันส่วนใหญ่มีความคิดท่ีจะสมัครสมาชิก หากมี
โปรโมช่ันดีๆ มาน าเสนอ 

จากผลการวิจัยในเรื่องสาเหตุการออกก าลังกายพบว่า ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่ม ต้องการมาออก
ก าลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง กระชับกล้ามเนื้อ เพื่อท าให้บุคลิกดี ดูภูมิฐาน เนื่องจาก
ลักษณะงานท่ีท า เช่น แพทย์ท่ีต้องมีลักษณะภูมิฐาน แพทย์แผนประยุกต์ท่ีต้องมีความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความทนทานในการนวดผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาลท่ีต้องมีความแข็งแรงในการ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย ในขณะท่ีบุคลากรท่ีไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดท่ีจะมาออกก าลังกายท่ี   
ฟิตเนส แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ เพราะติดเรื่องเวลางาน ขี้เกียจ หรือมีการออกก าลังกายเล็กๆ น้อยๆ เอง
ท่ีบ้าน ตามสวนสาธารณะหรือจากการเล่นกีฬาต่างๆ เช่นแบดมินตัน ว่ายน้ า ปิงปอง เป็นต้น  

 
3) ความคิดเห็นเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกของฟิตเนส 

จากการวิจัยในเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกของฟิตเนสพบว่า ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มคิดว่า
สถานท่ีต้ังยังไม่เหมาะสมเพราะอาคารท่ีต้ังอยู่ลึกไป วังเวง สภาพแวดล้อมในช้ัน 1 รก ไม่ปลอดโปร่ง 
ซึ่งบุคลากรศิริราชหลายคนก็ไม่ทราบสถานท่ีต้ังของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์อย่างชัดเจน 

 
4) ความคิดเห็นเรื่องสถานท่ีฟิตเนส 

จากผลการวิจัยในเรื่องสถานท่ี พบว่า บุคลากรศิริราชท้ัง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อ 
สถานท่ี การตกแต่ง บรรยากาศ ความสะอาด และความปลอดภัยในฟิตเนส เพราะสภาพแวดล้อม
ภายในของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์มีความสวยงาม โอโถง กว้างขวาง รูปแบบเหมือนฟิตเนสเอกชน   
มีการจัดบรรยากาศตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ มีการท าความสะอาดตลอดเวลา มีดนตรี
เปิดประกอบท าให้ลูกค้าเกิดความกระตือรือร้นในการออกก าลังกาย ห้องน้ าและห้องอาบน้ ามีความ
สะอาด มีจ านวนห้องน้ าท่ีมากพอในการรองรับผู้ใช้บริการ ลูกค้าไม่เคยต้องรอคิวในการใช้บริการ 
และมีความปลอดภัย 
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ท้ังนี้พบว่าบุคลากรศิริราชท่ีไม่เคยใช้บริการบางส่วนยังติดภาพลักษณ์ฟิตเนสในสมัยท่ี
แรกเริ่มก่อสร้างเสร็จ คือยังไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และสถานท่ี บางส่วนมีความเข้าใจผิดต่อ
ราคาเพราะคิดว่าต้องมีอัตราค่าใช้บริการท่ีสูงเมื่อเทียบกับคุณภาพสถานท่ี ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มี
ความประทับใจ ช่ืนชม ต่อสถานท่ีและอุปกรณ์เครื่องออกก าลังท่ีเทียบเท่าฟิตเนสช้ันน า ท าให้เมื่อ
ทราบอัตราค่าบริการแล้วเกิดความสนใจท่ีจะมาใช้บริการท่ีนี่ทันที 
 

5) ความคิดเห็นเรื่องอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
จากผลการวิจัยในเรื่องอุปกรณ์การออกก าลังกาย หรือเครื่องออกก าลังนั้น พบว่า ลูกค้า

ท้ัง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อคุณภาพเครื่องออกก าลังท่ีดีเทียบเท่าฟิตเนสช้ันน าเช่น ฟิตเนสเฟิร์ส 
(Fitness First) ความหลากหลายของเครื่องออกก าลัง ความสะอาดของเครื่องออกก าลัง ท้ังนี้ลูกค้า
ท้ัง 2 กลุ่มมีความไม่พึงพอใจต่อจ านวนเครื่องออกก าลังท่ีไม่เพียงพอเพราะลูกค้าจะมาใช้บริการพร้อม
กันในช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงหลังเลิกงาน และการซ่อมบ ารุงเครื่องออกก าลัง ท่ีบางครั้งก็เสียยาวนาน
เป็นปีกว่าจะซ่อมแซม เนื่องจากเครื่องออกก าลังบางประเภทมีผู้ต้องการใช้บริการจ านวนมากอยู่แล้ว 
เมื่อเสียเพิ่มอีก 1 เครื่องจึงท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ลูกค้าบางรายไม่อยากมาใช้บริการ
หรือไม่มาใช้บริการอีกเลย โดยเฉพาะสมาชิกท่ีจะไม่พึงพอใจมากเพราะรู้สึกไม่คุ้มท่ีจะต้องเสียเป็นราย
เดือนหรือรายปี 

 
6) ความคิดเห็นต่อบุคลากรและพนักงาน 

จากผลการวิจัยในเรื่องความคิดเห็นต่อเทรนเนอร์พบว่า ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มมีความพึง
พอใจต่อเทรนเนอร์ ในเรื่องการให้ค าแนะน าการใช้เครื่องออกก าลังอย่างละเอียด การสอนเทคนิค
วิธีการเล่น อัธยาศัยดี มีความเป็นกันเอง ท้ังนี้ลูกค้ารายวันจะมีความพึงพอใจต่อเทรนเนอร์น้อยกว่า
สมาชิก เพราะเทรนเนอร์จะดูแลเอาใจใส่สมาชิกมากกว่า และเทรนเนอร์บางคนไม่มีความเต็มใจใน
การให้บริการหรือการแนะน าลูกค้า 

จากผลการวิจัยในเรื่องพนักงานต้อนรับ พบว่า ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อพนักงานต้อนรับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพนักงานท่ีให้การดูแล เพราะศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ไม่มี
พนักงานท่ีท าหน้าท่ีพนักงานต้อนรับโดยเฉพาะ แต่เป็นเทรนเนอร์ท่ีแบ่งหน้าท่ีมาดูแลในส่วนต้อนรับ
ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มจึงมองว่า ควรมีต าแหน่งพนักงานต้อนรับโดยเฉพาะ เพราะพนักงานจะได้เต็มใจ
ให้บริการ และเป็นการแบ่งหน้าท่ีให้เป็นสัดส่วนชัดเจน อีกท้ังเวลาท่ีมีคนมาสมัครใหม่ เจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับถือเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญ โดยเฉพาะหากมีผู้สนใจมาใช้บริการใหม่ หากได้รับการบริการท่ีไม่ดี 
ก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ 

นอกจากนี้สมาชิกยังมองว่าต าแหน่งท่ีส าคัญในธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์คือเจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับ เพราะเป็นจุดแรกท่ีผู้ใช้บริการจะพบ หรือคอยแนะน าโปรโมช่ัน รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ 
แต่ลูกค้ารายวันมองว่าต าแหน่งท่ีส าคัญในธุรกิจฟิตเนสคือเทรนเนอร์ เพื่อคอยแนะน าการออกก าลัง
กาย เพราะลูกค้าท่ีไม่เคยมาออกก าลังกายท่ีฟิตเนสจะไม่รู้วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องออกก าลังและไม่
กล้าท่ีจะแสดงท่าทางออกก าลังกาย 
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7) ความคิดเห็นเรื่องโปรแกรมออกก าลัง (ส าหรับสมาชิกเท่านั้น) 
จากการวิจัยในเรื่องโปรแกรมออกก าลังกาย พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัด

โปรแกรมออกก าลังกายให้ และไม่ได้รับการตรวจเช็คสมรรถภาพทางกายตามท่ีสมาชิกควรจะได้รับ 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์สมาชิก พบว่าสมาชิกท้ังหมดต้องการให้มีการจัดโปรแกรมออกก าลังกายท่ีตรง
ความต้องการของลูกค้า เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการออกก าลังกายสูงสุด 

 
8) ความคิดเห็นต่อห้องกิจกรรม 

จากการวิจัยในเรื่องความคิดเห็นต่อห้องกิจกรรม พบว่าลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มโดยเฉพาะ
ลูกค้าผู้หญิงจะมีความสนใจต่อห้องกิจกรรมอย่างสูง โดยจะเข้าร่วมในทุกวันท่ีมีกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 
โดยลูกค้ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจัด มีความน่าสนใจ ระยะเวลากิจกรรม และขนาดห้องท่ีมี
ขนาดเหมาะสม ท้ังนี้ลูกค้าต้องการให้มีการปรับปรุงในเรื่องตารางเวลา ท่ีไม่ควรซ้ ากันทุกเดือน ควรมี
การหมุนเวียนกิจกรรมบ้าง และควรมีห้องกิจกรรมท่ีมากกว่านี้ เพราะสาเหตุท่ีลูกค้าผู้หญิงส่วนใหญ่
มาใช้บริการคือการมาออกก าลังกายในห้องกิจกรรม โดยประโยชน์ท่ีลูกค้าได้รับจากการออกก าลังกาย
กลุ่มคือ ความสนุกสนานความบันเทิง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากต่างแผนก และลูกค้ามองว่าการออก    
ก าลังกายกลุ่มท าให้ได้เหงื่อมากกว่าได้ความสนุกเต็มท่ี มีความอดทนในการออกก าลังกายมากกว่า
การออกก าลังกายคนเดียว  
 

9) ความคิดเห็นต่อการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนัก เช่น ดัมเบล หรือจากน้ าหนัก
ตัวของผู้ฝึกซ้อม (Weight Training)   

จากการวิจัยในเรื่องความคิดเห็นต่อการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนัก พบว่า 
ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มโดยเฉพาะลูกค้าผู้ชายจะมีความสนใจในการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนัก 
มากกว่าลูกค้าผู้หญิง โดยลูกค้ามีความต้องการให้เพิ่มจ านวนอุปกรณ์ยกน้ าหนักมากขึ้น เพราะ
ปัจจุบันอุปกรณ์ยกน้ าหนักแต่ละขนาดมีเพียง 1 ช้ินเท่านั้น นอกจากนี้  ลูกค้ายังมองว่าการมี
เทรนเนอร์คอยดูแลระหว่างการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนัก เป็นส่ิงท่ีส าคัญเพราะหากเล่น
ผิดท่าหรือน้ าหนักมากเกินไปอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ 

 
10) ความคิดเห็นเรื่องโปรโมช่ัน (ส าหรับสมาชิกเท่านั้น) 

จากการวิจัยในเรื่องความคิดเห็นต่อโปรโมช่ันท่ีได้รับ พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อ
โปรโมช่ันท่ีศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์จัดให้ คือเพิ่มระยะเวลาการใช้บริการ 3 เดือนส าหรับการสมัครราย
ปี และเพิ่มระยะเวลาการใช้บริการ 1 เดือนส าหรับการสมัครราย 6 เดือน แต่สมาชิกบางรายท่ีสมัคร
นอกช่วงเวลาโปรโมช่ันกลับไม่ได้โปรโมช่ันอะไรเลย ท้ังนี้สมาชิกท่ีไม่ได้รับโปรโมช่ันไม่ได้รู้สึกไม่      
พึงพอใจ เพราะมองว่า อัตราค่าสมัครสมาชิกถูกมากแล้วเมื่อเทียบกับคุณภาพท่ีได้รับ มีความคุ้มค่า
เพียงพอแล้ว 

11) ความคิดเห็นหลังการใช้บริการ 
จากการวิจัยในเรื่องความคิดเห็นหลังการใช้บริการ พบว่าลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มมีความ     

พึงพอใจในร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น แข็งแรงขึ้น กระชับขึ้น ความยืดหยุ่นมากขึ้น
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น้ าหนักลดลง อีกท้ังท าให้ได้รู้จักเพื่อนต่างหน่วยงานท่ีรักในการออกก าลังกายเหมือนกัน ท้ังนี้ยังส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน คือท าให้กระฉับกระเฉงมากขึ้น มีความมั่นใจรูปร่าง เกิดความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ คล่องตัวมากขึ้น อาการเจ็บป่วยหาย เป็นต้น 

จากการวิจัยในเรื่องการชักชวนบอกต่อ พบว่า ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มมีการแนะน าบอกต่อ
ผู้อื่น เช่น เพื่อนในหน่วยงาน ครอบครัว ทุกคนท่ีรู้จัก แต่น้อยครั้งท่ีการชวนประสบผลส าเร็จ เพราะ
บางคนมองว่าการสมัครสมาชิกไม่คุ้ม ไม่มีความสนใจในการออกก าลังกาย ติดงาน ไม่สะดวกมาใช้
บริการ หรือ เลือกออกก าลังกายจากการเล่นกีฬาประเภทอื่น 

จากการวิจัยเรื่องการเปล่ียนใจไปใช้บริการท่ือื่น พบว่า สมาชิกไม่มีความสนใจในการไป
ใช้บริการท่ีอื่น เพราะท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์มีความครบครันในทุกๆ ด้านอยู่แล้ว ท้ังการเดินทางท่ี
สะดวก ใกล้ท่ีท างาน ราคาถูก ในขณะท่ีลูกค้ารายวันส่วนใหญ่ต้องการเปล่ียนไปทดลองใช้บริการท่ีอื่น 
ท่ีตอบความต้องการในการออกก าลังกายมากกว่านี้ เช่นการไปใช้บริการฟิตเนสท่ีเน้นเฉพาะด้านเพาะ
กล้าม และการไม่พึงพอใจต่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใช้ระยะเวลานาน หรือการรอใช้เครื่องออกก าลัง
นานเพราะจ านวนไม่เพียงพอ 

 
12) ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน 

จากการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีลูกค้าต้องการให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ 
12.1 สภาพแวดล้อมภายนอกฟิตเนส : การมีป้ายน าทางมาฟิตเนส เนื่องจากบุคลากร

ส่วนใหญ่ไม่ทราบท่ีต้ังท่ีชัดเจน ควรปรับเปล่ียนสถานท่ีบริเวณทางขึ้นฟิตเนสให้
เป็นระเบียบ ไม่รก 

12.2 สถานท่ีภายในฟิตเนส :  การขยายสถานท่ีฟิตเนสให้กว้างใหญ่กว่านี้ การปรับปรุง
ระบบเสียงโทรทัศน์ท่ีควรมีวิธีต่อเสียงให้ลูกค้าได้ฟัง ไม่ใช่มีเพียงภาพให้รับชม 

12.3 อุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย : การเพิ่มจ านวนเครื่องออกก าลัง การติดแผ่นป้าย
แนะน าประโยชน์จากการใช้เครื่องออกก าลังต่างๆ การเพิ่มอุปกรณ์ยกน้ าหนักให้
มีขนาดและน้ าหนักท่ีหลากหลายมากขึ้น 

12.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในฟิตเนส : ควรมีล็อคเกอร์ให้ลูกค้ารายวันท่ีต้องการ
เช่าบริการ การเพิ่มเก้าอี้นั่งในบริเวณท่ีออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ยกน้ าหนัก
เพราะปัจจุบันจ านวนไม่เพียงพอ ควรมีตู้จ าหน่ายเครื่องด่ืมให้ลูกค้าได้เลือก
เครื่องด่ืมท่ีหลากหลายนอกจากน้ าด่ืมฟรีท่ีฟิตเนสจัดให้ 

12.5 โปรแกรมออกก าลังกาย : การจัดโปรแกรมออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับลูกค้าเป็น
รายบุคคล 

12.6 เจ้าหน้าท่ีและเทรนเนอร์  : เทรนเนอร์ควรมีใจรักในการบริการมากกว่านี้
เทรนเนอร์ควรมีเครื่องแบบท าให้แตกต่างจากลูกค้า ควรมีพนักงานต้อนรับ
โดยเฉพาะ 

ท้ังนี้ ผู้ ศึกษาได้ท าการศึกษาก ลุ่มบุคลากรท่ีไม่ เคยใช้บริการ เพิ่ มเติมในส่วน ท่ี
นอกเหนือจากค าถามท่ีใช้ในการศึกษากลุ่มลูกค้าสมาชิกและลูกค้ารายวัน โดยผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรท่ีไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงอัตราค่าบริการและโปรโมช่ัน โดยเมื่อทราบถึงอัตรา
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ค่าบริการและโปรโมช่ันจึงเกิดความสนใจสมัครสมาชิกหรือมาใช้บริการทันที เพราะอัตราค่าบริการถูก 
สถานท่ีมีความสวยงามเหมือนฟิตเนสช้ันน า การมีคลาสกิจกรรมท่ีหลากหลาย การมีเทรนเนอร์ท่ีจบ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งมีความรู้โดยตรงเรื่องการออกก าลังกาย สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเป็นสมาชิก เช่น การใช้บริการห้องสตรีมและซาวน่า บริการตู้ล็อคเกอร์ฟรี  ท้ังนี้พบว่า
บุคลากรท่ีมีความสนใจอยากไปใช้บริการ ต้องการให้มีการทดลองใช้บริการฟรีก่อน เพื่อง่ายต่อการ
ตัดสินใจในการสมัครสมาชิก 
 
สรุปผลการศึกษาข้อมูลและก าหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ 

จากผลการศึกษาข้อมูลของธุรกิจ ลูกค้า และผู้ท่ีไม่เคยใช้บริการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
สามารถสรุปประเด็นท่ีน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ 1) 
ธุรกิจสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 2) ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า 

 
ส่วนท่ี 1 ธุรกิจสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

1.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  จากการศึกษากลุ่มบุคลากรท่ีไม่เคยใช้
บริการศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ หรือหาก
รู้จักแต่ก็ไม่เคยเห็นสถานท่ีจริง อัตราค่าบริการ รายละเอียดโปรโมช่ันของการสมัครสมาชิก และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ จากการใช้บริการ อันเนื่องมาจากในปัจจุบันไม่มีการท าส่ือประชาสัมพันธ์ใดๆ ท าให้
บุคลากรศิริราชท่ีไม่เคยใช้บริการจะรู้จักผ่านการบอกต่อ หรือการสังเกตเครื่องแต่งกายของพนักงาน 
ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ เท่านั้น โดยเมื่อบุคลากรศิริราชทราบรายละเอียดของโปรโมช่ัน สถานท่ี 
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น จะเกิดความสนใจในการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการทันที 

1.2 การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกของฟิตเนส จากการศึกษากลุ่ม
บุคลากรศิริราชท่ีเป็นลูกค้ารายวันและสมาชิกพบว่าลูกค้ามีความไม่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกของฟิตเนสต้องการให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีในช้ัน 1 ให้มีความสะอาดปลอดโปร่งมาก
ขึ้นและต้องการให้มีการเพิ่ มป้ายน าทางมายังฟิตเนสเพราะจากการศึกษาพบว่าบุคลากร  
ศิริราชส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสถานท่ีต้ังฟิตเนสท่ีชัดเจน 

1.3 การปรับปรุงระบบซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องออกก าลังให้รวดเร็วมากขึ้น จาก
การศึกษากลุ่มลูกค้ารายวันและสมาชิก พบว่าลูกค้าไม่พึงพอใจต่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใช้ระยะ
เวลานานมากถึง 1 ปี ซึ่งท าให้เครื่องออกก าลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและท าให้ลูกค้า
ออกก าลังกายได้อย่างไม่เต็มท่ี 

1.4 การเพิ่มพนักงานต้อนรับในธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจไม่มีพนักงานท่ีท างานด้าน
พนักงานต้อนรับโดยเฉพาะ แต่เป็นเทรนเนอร์ท่ีแบ่งหน้าท่ีมาดูแลในส่วนต้อนรับ ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มจึง
มองว่า ควรมีต าแหน่งพนักงานต้อนรับโดยเฉพาะ เพราะพนักงานจะได้เต็มใจให้บริการ และเป็นการ
แบ่งหน้าท่ีให้เป็นสัดส่วนชัดเจน อีกท้ังเวลาท่ีมีคนมาสมัครใหม่เจ้าหน้าท่ีต้อนรับถือเป็นต าแหน่งท่ี
ส าคัญ โดยเฉพาะหากมีผู้สนใจมาใช้บริการใหม่ หากได้รับการบริการท่ีไม่ดีก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการใช้บริการ 
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1.5 การสร้างมาตรฐานพนักงาน จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มได้รับการดูแล
เอาใจใส่ท่ีไม่เท่าเทียมกัน โดยลูกค้ารายวันจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากพนักงานหรือพนักงานไม่
เต็มใจให้บริการ นอกจากนี้เทรนเนอร์ควรมีการใส่เครื่องแบบท่ีแตกต่างจากลูกค้า ซึ่งจะท าให้ลูกค้า
สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากต้องการสอบถามเรื่องการใช้เครื่องออกก าลังกายหรือท่าทาง
การออกก าลังกายท่ีถูกต้อง เนื่องจากผู้ให้บริการต้องมีความต้ังใจท่ีจะสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลูกค้า 
(Intentional) โดยประสบการณ์เป็นเรื่องของการกระท า (Action) ดังนั้นการทุ่มเทกับการฝึกอบรม
พนักงาน การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติต่อลูกค้า ตลอดจนการก าหนดวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม   
จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องลงทุน กิจการต้องไม่ปล่อยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปตามยถากรรม  
บนความบังเอิญ หรืออารมณ์ท่ีปรวนแปรของพนักงาน  

1.6 เพิ่มการออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละราย 
(Customization) จากการศึกษาพบว่า สมาชิกท้ังหมดต้องการให้มีการจัดโปรแกรมออกก าลังกายท่ี
ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการออกก าลังกายสูงสุด แต่สมาชิกกลับไม่ได้รับ
การจัดโปรแกรมออกก าลังกาย และไม่ได้รับการตรวจเช็คสมรรถภาพร่างกาย ตามท่ีผู้จัดการศิริราช 
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์ 

 
ส่วนท่ี 2 ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า 

2.1 การเปล่ียนทัศนคติของลูกค้ารายวันในเรื่องความไม่คุ้มค่าของการสมัครสมาชิก 
จากผลการศึกษาข้อมูลพบว่าสาเหตุหลักท่ีท าให้ลูกค้ารายวันไม่เคยสมัครสมาชิกเลยถึงแม้จะเคยใช้
บริการมากกว่า 3 ปีเพราะความไม่คุ้มค่าของการจ่ายรายเดือนหรือรายปี และความสะดวกในการจ่าย
แบบรายวันไม่ต้องผ่านขั้นตอนการสมัครสมาชิกท่ียุ่งยาก แต่ลูกค้ารายวันจะมีความสนใจท่ีจะสมัคร
สมาชิกหากมีโปรโมช่ันดีๆ มาน าเสนอ ดังนั้นการใช้โปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีหวังผลระยะยาวเช่น
การสะสมจากยอดการใช้บริการ (Frequency Marketing Program) จึงเป็นทางหนึ่งท่ีจะสามารถ
รักษาลูกค้าประเภทนี้ให้อยู่กับธุรกิจตลอดไป อีกท้ังยังสร้างโอกาสในการขายต่อยอด (Up-Selling)  
จูงใจให้ลูกค้ารายเดิมขยับข้ึนไปซื้อสินค้าหรือบริการท่ีมีราคาสูงขึ้นหรือมีก าไรมากขึ้น  

2.2 การเพิ่มความพึงพอใจของสมาชิก จากการศึกษาพบว่าสมาชิกจะไม่พึงพอใจมาก
หากวันท่ีมาใช้บริการมีผู้มาใช้บริการจ านวนมากเพราะสมาชิกคิดว่าไม่คุ้มค่ากับจ านวนเงินท่ีเสียไป
แบบรายเดือนหรือรายปี อีกท้ังการท่ีมีผู้มาใช้บริการจ านวนมากยังท าให้ออกก าลังกายได้ไม่เต็มท่ี ซึ่ง
จะส่งผลท าให้สมาชิกไม่อยากมาใช้บริการหรือเปล่ียนไปใช้บริการท่ีอื่น ดังนั้นจึงควรสร้างคุณค่าเพิ่ม
ซึ่งจะไม่เพียงแต่ท าให้ลูกค้าพอใจเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างความรู้สึกเกินกว่าความพอใจ เพื่อทดแทน
ข้อบกพร่องจากการด าเนินงานของธุรกิจ 

2.3 การชักชวนบอกต่อของลูกค้า จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท้ัง 2 กลุ่ม เคยมีการ
แนะน าบอกต่อผู้อื่น เช่น เพื่อนในหน่วยงาน ครอบครัว ทุกคนท่ีรู้จัก เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันส่วน
ใหญ่จะเช่ือเพื่อนมากกว่าเช่ือส่ิงท่ีธุรกิจต้องการจะประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค แม้จะน้อยครั้งท่ีการชวน
ประสบผลส าเร็จและมีคนรู้จักมาเล่นตามค าแนะน า เพราะบางคนมองว่าการสมัครสมาชิกไม่คุ้ม ไม่มี
ความสนใจในการออกก าลังกาย เวลางานท่ีไม่สะดวกมาใช้บริการ หรือ เลือกออกก าลังกายจากการ
เล่นกีฬา  
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2.4 การให้ทดลองเล่นฟรีส าหรับผู้ท่ีไม่เคยใช้บริการ จากการศึกษากลุ่มบุคลากรท่ีไม่
เคยใช้บริการพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความสนใจในการสมัครสมาชิกหรือการมาใช้บริการทันทีหลัง
ทราบถึงอัตราค่าบริการและโปรโมช่ัน แต่ต้องการให้มีการทดลองใช้บริการฟรีก่อน เพื่อง่ายต่อการ
ตัดสินใจในการสมัครสมาชิกเนื่องจากศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นธุรกิจบริการท่ีไม่สามารถจับต้องได้ 
(Intangibility) ลูกค้าจะไม่สามารถรู้สึกถึงการบริการใดๆ ก่อนการซื้อและรับบริการได้ แต่จะสามารถ
รับรู้ว่าบริการนั้นดีหรือไม่ดีก็ต่อเมื่อเข้ารับบริการนั้น ๆ แล้ว ดังนั้นการให้ลูกค้าได้ทดลองใช้บริการจะ
สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า และจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายข้ึน 

 
จากผลการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดทิศทางแผนกลยุทธ์

ลูกค้าสัมพันธ์ดังนี้ 
1) การเพิ่มระยะเวลาของลูกค้าสมาชิก เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงการให้บริการท่ี

เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเพื่อน าลูกค้าไปสู่ความภักดี เพราะผลจากการศึกษากลุ่ม
บุคลากรศิริราชท่ีเป็นสมาชิกพบว่า ลูกค้ามีความรู้สึกไม่คุ้มค่าและไม่พึงพอใจต่อการมาใช้บริการใน
วันท่ีมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก จึงเพิ่มระยะเวลารายเดือนแก่ลูกค้าสมาชิกเพื่อสร้างความพอใจ และ
ทดแทนในวันท่ีลูกค้าสมาชิกมาใช้บริการได้อย่างไม่เต็มท่ี 

2) การจัดท าบัตรสะสมคะแนน เพื่อให้ลูกค้ามุ่งหวังเข้ามาเป็นสมาชิก หรือหากไม่เป็น
สมาชิกก็จะมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและถี่ขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดเงื่อนไขการสะสมคะแนน และ
การแลกคะแนนสะสม จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและปริมาณการใช้บริการของลูกค้ารายวัน โดยอิง
จากต้นทุนของการใช้บริการ 

3) สิทธิพิเศษการแนะน า เพื่อช่วยในการหาลูกค้าใหม่  อีกท้ังยังท าให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า
และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เพราะผลจากการศึกษากลุ่มลูกค้าสมาชิก และลูกค้ารายวัน พบว่า
ลูกค้าท้ัง 10 ราย เคยมีการบอกต่อและแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการวางแผนเพิ่มเติมในระยะยาวเพื่อให้สามารถวาง 
กลยุทธ์ท่ีมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคต ผู้ศึกษาจึงน าแนวทางในการด าเนินงานการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์โดยการใช้ DEAR Models มาก าหนดทิศทางของการวางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ใน
ระยะยาว ซึ่งรายละเอียดของการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์จะกล่าวถึงในบทต่อไป 
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บทท่ี 5 

ก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์ 
 

การศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษา  
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ คู่แข่งขัน และ
สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันของธุรกิจสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 2) เพื่อ
วางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ท่ีสามารถน าไปใช้
ได้จริง โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูล 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจสถานออกก าลังกาย  
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 2) ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ข้อแรก และได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ประกอบกันเพื่อสร้างกลยุทธ์บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
ให้กับธุรกิจสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ตามวัตถุประสงค์ข้อสอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของ
การวางกลยุทธ์ดังนี้ 

1) เพื่อวำงกลยุทธ์ลูกค้ำสัมพันธ์ในกำรรักษำลูกค้ำ  (Retention) ให้กับศิริรำช     
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

2) เพื่อวำงกลยุทธ์ลูกค้ำสัมพันธ์ในกำรหำลูกค้ำใหม่ (Acquisition) ให้กับศิริรำช   
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้มีนัยส าคัญ (Theme) ของการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของศิริราชฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ในครั้งนี้คือ “Growing Tree of Life การดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตก็เหมือนการดูแลสุขภาพ
ของตนเองให้ดี มีความสุข”  โดยมีแนวคิดมาจากสีประจ าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ      
สี เขียวใบไม้ และหลักพุทธศาสนาท่ีมองว่าต้นไม้ก็เหมือนชีวิตมนุษย์ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมองว่า ต้นไม้จะ
เจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง หากมีการดูแลเอาใจใส่ รดน้ าพรวนดิน ได้เติบโตในสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 
แต่หากปล่อยต้นไม้ให้เจริญเติบโตเอง ต้นไม้ก็สามารถเติบโตเองได้ แต่ภายในต้นไม้อาจเส่ือมโทรม
เป็นโพรง หรือมีวัชพืชคอยดูดสารอาหาร เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์ หากเราไม่ดูแลตนเองให้ดี 
เราก็ไม่รู้เลยว่าภายในร่างกายเรานั้นมีโรคร้ายอะไรหรือไม่ ดังนั้นหากต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดี  
จึงควรหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รับประทานอาหารท่ีดี พักผ่อนให้เพียงพอ และท่ีส าคัญออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  โดยศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์จะเป็นด่ังกระถางต้นไม้ ท่ีจะคอยดูแลต้นไม้ให้
เจริญเติบโตงอกงาม “คุณดูแลสุขภาพของคุณ แล้วเราก็จะดูแลสุขภาพของคุณเช่นกัน” จากแนวคิด
ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมองว่าลูกค้าคือเมล็ดต้นอ่อนต้นไม้ และศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์คือกระถาง 
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ และผู้ดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโต แข็งแรง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
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ภาพท่ี 5-1 แนวคิดสัญลักษณ์ Growing Tree of Life โดยน าตราโลโก้ของศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

มาดัดแปลงใหม่ ให้เป็นเหมือนกระถางต้นไม้ ท่ีจะดูแลต้นไม้แห่งชีวิตของลูกค้าให้แข็งแรง 
 
1. Special For You กำรดูแลรักษำต้นไม้อย่ำงดี เพื่อให้ต้นไม้อยู่กับเรำได้ยำวนำน  

วัตถุประสงค์ เพื่อวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในการรักษาลูกค้า (Retention) ให้กับ ศิริราช
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

จากข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมสามารถสรุปผลการศึกษาน ามาวิเคราะห์และก าหนดแผน   
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ได้ ดังนี้ 

 
1.1 กำรเพิ่มระยะเวลำของลูกค้ำสมำชิก 
เนื่องจากศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นธุรกิจบริการท่ีลูกค้าต้องเข้ามารับบริการด้วย

ตนเองและต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบริการจากผู้ให้บริการด้วย ดังนั้นการบริการจึงมีความไม่
แน่นอน (Variability) ท่ีบางครั้งเกิดข้อผิดพลาดในด้านการบริการและอุปกรณ์ออกก าลังกายท่ี
ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่าลูกค้าสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและส าคัญ ท่ีสุด
ของศิริราชฟิตเนส มีความไม่พึงพอใจต่อการมาใช้บริการในวันท่ีมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก เพราะลูกค้า
รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าท่ีต้องจ่ายแบบรายเดือนหรือรายปี แต่ได้ใช้บริการอย่างไม่เต็มท่ี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็น
ถึงความส าคัญของลูกค้ากลุ่มนี้ท่ีธุรกิจต้องพยายามรักษาไว้ โดยการเพิ่มระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทดแทนในช่วงวันท่ีสมาชิกมาใช้บริการได้อย่างไม่เต็มท่ี และเพื่อน า
ลูกค้าไปสู่ความภักดี ดังนี้ 
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1) เพิ่มระยะเวลา 3 เดือนส าหรับลูกค้าท่ีสมัครสมาชิกแบบรายปี  และเพิ่มให้อีก         
1 สัปดาห ์หากลูกค้าพบปัญหาจากการบริการของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์  

2) เพิ่มระยะเวลา 1 เดือนส าหรับลูกค้าท่ีสมัครสมาชิกแบบราย 6 เดือน และเพิ่มให้อีก 
3 วัน หากลูกค้าพบปัญหาจากการบริการของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

ท้ังนี้การเพิ่มระยะเวลาให้ลูกค้า จะช่วยลดความไม่พึงพอใจท่ีลูกค้าอาจได้รับจากการ
บริการของธุรกิจ อีกท้ังยังท าให้ธุรกิจทราบว่าลูกค้าคนใดเกิดความไม่พึงพอใจ เพราะการท่ีลูกค้าไม่พึง
พอใจแล้วไม่มาใช้บริการอีกเลยจะส่งผลเสียต่อธุรกิจอย่างสูง อีกท้ังการท่ีลูกค้าแจ้งปัญหาท่ีพบก็
เหมือนเป็นการช่วยธุรกิจลดความไม่พึงพอใจท่ีอาจจะเกิดในลูกค้าท่านอื่นๆ และสามารถแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที 

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังเห็นความส าคัญของการท าบัตรสมาชิกแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์     
ท่ีจะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้บริการ เช่น ช่วงเวลาท่ีลูกค้ามาสม่ าเสมอ ระยะเวลา
ท่ีลูกค้ามาใช้บริการในแต่ละครั้ง กิจกรรมในห้องกิจกรรมใดท่ีลูกค้ามาออกก าลังกายเป็นประจ า เป็น
ต้น อีกท้ังยังสามารถบันทึกข้อมูลการติดต่อกับฟิตเนส และข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มี
ประโยชน์ต่อธุรกิจมาก เพราะธุรกิจสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
เช่น การส่งตารางการออกก าลังกายในห้องกิจกรรมท่ีลูกค้าช่ืนชอบ หากพบว่าลูกค้าไม่ได้มาใช้บริการ
เป็นระยะเวลานาน การแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ตามท่ีลูกค้าแจ้ง การส่ง SMS เตือนวันหมดอายุ
สมาชิก เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมตัวหากต้องการต่อสมาชิกใหม่ 

ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบบัตรสมาชิกประเภทราย 1 เดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / 
ราย 1 ปี หรือ ตลอดชีพ โดยสมาชิกทุกคนจะได้รับบัตรสมาชิกรูปแบบเดียวกัน ท้ังนี้แนวคิดการ
ออกแบบบัตรสมาชิกคือ ต้นไม้และสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Growing Tree of Life 

 
 

 
 
ภาพท่ี 5-2 บัตรสมาชิกศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์  
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1.2 กำรจัดท ำบัตรสะสมคะแนน (Loyalty Program) ส ำหรับลูกค้ำรำยวัน 
เนื่องจากศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์มีลูกค้ามุ่งหวังให้เข้ามาเป็นสมาชิกหรือหากไม่เป็น

สมาชิกก็จะมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและถี่ข้ึน อีกท้ังยังเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติต่อการออก
ก าลังกายว่า การออกก าลังกายอย่างไรก็คุ้ม ผู้ศึกษาจึงออกแบบโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้บัตรสะสม
คะแนนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้ารายวัน และพยายามให้ลูกค้ารายวันเปล่ียนมาเป็นลูกค้า
สมาชิก ภายใต้ช่ือบัตรคือ Energetic Life ชีวิตท่ีสดใส มีชีวิตชีวาขึ้นหากคุณออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นประจ า โดยธุรกิจจะพยายามกระตุ้นลูกค้า ให้เปล่ียนเป็นลูกค้าสมาชิกแทน เปรียบด่ัง
การท่ีคอยรดน้ าต้นอ่อนสม่ าเสมอ เพื่อให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ท่ีแข็งแรง มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) สงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้ารายวันเท่านั้น  
2) ใช้บริการ 1 ครั้ง (50 บาท) จะได้รับคะแนน 5 คะแนน 
3) หากมาใช้บริการในช่วง Day time จะได้รับคะแนนเพิ่ม 2 เท่า (10 คะแนน) 
4) ก าหนดระยะเวลาสะสมคะแนน เป็นเวลา 10 เดือน 
5) คะแนนมีมูลค่าตามเงินจริง 
6) ลูกค้าต้องช าระค่าบัตรราคา 50 บาท 

การแลกคะแนนสะสม 
- น้ าด่ืมทุกชนิด 10 คะแนน 
- ค่าบริการเทรนเนอร์ส่วนตัว 200 คะแนน 
- ค่าเข้าใช้บริการรายวัน 50 คะแนน 
- ส่วนลดในการสมัครสมาชิกประเภทต่างๆ ซึ่งมีอตัราค่าบริการ ดังนี้ 

สมาชิกรายเดือน 900 บาท 
สมาชิกราย 3 เดือน ราคา 1,850 บาท 
สมาชิกราย 6 เดือน ราคา 3,100 บาท 
สมาชิกรายปี ราคา 5,000 บาท 

หมายเหตุ : ผู้มียอดคะแนนสะสมสูงสุด 3 ท่าน รับสิทธิ์สมัครสมาชิกราย 6 เดือน ฟรี 
เสียค่าธรรมเนียมในการท าบัตรสะสมคะแนน Energetic Life 50 บาท 
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ภาพท่ี 5-3 บัตรสะสมคะแนน Energetic Life ส าหรับลูกค้ารายวัน  
 
2. เพื่ อวำงกลยุทธ์ลูกค้ำสัมพันธ์ในกำรหำลูกค้ำใหม่  (Acquisition) ให้ กับศิ ริรำชฟิตเนส       
เซ็นเตอร์ 

จากข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมสามารถสรุปผลการศึกษาน ามาวิเคราะห์และก าหนดแผน  
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ได้ดังต่อไปนี้ 

 
2.1 สิทธิพิเศษกำรแนะน ำ (Member Gets Member) 
เนื่องจากการบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือซื้อสินค้าเพราะลูกค้าจะให้

ความเช่ือถือเมื่อคนรู้จักเป็นผู้แนะน ามากกว่าการท่ีธุรกิจบอกหรือส่ือสารไปยังลูกค้า  อีกท้ังจาก
การศึกษาพบว่าลูกค้าของทางร้านมีการชักชวนบอกต่ออยู่แล้ว การมีสิทธิพิเศษจากการแนะน า
เพิ่มขึ้นจะท าให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นจึงใช้วิธีดังกล่าวมาช่วยในการ
หาลูกค้าใหม่ ซึ่งหากลูกค้ามีการแนะน าลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการท่ีศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ผู้แนะน า
ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ โดยแบ่งตามประเภทของลูกค้าใหม่ ดังนี้ 

1) ลูกค้ารายสมาชิกแนะน าลูกค้าใหม่ให้เข้ามาเป็นลูกค้ารายสมาชิกโดยสมัครสมาชิก
ประเภทราย 1 เดือน ลูกค้าผู้แนะน าจะได้รับสิทธิพิเศษส าหรับการแนะน าดังนี้ 

แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายเดือน 1 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 50 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายเดือน 2 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 100 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายเดือน 3 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 150 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายเดือน 4 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 200 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายเดือน 5 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 250 บาท 
โดยลูกค้าใหม่ท่ีมาจากการแนะน าจะได้รับส่วนลดในการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน

มูลค่า 50 บาท 
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2) ลูกค้ารายสมาชิกแนะน าลูกค้าใหม่ให้เข้ามาเป็นลูกค้ารายสมาชิกโดยสมัครสมาชิก
ประเภทราย 6 เดือน ลูกค้าผู้แนะน าจะได้รับสิทธิพิเศษส าหรับการแนะน าดังนี้ 

แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิก 6 เดือน 1 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 100 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิก 6 เดือน 2 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 150 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิก 6 เดือน 3 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 200 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิก 6 เดือน 4 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 250 บาท 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิก 6 เดือน 5 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 300 บาท 
โดยลูกค้าใหม่ท่ีมาจากการแนะน าจะได้รับส่วนลดในการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน

มูลค่า 100 บาท 
3) ลูกค้ารายสมาชิกแนะน าลูกค้าใหม่ให้เข้ามาเป็นลูกค้ารายสมาชิกโดยสมัครสมาชิก

ประเภทรายปี ลูกค้าผู้แนะน าจะได้รับสิทธิพิเศษส าหรับการแนะน าดังนี้ 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายปี 1 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 5% 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายปี 2 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 10% 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายปี 3 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 15% 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายปี 4 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 20% 
แนะน าลูกค้าใหม่มาเป็นสมาชิกรายปี 5 ท่าน รับส่วนลดการสมัครสมาชิก 25% 
โดยลูกค้าใหม่ท่ีมาจากการแนะน าจะได้รับส่วนลดในการสมัครสมาชิกรายปี 5% 
 
ซึ่งสิทธิพิเศษการแนะน า (Member Gets Member) เป็นการตอบวัตถุประสงค์ลูกค้า

สัมพันธ์ในการหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) ให้กับศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ซึ่งวิธีการลูกค้าแนะน าลูกค้า
จะเป็นกลไกท่ีให้ลูกค้าช่วยแสวงหาลูกค้าคาดหวังให้กับธุรกิจและยังเป็นการค้นหาลูกค้าท่ีมีคุณสมบัติ 
ซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าอีกด้วย โดยสิทธิพิเศษท่ีทางร้านจะมอบให้เมื่อลูกค้าคาดหวังได้กลายเป็นสมาชิก
แล้วจะเป็นส่ิงท่ีจูงใจให้ลูกค้าคาดหวังมาใช้บริการฟิตเนสในท่ีสุด อีกท้ังยังช่วยสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าเก่าท่ีเป็นผู้แนะน าอีกด้วย 

 
2.2 กิจกรรม New year, New you 
เนื่องจากศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศิริราชมาออกก าลังกาย

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย โดยจากการศึกษาพบว่าบุคลากรศิริราชส่วนใหญ่ท่ีไม่เคยมา
ใช้บริการหรือเห็นสถานท่ีภายในฟิตเนสหลังรับรู้อัตราค่าบริการ รายละเอียดโปรโมช่ัน กิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้นจะเกิดความสนใจเข้าใช้บริการ อีกท้ังการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจบริการท่ีไม่
สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ลูกค้าจะไม่สามารถรู้สึกถึงการบริการใดๆ ก่อนการซื้อและรับ
บริการได้ แต่จะสามารถรับรู้ว่าบริการนั้นดีหรือไม่ดีก็ต่อเมื่อเข้ารับบริการนั้นๆ แล้ว ดังนั้นการให้
บุคลากรศิริราชท่ีไม่เคยใช้บริการได้ทดลองใช้บริการจะสามารถสร้างประสบการณ์ต่อฟิตเนส และจะ
ท าให้สามารถตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายข้ึน 

อีกท้ังสถานการณ์ของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ในปัจจุบันคือไม่มี ผู้ใช้บริการในช่วง
กลางวัน (Day time) จึงท าให้ไม่ได้ใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลานี้ ซึ่งการจัดกิจกรรม 
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New year, New you จะเป็นกลไกท่ีจะช่วยแสวงหาลูกค้าคาดหวังให้กับธุรกิจ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสร้าง
กิจกรรม New year, New you ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมผ่านการส่ือสารทาง
ช่องทางออนไลน์  (Online) และออฟไลน์  (Offline) เพื่ อเป็นการสร้าง ลูกค้าใหม่และสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

1) สงวนสิทธิ์ส าหรับบุคลากรศิริราชท่ีไม่เคยใช้บริการหรือขาดการใช้บริการเป็นระยะ
เวลานาน 3 ปี  

2) ใช้บริการได้ในเวลา Day time เท่านั้น (6.00 น – 15.00 น) 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
1) ลงทะเบียนบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุค โดยจะต้องแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุท่ีจะ

ออกก าลังกาย 
2) ผู้เข้าร่วมจะได้ตรวจเช็คสมรรถภาพทางกายฟรี ในครั้งแรกของการใช้บริการ 
3) ผ่อนคลายในทุกเช้าของการท างานด้วยกิจกรรมโยคะ 
4) สนุกสนานกับกิจกรรมหมุนเวียนในช่วงกลางวัน 
5) เรียนรู้การออกก าลังกายท่ีถูกต้องจากเทรนเนอร์ผู้มีความรู้โดยตรงจากวิทยาศาสตร์

การกีฬา 
6) ระยะเวลากิจกรรม 3 เดือน 
ท้ังนี้การท่ีท าการลงทะเบียนบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก จะช่วยเพิ่มจ านวนผู้ช่ืนชอบ

เพจ (กด LIKE) เพราะในปัจจุบันศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์มีผู้กด LIKE เพียง 372 คนเท่านั้น ซึ่งเป็น
จ านวนท่ีน้อยมาก การท ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความเคล่ือนไหวภายในเพจและท าให้เพจเป็นท่ี
น่าสนใจมากขึ้น 

 

 
ภาพท่ี 5-4 แผนภาพการด าเนินงานกิจกรรมในระยะเวลา 1 ปี 

เพิ่มระยะเวลาสมาชิก 
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การใช้แผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็นการวางแผนกลยุทธ์ใน

ระยะส้ัน ในขณะเดียวกันผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการคิดในระยะยาวเพื่อให้สามารถสร้างกลยุทธ์ลูกค้า
สัมพันธ์ต่อไปและมีความสมบูรณ์แบบของแผนกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบัน ศิริราชฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ไม่มีการน ากลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในธุรกิจ โดยผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาในการด าเนินงานด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ
ธุรกิจในอนาคตและขอเสนอแนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยการใช้DEAR 
Models เพื่อน าไปเสริมกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาการด าเนินธุรกิจ
ไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาวดังต่อไปนี้ 

 
1. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database) 

การสร้างฐานข้อมูลท่ีดีและมีประโยชน์คือ 1) ถูกต้อง 2) ครบถ้วน 3) เป็นปัจจุบัน 4) 
เช่ือมโยงได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลในเชิงลึกของ
ลูกค้าหรือการบันทึกข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น แต่จะเป็นการเก็บข้อมูล
พื้นฐานของลูกค้า เช่น ท่ีอยู่ อายุ โรคประจ าตัว ดังนั้นศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์จึงควรพัฒนาด้านการ
เก็บข้อมูลดังนี้ 

1.1 ประวัติการใช้บริการ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าช่วงเวลาใดท่ีลูกค้าคนนั้นมาใช้บริการเป็น
ประจ า โดยเฉพาะลูกค้าผู้หญิงส่วนใหญ่จะมาใช้บริการฟิตเนสเพราะต้องการเข้าร่วมห้องกิจกรรม ซึ่ง
จะท าให้สามารถท านายได้ว่ากิจกรรมใด โดยผู้สอนคนไหน ท่ีลูกค้ามีความสนใจและใช้บริการเป็น
ประจ า ดังนั้นหากลูกค้าท่านนั้นขาดการใช้บริการไประยะเวลานาน ธุรกิจก็สามารถส่งข้อความเชิญ
ชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ โดยบอกวันท่ีและช่วงเวลาของห้องกิจกรรมท่ีลูกค้าสนใจ 

1.2 ลักษณะลูกค้า เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา และรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) ต่างๆ จะส่งผลถึงความต้องการในการออกก าลังกายท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการทราบถึง
รูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกค้า จะท าให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง เพราะสามารถน าเสนอส่ิงท่ีลูกค้า
ต้องการได้โดนใจ 

1.3 บันทึกข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของลูกค้า ไม่เพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า เพราะลูกค้าท่ีมีการร้องเรียนหลายๆ ครั้งอาจท าให้เกิดความไม่พอใจและเปล่ียนไปใช้บริการท่ี
อื่น 

 
2. เทคโนโลยี (Electronic)  

การสร้างเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการสร้างจุดติดต่อกับลูกค้านับเป็นความจ าเป็น
ส าหรับ CRM ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลธุรกิจพบว่ายังไม่มีการสร้างช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย    
มีเพียง โทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาลศิริราช และเฟซบุคท่ีไม่มีการอัพเดทมานานกว่า 1 ปี ดังนั้น  
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าดังนี้ 
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2.1 ผ่านแอพลิเคช่ัน LINE โดยการสร้างเป็น Official Line ไว้ส่ือสาร พูดคุยกับลูกค้า 
อีกท้ังยังท าให้บุคคลภายนอกศิริราชทราบว่า โรงพยาบาลศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีฟิตเนสด้วย  
นับเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลท่ัวไปทราบโดยกว้างขวาง 

2.2 ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุค ซึ่งสามารถน าเสนอวิธีการดูแลร่างกาย การออกก าลัง
กายต่างๆ บนหน้าเพจ อีกท้ังยังท าให้สามารถส่ือสาร พูดคุยกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

2.3 การส่ง SMS แจ้งเตือนวันหมดอายุของสมาชิก จากการศึกษาลูกค้าสมาชิกพบว่า   
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ไม่มีการแจ้งเตือนวันหมดอายุล่วงหน้า โดยสมาชิกจะทราบว่าตนเองต้องต่อ
สมาชิกเพิ่มในวันท่ีไปใช้บริการในวันท่ีหมดอายุแล้ว ดังนั้นการส่ง SMS แจ้งล่วงหน้าจึงท าให้ลูกค้าได้
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าต้องการสมัครสมาชิกต่อหรือไม่  

2.4 การส่ง SMS ชวนให้ลูกค้าท่ีขาดการใช้บริการนานให้กลับมาใช้บริการต่อ หรือการ
ส่งตารางกิจกรรมท่ีลูกค้ามักเข้าใช้บริการเป็นประจ า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสร้างการติดต่อเฉพาะ
รายบุคคล 

2.5 การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังสมาชิกและอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ารายวัน เนื่องจาก
ธุรกิจมีเครื่องทาบบัตรเปิด-ปิด ประตู (Keycard Access Control) แต่ไม่ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ซึ่งการท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยท าให้ธุรกิจสามารถบันทึกข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าได้ชัดเจน 
อีกท้ังยังบันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการร้องเรียน ซึ่งจะมีประโยชน์มากต่อการท า
ลูกค้าสัมพันธ์ และการมีระบบหมายเลขสมาชิกจะช่วยให้ผู้ให้บริการ สามารถเจาะจงช้ีชัดได้ทุกครั้งท่ี
มีการติดต่อกับลูกค้า ธุรกิจจะทราบว่าเขาเป็นใคร  และสามารถรู้จักลูกค้ารายนั้นผ่านหมายเลข
สมาชิก ธุรกิจจึงสามารถพูดคุยโต้ตอบลูกค้าได้เหมือนว่ารู้จักลูกค้ารายนั้นเป็นอย่างดีหรือเป็นคนสนิท
ของเขา ดังนั้นผู้ให้บริการจึงสามารถแนะน าช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างถูกกาลเทศะ เสมือนเป็นคน
คุ้นเคย ความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟ้นมากขึ้น  
  
3. โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ (Action) 

การสร้างโปรแกรมความสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางด้านการตลาดและด้านอื่นๆ  ซึ่ง
โปรแกรมนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ลูกค้าอย่างทะลุปรุโปร่งเพื่อให้ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์
สามารถสร้างโปรแกรมหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้ตรงใจลูกค้าได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าศิริราชฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ ควรเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูล การแยกแยะข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลการตอบสนองของลูกค้าซึ่งธุรกิจจะต้องน ามารวบรวมให้อยู่บนฐานข้อมูล
เดียวกันเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถปรับกิจกรรมการตลาดให้ตรงเป้ามากขึ้น   
ผู้ให้บริการสามารถเน้นการติดต่อส่ือสารท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่มลูกค้านี้เป็นพิเศษได้ ท าให้ลดค่าใช้จ่าย
และตรงเป้าหมาย 
 
4. การรักษาลูกค้า (Retention) 

การประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการรักษาความเติบโตของความ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า จากการศึกษาพบว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ มีเพียงการประเมินผลทางธุรกิจ
เหมือนท่ัวๆ ไป คือ อัตราการเสียลูกค้า อัตราการได้ลูกค้าใหม่ ดังนั้นศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์จะต้อง
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เพิ่มเกณฑ์วัดท่ีเน้นความส าคัญของลูกค้าด้วยเพื่อให้เห็นว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าประสบ
ความส าเร็จหรือไม่เพียงใด เกณฑ์ในการประเมินผลท่ีส าคัญๆ ได้แก่ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า อัตรา
การสูญเสียลูกค้า อัตราการซื้อของลูกค้า ส่วนแบ่งการซื้อของลูกค้าท่ีให้กับธุรกิจเมื่อเทียบกับท่ีคู่แข่ง
ธุรกิจสถานออกก าลังกายด้วยกัน หรือส่วนแบ่งกระเป๋าเงิน อีกท้ังในปัจจุบันทางร้านยังไม่มีฐานข้อมูล
ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลได้ดีเท่าท่ีควร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 6 

ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษา 
ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า แนวทางการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราตลอดไป และ
แนวทางการใช้ CRM หาลูกค้าใหม่ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาพบว่ายังมีบาง
ประเด็นท่ีสถานออกก าลังกายศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ควรจะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อท่ีจะสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นดังนี้ 

 
1. การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม  

การท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นธุรกิจบริการ การบริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้น
จึงควรมีการรับพนักงานเข้าท างานท่ีมีทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีต่อการบริการลูกค้า โดยเฉพาะใน
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับ เพราะปัจจุบันศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ไม่มีพนักงานท่ีท างานจุดนี้
โดยเฉพาะ แต่ใช้พนักงานท่ีเป็นเทรนเนอร์มาท าแทน   

 
2. การเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน 

 เนื่องจากพนักงานท้ังหมดของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ต้ังแต่พนักงานต้อนรับ 
เทรนเนอร์ ท้ังหมดล้วนจบการศึกษาจากวิทยาศาสตร์กีฬา ท่ีมีความช านาญในด้านการออกก าลังกาย
โดยเฉพาะ พนักงานส่วนใหญ่จึงอาจไม่มีความช านาญในด้านการให้บริการ เพราะอยู่นอกเหนือ
หลักสูตรท่ีได้เรียนรู้มาและเป็นคนละสายอาชีพกัน ดังนั้นศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ จึงควรจัดการอบรม
พนักงานเพิ่มในเรื่อง การใส่ใจลูกค้า คุณภาพบริการ เพื่อปรับทัศนคติและท าให้บุคลากรมีความใส่ใจ
ในการดูแลลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในทุกครั้งท่ีมาใช้บริการ 

 
3. การพัฒนาและปรับปรุงสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและช่องทางติดต่อต่างๆ  

ในปัจจุบันโซเชียล เน็ตเวิร์ค (Social Network) หรือส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ิงท่ีทุกคนใช้
ในชีวิตประจ าวัน และธุรกิจส่วนใหญ่ก็มีการน าเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) มาใช้เพื่อเป็น
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อลูกค้าท่ีสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นการส่ือสารสองทางได้อีกด้วย  (Two 
ways communication)  ท้ังนี้เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างลูกค้า และสร้างความภักดีของลูกค้าใน
ท่ีสุด ซึ่งในปัจจุบันนี้ศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เริ่มมีการท าแฟนเพจ (Fanpage) แล้ว แต่ยังขาดผู้ดูแล
ในจุดนี้โดยตรง ท าให้ไม่มีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ผ่านแฟนเพจ (Fanpage) หรือการส่ือสารข้อมูลท่ี
โดนใจไปยังลูกค้า ท าให้ในขณะนี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ  (Facebook Fanpage) ของศิริราชฟิตเนส      
เซ็นเตอร์ มีผู้ติดตามเพียง 372 คนเท่านั้น นอกจากนี้ช่องทางการติดต่อลูกค้าต่างๆ ควรมีการพัฒนา
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เพิ่มขึ้น เช่นผ่านแอพลิเคช่ัน LINE โดยการสร้างเป็น Official LINE ไว้ส่ือสารพูดคุยกับลูกค้า หรือการ
สร้างเว็บเพจ (Webpage) ท่ีเป็นของศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์โดยตรง แยกออกมาจากเว็บไซต์ของ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลท่ีมีการเข้าถึงได้ยากและมีความซับซ้อน  

 
4. การตลาดทางธุรกิจ (B2B Marketing)  

สืบเนื่องจากปัญหาไม่มีผู้มาใช้บริการในช่วงกลางวัน ซึ่งถือเป็นปัญหาท่ีฟิตเนสแทบทุก
แห่งประสบ ดังนั้นศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ท่ีมีวัตถุประสงค์หนึ่งของการก่อต้ังคือ เพื่อเป็นสถานท่ี
เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ส าหรับบุคคลท่ีสนใจ ผู้ศึกษาจึงมองในเรื่องการท าการตลาดระหว่างธุรกิจกับ
ธุรกิจหรือระหว่างองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่งว่าเป็นจุดท่ีน่าสนใจ เช่นการจัดคอร์สสุขภาพ 1 วัน
ส าหรับบริษัทต่างๆ โดยมีค่าด าเนินการท่ีไม่แพง โดยให้บุคลากรในบริษัทนั้นๆ มาออกก าลังกายท่ี
ถูกต้อง ตรวจเช็คสมรรถภาพทางกายต่างๆ และเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพต่างๆ ภายใน 1 วันในช่วง
เวลากลางวันท่ีไม่มีผู้มาใช้บริการ อีกท้ังการท่ีศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นฟิตเนสของโรงพยาบาล    
ศิริราช ท่ีโดดเด่นในเรื่องการรักษาสุขภาพ จะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือและไว้วางใจต่อธุรกิจหรือ
องค์กรอื่นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

 
 5. การแยกหน่วยธรุกิจออกมาเป็นบริษัท (Spin-Off Company)  

 ปัจจุบันศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท าให้ธุรกิจไม่สามารถท่ีจะท าการตลาด การประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เต็มท่ี เพราะทุกอย่างต้องยื่นเรื่องเพื่อด าเนินการในกิจกรรมทุกอย่าง นั่นก็คือถึงแม้จะมีรายได้ต่างๆ 
เข้ามาในธุรกิจ ก็จะต้องส่งต่อไปยังคณะฯ ท าให้ธุรกิจไม่สามารถขยายตัวหรือพัฒนาได้ ผู้ศึกษาจึงมอง
ว่าศิริราชฟิตเนส เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลควรจะแยก
หน่วยธุรกิจออกมาเป็นบริษัท (Spin – Off Company) หรือหมายถึง การแยกหน่วยธุรกิจท่ีต่างกัน
ออกมาด าเนินการต่างหากเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระจากกันและกันและสามารถมุ่งเน้นความถนัดและ
เช่ียวชาญในแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นๆอย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสามารถแสดงถึงผลประกอบการของ
แต่ละหน่วยธุรกิจอย่างชัดเจนท าให้เห็นภาพของแต่ละหน่วยธุรกิจอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงได้อย่างถูกจุดอีกด้วย อีกท้ังท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ท าให้สร้างโอกาสในการ
เติบโตได้อย่างชัดเจน 
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