ความต้ องการและการดาเนินงานของธุรกิจสตูดิโอโยคะ
Business Demand and Operation of The Studio Yoga
อรจิรา แท่นประเสริ ฐกุล

บทคัดย่อ
ความต้ อ งการแล ะก ารด าเนิ นงานธุ รกิ จสตู ดิ โอโยคะ มี วั ต ถุ ป ระ สงค์ ของการวิ จั ย
ดังนี้ เพือ่ ศึกษาด้ านผู้บริโภค (1) ระดับความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (2) เปรี ยบเทียบ
ระดับความต้องการปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริ การของผูบ้ ริ โภค ที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่าง
กัน (3) ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมความต้องการในการเข้าใช้บริ การสตูดิโอโยคะ (4) เปรี ยบเทียบพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการในการเข้าใช้บริ การสตูดิโอโยคะ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 104 ตัวอย่าง
เพื่อศึกษาด้ านลักษณะธุรกิจและผู้ประกอบการ (1) ยอดขาย 5 ปี ในการดาเนิ นธุ รกิจ (2) ลักษณะ
การดาเนิ นการธุ รกิ จและผูป้ ระกอบการ (3) กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จ (4) การวางแผนการตลาดใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยการเก็บข้อมูลในรู ปแบบการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการจริ ง
กลุ่มตัวอย่ างที่เข้ าใช้ บริ การสตู ดิโอโยคะ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย สถานภาพโสด
มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000 – 20,000 บาท ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
ผลการวิจัยผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในภาพรวม
ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้บริ การสตูดิโอโยคะในรู ปแบบ Hatha
Yoga (หฐะโยคะ) ความถี่ในการฝึ กโยคะ 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์
การดาเนิ นการในธุ รกิจสตูดิโอโยคะมียอดขายประมาณการในปี ที่ 1 จะอยู่ที่ 1,506,000 บาท หัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณการกาไรสุ ทธิ ปีที่ 1 จะอยู่ที่ 213,391.20 บาท การดาเนิ นงานของธุ รกิ จเริ่ มต้นเงิ น
ลงทุ น สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด 555,000 บาท โดยมี ว างเงิ น ลงทุ น ไว้ที่ 1,000,000 บาท ซึ่ งการพยากรณ์ อ ัต รา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยูท่ ี่ 100% โดยจะใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 68 วัน จุดคุม้ ทุนต่อ
ปี ประมาณ 1,980,873.31 บาท
คาสาคัญ : ความต้ องการดาเนินงาน , ธุรกิจโยคะ , การดูแลสุ ขภาพ

Abstract
Requirements and Operations of the Yoga Studio Business, The objectives of this research were
as follows: to study the consumer aspect: (1) the level of demand for the service marketing mix; (2) to
compare the level of the consumer's service-marketing mix factor requirement. with different
demographic characteristics (3) Consumers with preferences for yoga studio access (4) Comparison of
behaviors of consumers with preferences for yoga studio services The questionnaire was used as a tool to
collect data of 104 samples.
To study the nature of business and entrepreneurs (1) Sales for 5 years in business operations (2)
Characteristics of business operations and entrepreneurs (3) Business strategies (4) Marketing planning
into 5 years by collecting data in the form of interviews with real entrepreneurs
The sample group used the yoga room service. Most are females than males. Single status,
income 15,000 – 20,000 baht per month, running a personal business.
The research results of the sample consumers showed the highest level of demand for
the service marketing mix in all aspects. Consumers have behavior to use a yoga studio in the form of
Hatha Yoga (Hatha Yoga). Frequency of practicing yoga 2-3 times/week.
The operation in the yoga studio business has estimated sales for the 1st year will be at 1,506,000
baht, after deducting various expenses, the 1st year net profit is estimated at 213,391.20 baht. Operations
of the start-up business with the most investment of 555,000 baht, with an investment of 1,000,000 baht.
The project's Internal Rate of Return (IRR) is forecasted at 100%, with a payback period of approximately
2 years 68 days. The break-even point per year is about 1,980,873.31 baht.
Keywords : operational needs, yoga business, health care
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ยุค New Normal ที่นอกจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตรู ปแบบใหม่แล้ว วิธีการออก
กาลังกายของผูค้ นยุคใหม่ก็เปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้ อ โรค COVID-19 รวมถึง
ฝุ่ น PM 2.5 ที่เข้ามาเป็ นตัวทาลายสุ ขภาพของผูค้ นจานวนมาก ทาให้ตอ้ งใช้ชีวิต อยู่ ที่บา้ น ทางานที่บา้ น
ออกกาลังที่ บา้ น เห็ นการเปลี่ ยนแปลงของหลากหลายอาชี พ การเปลี่ ยนแบบรู ปแบบการใช้ชีวิตรวมถึ ง

วัฒนธรรมการออกกาลังที่มีผคู ้ นสนใจมากขึ้น ผูค้ นหันมาให้ความใส่ ใจกับเรื่ องของสุ ขภาพเป็ นหลัก การ
ออกกาลังกายได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการ วิง่ โยคะ ปั่ นจักรยาน และการออกกาลังกายประเภท
อื่น ๆ ดังนั้นแนวโน้มของการดูแลสุ ขภาพจึงเป็ นที่นิยมมากขึ้นในปั จจุบนั ไม่ใช่ เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่ นเท่านั้น
กลุ่ ม ผูส้ ู ง วัย ก็เริ่ ม หันมาดู แลสุ ข ภาพเช่ นกัน และนอกจากสถานการณ์ โรคระบาด ละอองฝุ่ นต่ า ง ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพแล้ว ยังพบปั ญหาด้านเศรษฐกิจที่ตกต่าทาให้ประชาชนส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบนี้ ท้ งั
ด้านการจ้างงาน แม้วา่ นักเศรษฐศาสตร์ ประเมินว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิ จของไทยได้ผ่านจุดต่าสุ ดไป
บ้างแล้ว แต่สถานการณ์โรคระบาดก็ยงั ส่ งผลอยูเ่ รื่ อย ๆ มา ด้วยเหตุผลเช่นนี้ จึงมองเห็นโอกาสในการที่จะ
ดูแลสุ ขภาพและสร้างอาชีพไปได้พร้อม ๆ กัน และกระแสความนิ ยมในการออกกาลังกายรู ปแบบโยคะเป็ น
ที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย จากผูฝ้ ึ กผูท้ ี่ชื่นชอบในศาสตร์ ของโยคะ ได้ผนั ตัวมาเป็ นครู สอนโยคะกันอย่างมาก
และในปั จจุบนั จึงมีสตูดิโอโยคะเกิดขึ้นใหม่มากมาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงานทางธุ รกิจสตูดิโอโยคะ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่เป็ น ด้านผูบ้ ริ โภค ด้านลักษณะธุ รกิจและผูป้ ระกอบการ ดังนี้
ศึกษาด้ านผู้บริโภค
(1) เพื่อศึกษาระดับความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของสตูดิโอโยคะ
(2) เพือ่ เปรี ยบเทียบระดับความต้องการปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริ การของผูบ้ ริ โภคในการเข้า
ใช้บริ การสตูดิโอโยคะ ที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
(3) เพื่อศึกษาผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมความต้องการในการเข้าใช้บริ การสตูดิโอโยคะ
(4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อความต้องการในการเข้าใช้บริ การสตูดิโอโยคะ
ศึกษาด้ านลักษณะธุรกิจและผู้ประกอบการ
(1) เพื่อศึกษาธุ รกิจประเภทสตูดิโยคะ มียอดขาย 5 ปี ในการดาเนินธุ รกิจสตูดิโยโยคะ
(2) เพื่อศึกษาลักษณะการดาเนินการธุ รกิจและผูป้ ระกอบการของธุ รกิจสตูดิโอโยคะ
(3) เพื่อศึกษาผูป้ ระกอบการมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจสตูดิโอโยคะที่ประสบความสาเร็ จ
(4) เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุ รกิจสตูดิโอโยคะ ในระยะเวลา 5 ปี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา มุ่งศึกษาความต้องการของการออกกาลังกาย ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสตูดิโอโยคะ โดยมีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ปั จจัย ด้า นราคา (Price) ปั จจัย ด้า นช่ องทาง การจัด จาหน่ า ย (Place) ปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด

(Promotion) ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล (People) ปั จจัย ด้า นกระบวนการ (Process) ปั จ จัย ด้า นกายภาพ (Physical
Evidence) ที่ส่งผลต่อความต้องการออกกาลังกาย และศึกษาผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน โรคประจาตัว และศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อความ
ต้องการเข้าใช้บริ การสตูดิโอโยคะ แบ่ งเป็ นทั้งหมด 6 ด้า น ได้แก่ ด้านเนื้ อหาประเภทของโยคะ ด้า น
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริ การ ด้านค่าใช้จ่ายต่อคอร์ สฝึ กโยคะทัว่ ไป ค่าใช้จ่ายคอร์ สเรี ยนหลักสู ตรครู โยคะ
ด้านช่วงเวลา / ระยะเวลาของผูใ้ ช้บริ การ และด้านจานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การ
ขอบเขตด้ านประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจากกลุ่มคนที่เคยใช้บริ การสถานที่ออกกาลังกายและผูท้ ี่
สนใจการออกกาลังกายในรู ปแบบโยคะ
ขอบเขตด้ านช่ วงเวลา การวิจยั ในครั้งนี้ได้ดาเนินการในช่วงเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2564
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ศึกษาในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
ประเภทการออกกาลังกายโยคะ แบ่งเป็ นทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหาประเภทของโยคะ ด้าน
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริ การ ด้านค่าใช้จ่ายต่อคอร์ สฝึ กโยคะทัว่ ไป ค่าใช้จ่ายคอร์ สเรี ยนหลักสู ตรครู โยคะ
ด้านช่วงเวลา / ระยะเวลาของผูใ้ ช้บริ การ และด้านจานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การ โดยเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการออก
กาลังกาย ของผูใ้ ช้บริ การที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน โรค
ประจาตัว และศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกาย มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกการออกกาลังกายโยคะ
ขอบเขตด้ านประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจากกลุ่มคนที่เคยใช้บริ การสถานที่ออกกาลังกายและผูท้ ี่
สนใจการออกกาลังกายในรู ปแบบโยคะ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ศึกษาในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โยคะ นับว่าเป็ นการออกกาลังกายที่ได้รับความนิ ยมมาก ในเรื่ องของการบาบัดร่ างกาย ช่ วยให้
ร่ างกายยืดหยุน่ ลดการบาดเจ็บข้อร่ างกายของข้อต่อต่าง ๆ ลดความเครี ยด สร้างสมาธิ
ทาให้ร่างกายผลคลาย โยคะสามารถฝึ กได้ทุกเพศทุกวัย ตามเสี ยงร่ างกายของตนเอง โยคะยังมีหลายศาสตร์
หลายแขนง การฝึ กโยคะ สามารถปฏิบตั ิได้ทุกเพศทุกวัย ทุกช่ วงเวลา มีผลดีต่อร่ างกาย ช่วยป้ องกันปั ญหา
ทางกายภาพ เช่ น ลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากการนัง่ ทางานนาน ๆ ปั ญหาข้อต่อติด เสริ มความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้ อ เสริ มความแข็งแรงให้กบั ร่ างกาย และช่ วยแก้ปัญหาระบบต่างๆ ในร่ างกาย อาทิเช่ น ระบบ

ต่อมน้ าเหลือง ระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบอวัยวะต่างๆ ให้ทางานได้ดีข้ ึน ยังเสริ มสร้างสมาธิ ทาให้จิตใจ
สงบ
ประเภทของโยคะ หรือ รู ปแบบของการฝึ กโยคะ
เน้นจุดมุ่งหมายในการฝึ ก โดยโยคะนั้นมีหลากหลายประเภท ในแต่ละประเภทจึงมีความเหมาะสม
ของกลุ่มผูฝ้ ึ กที่แตกต่างกันไป ตามจุดประสงค์และความต้องการของผูฝ้ ึ ก อาทิเช่น
Hatha Yoga (หฐะโยคะ) ผูฝ้ ึ กใหม่ที่ตอ้ งการยืดเหยียดร่ างกายเข้าท่าที่ถูกต้อง Ashtanga Yoga (อัษฎางค์
โยคะ) ผูท้ ี่ตอ้ งการความแข็งแรง ชอบท้าทายผูท้ ี่ชอบท่ายาก Bikrum Yoga (บิกรัม โยคะ หรื อ โยคะร้อน) ผู้
ที่ตอ้ งการลดน้ าหนักทนฝึ กในห้องที่ อุณหภูมิความร้ อนสู งได้ Yin Yoga (หยิน โยคะ) ผูท้ ี่มีอารมณ์ ร้อน
ต้องการความสงบ เน้นการค้างท่านาน Ball Yoga / Fit Ball (บอลโยคะ หรื อ ฟิ ตบอล) ผูท้ ี่ตอ้ งการให้
กล้ามเนื้ อกระดูกหลังยืดหยุน่ Fly Yoga (ฟลาย โยคะ หรื อ โยคะบิน) ผูท้ ี่เน้นการสร้างความแข็งแรงท่าทาง
พลิ้วไหวโดยมีอุปกรณ์เสริ ม
การจัดการและพฤติกรรมองค์ กร
การวางแผน (Planning) การเริ่ ม ต้นธุ รกิ จต้องมี การก าหนดทิ ศทางของสตู ดิโอ ทาการวิจยั ทาง
การตลาดก่อน สารวจคู่แข่งขันในบริ เวณรอบ ๆ ข้าง สารวจคู่แข่งขันทางตรงเป็ นสตูดิโอในลักษณะเดียวกัน
และสารวจคู่แข่งขันทางอ้อมที่เป็ นในลักษณะศูนย์ออกกาลังกายที่เน้นเครื่ องออกกาลังกายและมีคลาสโยคะ
ในบางครั้ง และการจัดตั้งสตูดิโอที่ดีควรใกล้บา้ นของผูบ้ ริ หารเพื่อง่ายต้องการเข้ามาดูแล โดยมีทาเลที่ต้ งั
พื้นที่ที่เหมาะสมคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางของกลุ่มเป้ าหมาย
การจัดองค์ การ (Organizing) เพื่อให้เป้ าหมายของธุ รกิ จที่ วางแผนไว้ล่วงหน้าประสบผลสาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารจะมีการจัดโครงสร้างองค์การ จัดแผนกการทางานแบ่งงาน มอบหมายงานในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ในตาแหน่ งต่างๆให้เหมาะสมกับบุคลากรขององค์การเพื่อให้งานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ป้ องกันการ
ทางานที่ซ้ าซ้อน และยังช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากร
ภาวะการเป็ นผู้ น า (Leading) ผู ้น ามี อิ ท ธิ พ ลในการท าให้ ง านที่ ม อบหมายส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้ดี ดัง นั้น ภาวะผูน้ าของสตู ดิ โอจึ ง ต้องมี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ก ับ บุ ค ลากร สร้ า งความ
กระตือรื อร้น ความมุ่งมัน่ ให้บุคลากรเกิดความพยายามที่จะทาสิ่ งๆนั้นไปด้วยกันจนประสบความสาเร็ จ
การสั่ งการและการควบคุ ม (Control) ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องกาหนดเกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการประเมินผล การสังเกตการณ์ปฏิ บตั ิงานของบุคลากร ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ ง
แก้ไ ขเพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมาย ดัง นั้น การควบคุ ม งานช่ ว ยสร้ า งมาตรฐานที่ ดี ใ ห้ ก ับ สตู ดิ โ อ เป็ นการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าและทราบถึงจุดบกพร่ องที่ตอ้ งรี บแก้ไข

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ ในธุรกิจ
เครื่ องมืออุปกรณ์สาหรับสู ติโอโยคะ ประกอบด้วย เสื่ อโยคะ/เสื่ อสาหรับรองออกกาลังกาย
เข็มขัดโยคะ บล็อกสี่ เหลี่ยม/หมอน ลูกบอลโยคะ ผ้าแฮมมอก/ผ้าฟลาย ไมค์ ลาโพง อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพ
ร่ างกาย เช่ น เครื่ องวัดความดัน เครื่ องชั่งน้ าหนัก เที ยน กะละมัง กาเนติ /อุ ป กรณ์ ก ารช าระล้างร่ างกาย
หุ่นจาลองโครงสร้างมนุษย์ เอกสารการเรี ยนรู้ในศาสตร์ของโยคะ สื่ อมัลติมีเดีย
การจัดการทางการเงิน
องค์ ประกอบทางการเงินและการลงทุนในธุ รกิจ รายได้หลักของการเปิ ดสตูดิโอโยคะจะมาจาก
จานวนผูท้ ี่สนใจออกกาลังกายประเภทโยคะโดยตรง ดังนั้นการจัดหาสถานที่ประกอบธุ รกิจจะต้องคานึ งถึง
พื้นที่ในการใช้ออกกาลังกาย ทิศทางและแนวทางปฏิบตั ิของศาสตร์ โยคะ
สาหรับที่ต้ งั ของสตูดิโอ ต้องคานึงถึงความใกล้ชิดของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีคู่แข่งอยู่
ใกล้ๆกันก็เป็ นการยากที่จะถึงลูกค้าเข้ามาได้ตามเป้ าหมาย การประเมินทาเลที่ต้ งั ที่ดีควรเป็ นที่ต้ งั ในใจกลาง
เมือง เหมาะสาหรับผูค้ นที่จะสะดวกเดินทางมาออกกาลังกายหลังจากเลิกงาน และควรมีพ้ืนที่อย่างน้อย 60 –
80 ตารางเมตร มีความสู งของห้องมากกว่า 3 เมตร รวมถึงห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ า ห้องโถง พื้นที่พกั ผ่อน
สาหรับรอ มุมขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ห้องที่ใช้ในการฝึ กต้องมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก โปร่ งโล่งดูสบาย และ
ผ่อนคลาย
แผนการเงินและการลงทุนในธุ รกิจโยคะ ประกอบด้วย ค่าเช่ าอาคารและสถานที่บริ การ ค่าตกแต่ง
อาคาร ค่าป้ ายชื่ อ เครื่ องมืออุปกรณ์สานักงานและบริ การ ค่าประชาสัมพันธ์ โฆษณา เงินเดือนและค่าจ้าง
รวมทั้งค่าสวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์ เน็ต ค่าจดทะเบียน
การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเรี ยกว่า SWOT ANALYSIS คือ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
ธุ รกิจ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน การประเมินความพร้อมของกิจการในด้านต่างๆ
จุดแข็ง (Strengths) สถานที่ต้ งั ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นขนาดใหญ่ เป็ นที่คุน้ เคยของผูค้ นที่คุน้ หน้าคุน้ ตา
สะดวกต่ อการเดิ นทาง ประหยัดทั้ง เวลา และค่ า ใช้จ่า ยในการเดิ นทาง ทั้ง นี้ มี รูป แบบการสอนทั้ง แบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรองรั บผูใ้ ช้บริ การได้หลากหลายพื้นที่ รวมทั้งบุ คลากรได้รับการรั บรองจาก
สถาบันชื่อดังแนวหน้าของประเทศอินเดีย
จุ ดอ่ อน (Weaknesses) ธุ รกิ จยังไม่เป็ นที่ รู้จกั ในวงกว้าง และยังไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เท่าที่ควร รวมทั้งยังต้องมีการพัฒนาทักษะ การใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ปรับปรุ ง

โอกาส (Opportunity) ในยุคที่มีแต่มลภาวะจึงทาให้ผูค้ นนิ ยมหันมาดู แลสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น โยคะ
เพื่อสุ ขภาพ เพื่อการบาบัดรักษา การแก้อาการออฟฟิ ศซิ นโดม และได้รับการสนับสนุ นตามศูนย์กีฬาของ
ภาครัฐ ที่กระตุน้ ให้คนไทยหันมาออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพที่ดีข้ ึน
อุปสรรค (Threat) ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดเชื้ อ COVID-19 ทาให้การเปิ ดสถานที่เป็ นไป
อย่างระมัดระวังภายใต้การควบคุ มดูแลของรัฐบาลเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคที่อาจจะเกิ ดการ
ติดต่อกันได้จากทางสารคัดหลัง่ ในรู ปแบบเหงื่อ อีกทั้งยังเป็ นธุ รกิจที่เกิ ดขึ้นค่อนข้างเยอะและหลากหลาย
รู ปแบบในปั จจุบนั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งอาจทาให้การให้บริ การในช่วงแรกได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในเรื่ องของ
การเข้าใช้บริ การยังอยูใ่ นพื้นที่ค่อนข้างจากัดในด้านสถานที่จอดรถ
การวางแผนการตลาดธุรกิจโยคะขนาดเล็ก
สตูดิโอโยคะ ภายใต้ชื่อ “I’Amp Yoga Studio” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ งแต่ละ
ท่านต้องการสุ ขภาพที่ดี หรื อลดน้ าหนัก ช่วยบาบัดบรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และใน
ขณะเดี ยวกันนั้นสามารถนาไปประกอบอาชี พเสริ มได้ โดยสามารถแบ่งการเรี ยนการสอนออกเป็ นใน
ลักษณะ แบบเรี ยนเป็ นกลุ่ม แบบคลาสส่ วนตัว (Private) เรี ยนเพื่อสร้างอาชีพ หรื อดูแลสุ ขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปั จจุบนั นี้มีสภาพอากาศที่ไม่ดีมากหนัก อาทิเช่น ฝุ่ นละออง การก่อสร้าง โรคระบาดต่าง ๆ ทาให้
การฝึ กโยคะจึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของผูร้ ักสุ ขภาพและเป็ นอีกหนึ่งอาชีพเสริ มได้ในอนาคต
กลยุทธ์ ด้านสิ นค้ า (Product) ด้านเนื้อหาการเรี ยนการสอนนั้นมีให้เลือกเข้าคลาสเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 4
รู ปแบบ คือ คลาสหฐะโยคะ (Hatha Yoga) คลาสอาชังก้าโยคะ (Ashtang Yoga) คลาสโยคะบอล (Ball
Yoga) และ คลาสหยินโยคะ (Yin Yoga) แต่ละคลาสนั้นมีความแตกต่างกันตามรู ปแบบของคลาสและเหมาะ
กับสรี ระทุกเพศทุกวัยที่เข้ามาใช้บริ การ ที่สาคัญนอกจากให้บริ การด้านเนื้ อหาใน 4 รู ปแบบเป็ นหลักแล้ว
ในบางช่วงบางโอกาส ยังมีคลาสพิเศษให้เข้าใช้บริ การ เช่น คลาสโยคะฟลาย (Fly Yoga) ฯลฯ และสาหรับ
กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการต่อยอด หรื อกลุ่มลูกค้าที่สนใจในโยคะอาชี พ (รู ปแบบหลักสู ตรครู โยคะ) สาหรับผูท้ ี่
ผ่า นการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด ทาง I’Amp Yoga Studio จึ ง มี ก ารรั บรองและใบ
ประกาศนียบัตรให้เป็ นขวัญและกาลังใจ
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price) เพื่อให้กาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับ เลือกกาหนด
ราคาที่ใกล้เคียงกับสตูดิโอโยคะทัว่ ๆ ไป โดยทาง I’Amp Yoga Studio แบ่งราคาออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
การคิดค่าบริ การเป็ นจานวนครั้ง 1 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท การคิดค่าบริ การในรู ปแบบออนไลน์ค่าบริ การเหมา
จ่าย 1000 บาท (สามารถดูยอ้ นหลังได้ในกลุ่ม Facebook Close) การคิดค่าบริ การแบบเหมาจ่ายระยะเวลา 30
วัน แบ่งออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้ (ค่าบริ การเหมาจ่าย 2,000 เข้าฝึ กได้ทุกวันธรรมดา และ ค่าบริ การเหมาจ่าย

3,000 เข้าฝึ กได้ทุกวัน) แบบค่าสมัครคอร์ สเรี ยนอาชี พต่อเดือนต่อคน หลักสู ตร 200 ชัว่ โมง ระยะเวลาเรี ยน
90 วัน วันละ 3 ชัว่ โมง ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ และสามารถเรี ยนในรู ปแบบออนไลน์ได้
กลยุทธ์ ด้านสถานที่ (Place) สถานที่ต้ งั ในรู ปแบบบ้านเดียว พื้นที่ส่วนตัวแบ่งเป็ นสัดส่ วนครบครัน
ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นขนาดใหญ่ และละแวกใกล้เคียงเป็ นโรงเรี ยน รวมทั้งตลาดสดและศูนย์กลางค้าหน้าหมู่บา้ น
หน้าหมู่บา้ นมีสถานีรถไฟฟ้ าสะดวกให้กบั ผูเ้ ดินทาง
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบการเสนอขาย
สิ นค้า โดยใช้สื่อมัลติมีเดียมาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารกับผูใ้ ช้บริ การ เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารได้ตลอดเวลาตามยุค
ตามสมัยในการโฆษณาด้วยรู ป แบบออนไลน์ และมี ตน้ ทุนต่ า การส่ งเสริ มการขายโดยใช้พ นักงานขาย
(Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางตรงแบบเผชิ ญหน้ากับผูใ้ ช้บริ การ ช่องทางนี้ ถือว่าเป็ นช่องทาง
ที่ มี โอกาสได้แนะนาให้ข ้อมู ล ได้ม ากกว่า สามารถพาชมสถานที่ จริ ง ประกอบการตัด สิ นใจและสร้ า ง
แรงจูงใจได้มากกว่าช่องทางอื่น ๆ การทดลองใช้บริ การ สาหรับสมาชิ กใหม่เปิ ดให้ทดลองได้ใช้บริ การฟรี
ในครั้งแรก เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้สัมผัสถึงการบริ การของ I’Amp Yoga Studio วิธีการถ่ายทอดของครู ผสู ้ อน
บรรยากาศโดยรอบขณะฝึ กโยคะ ประกอบกับการตัดสิ นใจในการสมัครสมาชิ กได้ดี การใช้คูปอง เป็ น
ส่ วนลดให้กบั กลุ่มผูเ้ ป็ นสมาชิก โดยสามารถนาคูปองที่ได้รับไปแลกซื้ อสิ นค้าในราคาพิเศษ หรื อส่ วนลดค่า
ต่อสมาชิกได้ในราคาพิเศษ วิธีน้ ีทาให้เกิดแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การได้มากขึ้น
กลยุทธ์ ด้ า นบุ คลากร (People) อิ ท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ ออกกาลังกาย พบว่า การมี
พนักงานขายมีอิทธิ พลต่อการที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น โดยพนักงานขายจะมีหน้าที่ขายสิ นค้าและ
บริ การให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นการมีพนักงงานขายเป็ นปั จจัยจูงใจให้เกิ ดการสมัครสมาชิ กที่ดี เนื่ องจาก
พนักงานขายสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ แนะนารู ปแบบโยคะได้ในระดับเบื้องต้นถึงดีมาก
สามารถแนะนาวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้องให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้
กลยุทธ์ ด้านกระบวนการให้ บริ การ (Process) ให้การบริ การที่มีมาตรฐานด้วยคู่มือในการทางานที่
ชัดเจน มีการฝึ กอบรมบุคลากรก่อนการดาเนินงาน การวัดระดับผลงานด้วย KPI เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจถึง
ขั้นตอนการให้บริ การได้อย่างถูกต้องชัดเจน บุคลากรสามารถจัดการและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
กลยุทธ์ ด้านลักษณะทางกายภาพที่มองเห็น (Physical Evidence) ให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อม
บรรยากาศโดยรอบเมื่อผูใ้ ช้บริ การได้กา้ วเข้ามาสัมผัสจะให้ความรู ้สึกผ่อนคลายทางด้านร่ างกายและจิตใจ
และภายในตกแต่งด้วยโทนสี ที่ให้ความรู ้สึกเย็นเป็ นสี เขียวอมเทา เหมือนอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติ มีมุมถ่ายรู ป

มุ มให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ์สาหรั บการออกกาลังกายที่ ไ ด้รับการยอมรั บ มี ความน่ า เชื่ อถื อเรื่ องของ
คุณภาพและความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้บริ การเป็ นหลัก
วิธีการดาเนินการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้ างแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ข้าใช้บริ การ
สตูดิโยคะ ซึ่งเป็ นสตูดิโอโยคะที่ได้รับความนิยมและมีผเู้ ข้าใช้บริ การประมาณ 140 ท่าน เข้าใช้บริ การอย่าง
สม่าเสมอ เป็ นกลุ่มที่ฝึกโยคะเป็ นประจาและผูท้ ี่เริ่ มต้นฝึ กโยคะ มีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 104 ตัวอย่าง โดยการ
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่เต็มใจให้ขอ้ มูลในวันที่เก็บแบบสอบถาม โดยมีผเู ้ ข้าใช้เข้าบริ การสตูดิโอโยคะแบบไม่เจาะจง
การก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งจึ ง มี คุ ณ สมบัติ เ ช่ น เดี ย วกับ สมาชิ ก ทั้ง หมดหรื อ เปรี ย บเสมื อ นเป็ นการศึ ก ษา
ประชากรทั้งหมด แต่มีขนาดที่ เล็กกว่า และมี จานวนที่ เหมาะสม วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ใช้ความ
น่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire)
การกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ taro Yamane สู ตร n =

n = 104 ตัวอย่าง

ลักษณะของเครื่ องมือ การสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการหรื อเลือกตอบ (Check-List) และแบบปลายเปิ ด (Open - ended Questions) ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และโรคประจาตัว
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสตูดิโอโยคะ ซึ่ งมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการหรื อเลือกตอบ (Check-List) และเป็ นแบบคาถามลักษณะปลายปิ ด (Close - ended
Questions) ประกอบด้วย ด้านเนื้ อหาประเภทของโยคะ ด้านความถี่ ในการฝึ กโยคะ ด้านค่าใช้จ่ายต่อคอร์
สฝึ กโยคะทัว่ ไป ด้านค่าใช้จ่ายต่อคอร์ สเรี ยนหลักสู ตรครู โยคะ ด้านช่วงเวลา / ระยะเวลา และด้านจานวน
ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบคาถามลักษณะปลายปิ ด (Close - ended Questions) โดยใช้เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) มีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน 5

ระดับ คะแนน ทางการวัดแบ่งออกเป็ น 5 = มีความเห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = มีความเห็นด้วย 3 = มีความเฉยๆ 2 =
มีความไม่เห็นด้วย และ 1 = มีความไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกใช้บริ การสตูดิโอโยคะ ในความคิดของผูส้ นใจใช้บริ การ
2. วิธีการที่ใช้ ในการทดสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบคุ ณภาพของ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษางานวิจยั โดยการนาเครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ไปตรวจสอบหา
ความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในการหาตรวจสอบหาความตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถาม นาเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษา
ประจ าวิ ช า และผูเ้ ชี่ ย วชาญอื่ น ๆ รวมทั้ง หมด 3 ท่ า น ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งดัง กล่ า ว เพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบ ปรับปรุ ง และแก้ไขให้มีความตรง (Validity) เรี ยบร้อยแล้ว
ในส่ วนของการตรวจสอบหาความเที่ยง (Reliability) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบหาความเที่ยงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ IBM SPSS Statistics โดยแบบสอบถามส่ วนที่เป็ น
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจออกกาลังกายโยคะ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.907
ประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.615 ด้านราคา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ
0.734 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.753 ด้านการส่ งเสริ มการขาย มี ค่าความเที่ ยง
เท่ากับ 0.700 ด้านบุคลากร มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.659 ด้านกระบวนการ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.699 และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า ความเที่ยงเท่ากับ 0.721 สรุ ปได้วา่ แบบสอบถามนี้มีความเที่ยง (Reliability)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูล จาก
แบบสอบถามให้กบั กลุ่มตั้วอย่างจานวน 104 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ เนื่องจากเป็ นวิธีที่กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและได้ผลแบบสอบถามในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ผูต้ อบแบบสอบถามใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 3-5 นาที
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนเรี ยบร้ อยแล้ว
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลต่อไป โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาวิจยั ในครั้ง
นี้ จะวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปด้วยวิธีการทางสถิติในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์แบบเชิ งพรรณนา
(Descriptive Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้
บริ การสตูดิโอโยคะ นามาวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Mean & Standard
deviation) และนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิ บายความเรี ยง อธิ บายถึ ง ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ (7Ps)

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และโรคประจาตัว นามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ ส่งผลต่อความต้องการในการเข้าใช้บริ การ
สตูดิโอโยคะ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านเนื้ อหาประเภทโยคะ ด้านความถี่ในการฝึ กโยคะ
ด้านค่าใช้จ่าย ต่อคอร์ สเรี ยน ด้านช่ วงเวลาหรื อระยะที่สามารถเข้าเรี ยนได้ และด้านจานวนผูใ้ ช้บริ การหรื อ
สมาชิ กในคลาส นามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage) และ
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบายความเรี ยง
ค่า F-test จะใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ เพศ และโรคประจาตัว ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้
กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
ค่า One-Way ANOVA จะใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการ
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอาชี พ ค่านัยสาคัญทาง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson Correlation Coefficient) ใช้ท ดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อความต้องการเข้าใช้บริ การสตูดิโอโยคะ ตามเกณฑ์
การวัดค่า
เก็ บ รวบรวมข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่ อนาข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าใช้ใ นการพัฒนา และ
ปรับปรุ งการให้ธุรกิจการออกกาลังประเภทโยคะมีประสิ ทธิ ภาพและดียงิ่ ขึ้น
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริ การสตูดิโอโยคะ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่ วนใหญ่โสด มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000 – 20,000 บาท โดยมีอาชีพ
ส่ วนใหญ่ คื อ ธุ ร กิ จส่ ว นตัว รองลงมามี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน และผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไม่มีโรคประจาตัว
สาหรับพฤติกรรมกลุ่ มตัวอย่างในการใช้บริ การธุ รกิ จสตูดิโอโยคะ ด้านเนื้ อหาหรื อประเภทของ
โยคะ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกเป็ นในรู ปแบบ Hatha Yoga (หฐะโยคะ) เป็ นรู ปแบบที่ตอ้ งการยืด
เหยียดร่ างกายและเหมาะสาหรับผูฝ้ ึ กใหม่ ที่ตอ้ งการความถูกต้องในท่าทาง ความถี่ในการฝึ กโยคะ 2 – 3
ครั้ง/สัปดาห์ สาหรั บค่าใช้จ่ายต่อคอร์ สฝึ กโยคะทัว่ ไปจะอยู่ระหว่าง 1,001 – 5,000 บาท และสาหรับ

ค่าใช้จ่ายในคอร์ สเรี ยนหลักสู ตรครู โยคะจะอยู่ที่ระหว่าง 30,000 – 40,000 บาท โดยเลื อกเป็ นช่ วงเวลา /
ระยะเวลา ที่สามารถเข้าคลาสเรี ยนได้ ในช่วงเวลา 17:00 – 20:00 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 09:00 – 12:00 น.
และผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้มีจานวนสมาชิก ในคลาสเป็ นในลักษณะแบบกลุ่ม 4 – 5 ท่าน
อภิปรายผล
การจัดทาแผนธุ รกิ จเพื่อศึกษาความต้องการและการดาเนิ นงานของธุ รกิ จสตูดิโอโยคะในมุมของ
ผูป้ ระกอบการและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านโยคะให้ความคิดเห็ นว่า ผูป้ ระกอบการต้องเข้าใจศาสตร์ ที่ลึกซึ่ ง ทั้งใน
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การคานึ งถึง รู ปแบบคลาสเรี ยนที่หลากหลายเพื่อให้ผใู้ ช้บริ การสามารถเลือก
เรี ยนได้เหมาะสมกับสรี ระร่ างกายและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ สถานประกอบการได้รับการรับรอง
หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนให้มีคุณภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน และมี การรับรองผูใ้ ช้บริ การที่ผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน ด้านราคา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การคานึ งถึงการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคลาสเรี ยน แสดงราคาคลาสเรี ยน
ในรู ป แบบต่ า งๆอย่า งชัด เจน รวมทั้ง ช่ อ งทางการช าระค่ า ใช้บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย ด้า นสถานที่ พ บว่ า
ผูใ้ ช้บริ การคานึ งถึ งสถานที่ต้ งั ที่ เอื้ ออานวยต่อการเดิ นทาง มี ที่จอดรถที่เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย พบว่าผูใ้ ช้บริ การคานึงถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวให้กบั สมาชิ กทราบอย่าง
ทัว่ ถึ ง การจัดกิ จกรรม รวมถึ งการนาเสนอสิ นค้าออกกาลังกายที่ได้คุณภาพต่อมาทางด้านบุคลากร พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการครู ผสู้ อนควรได้รับการรับรอง ความเชี่ยวชาญในการสอนและมีประสบการณ์การ
ถ่ายทอดที่ดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความพร้อมในการทางาน อัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ สาหรับด้าน
กระบวนการให้บริ การ พบว่าการแก้ปัญหาหากผูใ้ ช้บริ การเกิดการบาดเจ็บ มีการจัดการที่ดี ข้อเสนอแนะทั้ง
ก่อนฝึ กและหลังฝึ ก ที่ควรชี้ แจงให้ผใู ้ ช้บริ การทราบในทุกๆ ครั้ง ด้านลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นพบว่า
สถานประกอบการให้ความผ่อนคลาย อุ ปกรณ์ ที่ ทนั สมัย ปลอดภัย ต่อการใช้งานและมี สิ่ งอานวยความ
สะดวกให้บริ การอย่างครบครัน
จากการวิจยั ความต้องการและการดาเนิ นงานของธุ รกิจสตูดิโอโยคะ พบว่าในส่ วนของการเงินและ
การลงทุน จะมีเงินลงทุนจากส่ วนของเจ้าของอยูท่ ี่ 1,000,000.00 บาท มีค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทุนนั้น จาก
การทางบประมาณการลงทุ น จะเป็ นสัดส่ วนเงิ นลงทุ นที่ มากที่ สุด คื อค่าใช้จ่ายก่ อนการดาเนิ นงานอยู่ที่
ประมาณ 555,000 บาท หรื อประมาณร้อยละ 55.50% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยที่ระยะเวลาคืนทุนรวม จะ
อยูท่ ี่ 2 ปี 68 วัน อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จะอยูท่ ี่ ร้อยละ 100% มีการประมาณการจานวนผูเ้ ข้าใช้
บริ การต่อวัน 30 ท่าน ตั้งแต่ช่วงเวลา 09:00 – 20:00 คิดเป็ นรายได้ประมาณการต่อเดือนอยูท่ ี่ 205,500.00
บาท และต่อปี อยู่ที่ 1,506,000.00 บาท หลัง หักค่า ใช้จ่ายต่าง ๆ ประมาณการกาไรสุ ทธิ ปี ที่ 1 จะอยู่ที่
213,391.20 บาท โดยมีจุดคุม้ ทุนต่อปี ประมาณ 1,980,873.31 บาท

ข้ อเสนอแนะ
จากการเก็ บ ข้อ มู ล ของงานวิ จ ัย ฉบับ นี้ มี ข ้อ จ ากัด อยู่ที่ ข อบเขตด้า นพื้ น ที่ ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการเก็ บ
แบบสอบถามเฉพาะในสตูดิโอโยคะจานวน 2 สตูดิโอเท่านั้น ซึ่ งผูท้ ี่จะทาวิจยั ครั้งต่อไปอาจจะนาข้อมูลจาก
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการสารวมกลุ่มผูบ้ ริ โภค รวมถึ งจานวนตัวอย่างของงานวิจยั
ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็ บตัวอย่างจานวนเพีย ง 104 ตัวอย่า ง เนื่ องจากสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ณ ปั จจุ บนั จึ ง ไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริ มาณที่มาก ดังนั้นผูท้ ี่จะทาวิจยั ครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลจากตัวอย่างในปริ มาณที่
มากขึ้นในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
การเก็ บ ข้อ มู ล ของงานวิ จ ัย ฉบับ นี้ มี ข ้อ จ ากัด อยู่ ที่ ข อบเขตด้า นช่ ว งเวลา เพราะผูว้ ิ จ ัย ได้เ ก็ บ
แบบสอบถามในช่วงเดือนมกราคม 2564 - พฤษภาคม 2564 ซึ่ งเป็ นระยะเวลาไม่มาก หากผูท้ ี่จะทาวิจยั ครั้ง
ต่อไป อาจใช้เวลาในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยระยะเวลาที่ เพิ่มมากขึ้ น จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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