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บทที่ 1 
 

บทสรุปสําหรับนักลงทุน 
 

 ตั้งแตภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอย ไดมีความพยายามที่จะดึงเงินตราจากตางประเทศ
เขามาในรูปแบบของบริการการทองเที่ยว ยิ่งในภาวะที่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซารสเปน 
ปญหาในยานเอเซีย ทําใหนักเดินทางมาประเทศไทยลดนอยลง รัฐบาลจึงตองหากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อ     
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามามากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ การทองเที่ยว เนื่องจากโรงแรมในประเทศไทยมีการ
บริการที่ดี  และกิจการสปาก็กําลังเปนที่แพรหลายตามโรงแรมและรีสอรทตางๆ มากมายจึงเปนจุดขายอีก
แบบหนึ่งที่หวังจะดึงเงินตราเขาประเทศ แตกอนที่ชาวตางชาติจะเขามาใชบริการ คนไทยเองก็ไดเร่ิมมีความ
นิยมและมีการใชบริการเพิ่มขึ้นบางแลว 
 
 ในสภาพสังคมที่มีการแขงขันสูงไดสรางความเครียดในการทํางานหรือการดําเนินธุรกิจ  และ
ปญหาดานสุขภาพมากขึ้น ทําใหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะ
ความตองการความผอนคลายในรูปแบบตางๆ จากขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวา คนในกรุงเทพมหานคร
มากกวารอยละ 48 หันมาใชวิธีทางธรรมชาติในการบําบัด ทําใหตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัว
มากขึ้น 
 
 ตลาดสปาเปนตลาดที่มีมูลคาและมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่สูง โดยในป 2545 ตลาดมีมูลคา
รวมอยูที่ 3,655 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตสูงมากถึงรอยละ 64 ในชวงป 2543 - 2545 ที่ผานมา จาก      
ผูประกอบการทั้งหมดประมาณ 250 ราย โดยที่รายไดประมาณ 2,294 ลานบาท หรือรอยละ 80 ของตลาด
รวม ไดมาจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวและทําธุรกิจ และจากแนวโนมการเติบโต
ทางธุรกิจสปานี้เอง ทําใหมีการคาดการณวาตลาดสปานาจะมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องตอไปอีก 3 ป  
ขางหนา โดยตลาดนาจะมีมูลคารวมอยูที่ประมาณ 4,200 ลานบาท สวนหนึ่งที่ทําใหตลาดเติบโตก็เนื่องมา
จากการเปดใหมีบริการสปาในโรงแรมและรีสอรทเกือบทุกที่เพิ่มมากขึ้น 
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 จากการที่สปาไดกลายมาเปนตลาดที่มีศักยภาพ ในการที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโนม
ของผูบริโภคที่ตองการการผอนคลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวก ันสปาที่เปดใหบริการยังมีจํานวนไมมากนัก
โดยเฉพาะสปาที่เปดแบบสแตนอโลน ดังนั้นจึงทําใหบริษัท The Spa มองเห็นแนวทางและโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จในการลงทุนทําธุรกิจประเภทนี้ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีจํานวนสปาที่เปดใหบริการยัง
มีไมมากนัก แตอุตสาหกรรมนี้กําลังตกอยูในสภาพการแขงขันที่รุนแรง ดังนั้นการที่จะดําเนินกิจการให
ประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน ทําเลที่ตั้ง ราคาคาใชบริการ สินคาและการ
บริการ  แตที่สําคัญที่สุดไดแก  การเลือกทําเลสถานที่ตั้งและการสรางจุดขายที่โดดเดนแตกตางจากคูแขงและ
เปนขอไดเปรียบในการแขงขัน และจากปจจัยเหลานี้เองที่ทําใหทาง The Spa ซ่ึงเปนรูปแบบของ Destination 
Spa ขนาดพื้นที่ใหบริการ 2,000 ตารางเมตร มีความมั่นใจที่จะสามารถดําเนินและประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจสปาได เนื่องจากปจจัยที่สําคัญเชน ทําเลที่ตั้งของ The Spa ที่จะเปดใหบริการตั้งอยูที่ถนน  บางนา-
ตราด ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นที่ดานหนาของตึกไพโรจนกิจจา หางจากเซ็นทรัลบางนาไปประมาณ 100 เมตร บริเวณ
พื้นที่ดานหนาติดกับถนนใหญ จึงเปนทําเลที่เดินทางไปมาสะดวกและผูที่เดินทางไปมาบริเวณนั้นสามารถ
สังเกตเห็นไดงาย นอกจากนั้นยังมีการใหบริการที่ครบวงจร เชน บริการนวด และเสริมความงาม โดยเฉพาะ
บริการนวดที่ทาง The Spa จัดใหมีการนวดที่บาน (Spa Delivery) เปนจุดเดนแตกตางจากสปา    ทั่วไป ซ่ึงจะ
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค  ที่ตองการการผอนคลายแตไมตองเดินทางออกจากบาน และการตก
แตงสถานที่ทั้งภายนอกและภายในที่ลงตัว โดยการผสมผสานระหวางดีไซนที่ทันสมัย และความเปนธรรม
ชาติ สงบ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในสถานที่ และรูสึกผอนคลายเมื่อเขามาใชบริการ 
 
 ทางบริษัท The Spa เล็งเห็นวากลุมลูกคาเปาหมายในยานถนนบางนา-ตราด เขตบางจาก  เขต
พระโขนง และศรีนครินทร เปนกลุมลูกคาที่มีอํานาจซื้อและมีจํานวนมากพอสมควร โดยเฉพาะยานบางนา-
ตราด และศรีนครินทรที่มีโครงการหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซ่ึงทางบริษัทฯ มั่นใจวาสามารถ 
ดึงดูดและรองรับใหบริการลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี 
  
  ในสวนของคูแขงขันนั้น จากการสํารวจตลาดพบวาในบริเวณใกลเคียงกันมีคูแขงเพียงหนึ่งราย
เทานั้นที่ทาง The Spa จัดให เปนคูแขงที่ สําคัญ  ซ่ึงไดแก Health Land Spa ตั้งอยูบนถนนศรีนครินทร 
สามารถเดินทางไดทั้งจากดาน ซอยอุดมสุข 60 และทางถนนศรีนครินทร Health Land เปนสปาที่เปดให
บริการมากกวา 2 ป จึงทําใหเปนที่รูจักของกลุมลูกคา แตเนื่องจากวาทําเลตั้งอยูในซอย  ทําใหผูบริโภค        
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รายใหมๆ   ที่อยากทดลองใชบริการสังเกตเห็นไดยาก จากจุดออนขอนี้ทําใหทางบริษัท The Spa เชื่อมั่นวา
จะเปนสปาที่ใหบริการและตอบสนองความตองการกับกลุมผูบริโภครายใหมที่ตองการเขามาทดลองใช
บริการไดดีกวาคูแขง  
   
 ดานการลงทุนและบริหารการเงิน       ทางบริษัท The Spa    ไดวางแผนการจัดการอยางมี               
ประสิทธิภาพ  โดยจะควบคุมตนทุนขายและคาใชจายในดานตางๆใหอยูในระดับที่ไมสูงจนเกินไป เนนการ
ลงทุนและใชจายใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด และชวยเพิ่มยอดการใชบริการไดอยางมี    
ประสิทธิผล ทางบริษัท The Spa ไดวางแผนการดําเนินงานวาโครงการจะเริ่มกอสรางในเดือนกันยายน 2546 
และคาดวาแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการใหกับลูกคาไดภายในเดือนมกราคม 2547  

 1.  วางแผนที่จะใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 22 ลานบาท โดยแบงสัดสวนของการลงทุนสวน
ของเจาของประมาณ 12 ลานบาท และสวนของเงินกูธนาคาร 10 ลานบาท 
 

2. มียอดขายปแรก 13 ลานบาท  
 

3. สรางผลกําไรไดตั้งแตส้ินปที่หนึ่ง 
 

4. มียอดขายเติบโตตอเนื่องประมาณรอยละ 20 ตอป 
 

5. สามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลาประมาณ 3 ป 
 

6. มีคา NPV อยูที่ 23.8 ลานบาท 
 

7. มี IRR อยูที่รอยละ 34 
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บทที่ 2 
 

ตลาดสปา 
 
สภาพตลาดปจจุบัน 
 

• วิธีการดูแลสุขภาพและการผอนคลายความเครียด 
 

 สภาพเศรษฐกิจสังคมและการแขงขันเชิงธุรกิจในปจจุบันกอใหเกิดความเครียดและปญหาดาน
สุขภาพไมวาจะอยูในสถานะภาพของเจาของกิจการหรือลูกจางเองก็ตาม จึงเปนเหตุผลใหผูบริโภคเริ่มสนใจ
และเอาใจใสดูแลและรักษาสุขภาพอยางจริงจังเพิ่มขึ้น 
         
 ผูบริโภคเหลานี้มีทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพ และมีวิธีการผอนคลายไดหลายรูปแบบ เชน การ
เขาศูนยกีฬา วิ่ง และเตนแอโรบิคตามสวนสาธารณะ การฝกโยคะ การไปดูหนังหรือเดินซื้อของตามหาง
สรรพสินคา แตวิธีการผอนคลายที่กําลังมาแรงและเปนที่นิยมอยางแพรหลายคือ การเขามาใชบริการในสปา 
ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูบริโภคคลายความเครียดแลว การบริการบางประเภทในสปายังเปนการเสริมสุขภาพให
แข็งแรงอีกดวย 
        
 แตเนื่องจาก 1 - 2 ปที่ผานมา ธุรกิจสปาที่เปดใหบริการสวนใหญจะอยูในโรงแรมและรีสอรท
ตามสถานที่ทองเที่ยว ทําใหผูบริโภคบางสวนไมสะดวกที่จะไปใชบริการ นอกจากนี้ อัตราคาบริการของ
บรรดาธุรกิจสปาซึ่งตั้งอยูในโรงแรมและรีสอรทดังกลาวก็มีราคาที่สูงมาก ทําใหเปนอุปสรรคของสถาน
บริการเหลานี้ที่ตองมุงการทําตลาดเปาหมายของตนไปที่ผูบริโภคระดับสูงเทานั้น ดังนั้นถามีบริการสปาที่
เปดแบบสแตนอโลนเพิ่มมากขึ้นและมีอัตราคาบริการปานกลาง ก็จะเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่ใส
ใจสุขภาพและตองการใชบริการ  
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• โอกาสทางธุรกิจ 
 

 จากปจจัยที่เอื้ออํานวยหลายอยางในการลงทุนเชน ตลาดที่มีมูลคาสูงถึง 3,655 ลานบาท มีอัตรา
การเติบโตสูงอยางตอเนื่องประมาณ รอยละ 40 ตอป และจากชองวางของสภาพตลาดสวนใหญที่มีการเปด 
สปาในเฉพาะสวนของโรงแรมและรีสอรทและมีราคาคาใชบริการที่สูง 
        
 แนวโนมของผูบริโภคที่ เร่ิมหันมาดูแลรักษาสุขภาพ  และหาวิธีการผอนคลายดวยการใช      
สมุนไพรมีมากขึ้น ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือน้ํามันหอมที่ใชนวด  ที่มีสรรพคุณในการชวยบําบัดรักษาอาการตางๆ 
ได  พรอมกับใหกล่ินหอมชวยใหรูสึกผอนคลายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการหาแหลงเงินกูเพื่อมาลงทุนในธุรกิจก็
สามารถทําไดงายกวาสมัยกอน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

 
 จากปจจัยทั้งหมดที่กลาวถึงนี้ ทําใหทางบริษัท The Spa เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจและ
เปนการสรางใหผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการเลือกดูแลรักษาสุขภาพและการผอนคลายดวยวิธี 
ธรรมชาติ 
 
ลักษณะธุรกิจ 
 

  1. วิสัยทัศน 
   นําเสนอสินคาและบริการที่มคีุณภาพ โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจและเพิ่มคณุคาให
กับลูกคาทุกคนที่เขามาใชบริการ 
 

 2. ภารกิจ 
เปนสถานบริการแบบ Destination Spa ที่ใหบริการการผอนคลายและเสริมสรางสุขภาพที่ด ี

ใหกับผูบริโภคโดยเนนวิธีการแบบธรรมชาติบําบัด ดวยสินคาและบริการหลักๆ ดังนี้ 
 

- บริการนวด 
- แบบแผนไทย และแบบอะโรมาเธอราพี 
- นวดหนาและฝาเทา 
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- นวดบําบดั 
- บริการเสริมความงาม 
- อบผิว 
- ขัดผิว 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกและผอนคลาย 
- อางน้ําจากุซซี่ และอางน้ําเยน็ 
- หองอบซาวนา และหองอบไอน้ํา 
- การใหคําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพ 
- ผลิตภัณฑทางธรรมชาติ 
- น้ํามันหอมกลิ่นตางๆ 
- สมุนไพรประคบ 

 

3. เปาหมายการดําเนินงาน 
 -    สรางยอดขายประมาณ 13 ลานบาท ภายในป 2547 
 -    มีผลกําไรสุทธิประมาณรอยละ 22 ในป 2547 
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 บทที่ 3  
 

การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาค 

 
• ดานเศรษฐกิจและนโยบายรฐับาล 
 

 สภาพเศรษฐกจิที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้น ทําใหผูบริโภคมีการใชจายเงินมากขึน้   และตลาดสปา  ก็มี 
แนวโนมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนั้นตลาดขางเคียงอยางผลิตภัณฑจากธรรมชาติโดยเฉพาะตลาด
สมุนไพรก็มีอัตราการขยายตวัสูงถึงรอยละ 30 ตอปซ่ึงมาจากภาครัฐมนีโยบายสนับสนุนการพัฒนาการผลิต
และสงเสริมการใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ทําใหตลาดผลิตภัณฑและการบริการเรือ่งสุขภาพ ซ่ึงรวมถึง       
สปา  กลายเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้น 

 

• ดานสงัคมและวัฒนธรรม 
 

 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ  เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เอื้ออํานวยตอ 
การเติบโตของตลาดสปา  เนื่องจากกระแสนยิมสินคาที่มาจากธรรมชาติและบริการความผอนคลายในรูป
แบบธรรมชาติ มีการดแูลรักษาสุขภาพมากขึ้นทําใหผูบริโภคเริ่มมาใชบริการสปามากขึ้น โดยสวนหนึ่งมี
ความเชื่อที่วาสามารถชวยผอนคลายความเครียด และเสริมสุขภาพกายและจิตใจ เปนสถานที่สงบเหมาะ
สําหรับการผอนคลาย  อีกทั้งยังเปนการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสิ่งปนเปอนทางเคมี  เนื่องจากใชผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติโดยเฉพาะการใชสมุนไพร 
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โครงสรางตลาดและสภาพอตุสาหกรรม 
 

• โครงสรางตลาด 
 

  เมื่อวิเคราะหขอมูลทางการตลาดสปาในปจจุบันจะพบวามีลักษณะของการกระจายตัว กลาวคือ 
ในแตละพื้นที่  จะมีสปาแบบสแตนอโลน  เปดใหบริการเพียงไมกี่รายเทานั้น ไมวาจะในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใหญๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยวก็ตาม เชน ยานถนนบางนา-ตราด  มีเพียงหนึ่งแหง ยานถนนสาธร    
มีประมาณ 1 - 2 แหง เพราะสวนใหญแลวสปาจะเปดใหบริการอยูในโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว หรือรีสอรท    
ทั่วไปในทุกที่  
 

• สภาพอตุสาหกรรม 
 

 การใชธรรมชาติบําบัดเพื่อปรับสมดุลในรางกาย  เปนวิธีหนึ่งที่คนสวนใหญเลือกใชเมื่อตองการ 
ผอนคลายแทนการพึ่งยารกัษาโรค จากความหวงใยสุขภาพนี้เอง ทําใหธุรกจิและบริการทีเ่กี่ยวของกับ       
สุขภาพไดรับความสนใจมากขึ้น ธุรกจิและบรกิารดานสุขภาพถูกปลุกใหตื่นขึน้ เพราะเมอืงไทยมีความโดดเดน 
ทั้งเรื่องสมุนไพรและการแพทยแผนไทย โดยเฉพาะสปาซึ่งเปนธุรกิจทีก่ําลังมาแรงและไดรับความสนใจจาก
ผูประกอบการและนักลงทนุเปนอยางมาก 

 
 ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา มจีํานวนสปาเปดใหบริการเพิม่ขึ้นมากมาย  ทั้งในรูปแบบที่เปนสปา

แบบใหบริการครบวงจร โดยมีการออกแบบสถานที่ใหดูหรูหรา และใหความรูสึกผอนคลายเมื่อเขาใช
บริการ และหองแถวที่เปดใหมีบริการนวดและเสริมความงามในแบบตางๆ  

 
  1. การเขามาของคูแขงรายใหม 

 

  จากเดิมที่สปาจะมีใหบริการแตในโรงแรมใหญและรีสอรทตางๆ  แตเนื่องจากธุรกิจสปา
กําลังไดรับความนิยมอยางสงูจากผูบริโภค จึงทําใหมนีักลงทุนและผูประกอบการเริ่มตื่นตัวเปดกิจการดาน  
สปาเพิ่มมากขึน้ โดยมีการเปดสปาตามโรงแรมตั้งแตระดับสี่ดาวขึ้นไป และเปดสปาแบบสแตนอโลนมาก
ขึ้น ทําใหการแขงขันมีความรุนแรงมากขึ้นตามไปดวย แตการเขามาใหมในธุรกิจแบบสปานี้ทําไดไมงายนกั 
เนื่องจากรูปแบบการดําเนนิธุรกิจของสปาในเมอืงไทย   ตองอาศัยทําเลที่เดินทางสะดวก การทีจ่ะหาทําเลที่
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ตั้งที่ดีได  ตองใชเงินลงทุนสูง นอกจากนัน้รูปแบบการใหบริการและการออกแบบตกแตงรานก็เปนปจจยัที่
สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งจะวาไปแลวก็ตองใชเงินทุนสูงพอสมควร ส่ิงสําคัญมากอีกอยางคือเร่ืองของ
บุคลากรโดยเฉพาะพนกังานนวดที่ตองมคีวามสามารถและความชํานาญในการนวดแบบตางๆ ซ่ึง   ผูที่เขามา
ใหมในธุรกิจสปาจําเปนตองลงทุน และมีแหลงที่จะจดัหาทรัพยากรบุคคลเหลานี้เขามาปฏิบัติงาน ซ่ึงไมใช
เร่ืองงายในปจจุบันที่จะหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพในปริมาณมากๆ  

 

2. สินคาทดแทน 
 

 ในมุมมองที่สปาเปนสถานที่สําหรับคนที่มีความตองการความผอนคลายความตึงเครยีดจากการ
ทํางานหนกั สินคาทดแทนของธุรกิจสปาที่ชวยผอนคลายความเครยีดหรือเสริมสรางสุขภาพมีอยูมากมายทัว่
ไป อยางเชน ศูนยออกกําลังกายตามอาคารสํานักงานและโรงแรมตางๆ สถานที่ใหบริการนวดแผนโบราณ
ตามโรงพยาบาล อาคารพาณิชย หองแถวและตามหางสรรพสินคา การเตนแอโรบิค  ในสวนสาธารณะหรือ
บริเวณลานหนาหางสรรพสินคา การวิง่และการฝกโยคะซึ่งกําลังเปนที่นิยม หรือกระทั่งการดูภาพยนตรก็
สามารถชวยใหผอนคลายได ซ่ึงผูบริโภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกใชบริการ โดยกิจกรรมบางอยาง  
สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจายหรือมีคาใชจายที่ถูกมากๆ นอกจากนัน้สถานที่เหลานี้หาไดงายกวาสปา  

 
 แตในมุมมองที่สปาเปนสถานที่สําหรับคนที่มีความตองการความผอนคลายดวยการนวด สินคา
ทดแทนของธุรกิจสปาจัดวามีคอนขางนอย ซ่ึงไดแกสถานที่ใหบริการนวดแผนโบราณตามโรงพยาบาล 
อาคารพาณิชย หองแถว และตามหางสรรพสินคา ซ่ึงเปนสถานที่สะดวกและหาไดงาย แตเปนกลุมลูกคา
คนละแบบ  นั่นคือเปนกลุมที่ไมเนนบรรยากาศที่ผอนคลาย  สภาพแวดลอมที่สวยงาม แตเปนกลุมที่ตองการ
ความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย 
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3. อํานาจการตอรองของลูกคา (ผูใชบริการ) 
 

ลูกคาหรือผูมาใชบริการที่สปา จะมีอํานาจการตอรองนอย เนื่องจากวาสถานบริการสปา  แตละ 
แหงในบรเิวณตางๆจะเปดใหบริการไมแพรหลาย คืออาจจะมีเพยีงแหงเดียว หรือสองแหงเทานัน้ นอกจากนัน้ 
ความสามารถในการใหบริการของสปากับลูกคายังมีขอจาํกัดอีกดวย เพราะในแตละชวงเวลาของแตละวนั
นั้น สปาทัว่ไปสามารถรองรับใหบริการลูกคาไดในจาํนวนที่จํากดัโดยเฉพาะในชวงบายสามโมงถึงสองทุม
เปนตน ซ่ึงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ลูกคาเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ดังนัน้ลูกคาสวนใหญจึงตอง
โทรศัพทมาจองขอใชบริการลวงหนา สวนลูกคาที่ไมไดจองเวลาลวงหนาสวนใหญมักจะนัง่รอหรือไมก็
กลับมาใชบริการในวันหลัง เหตุผลเพราะวาสปาที่เปดใหบริการในแตละบริเวณมจีํานวนจํากัดมากดังที่กลาว
มาแลวขางตน ดังนั้นทําใหการเปลี่ยนสถานที่บริการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจะตองมีคาใชจายคอนขางสูง 
ทั้งคาน้ํามันและตองเสียเวลาในการเดินทาง นอกจากนัน้ผูบริโภคยังไมรูวาบริการหรอืสินคาของสปาอีกแหง
หนึ่งจะเปนอยางไร 
 

 จากเหตุผลที่จํานวนสปาที่เปดใหบริการนั้น ยังมีจํานวนไมมาก ทําใหการตั้งราคาหรือการขึ้น
ราคาที่เหมาะสมสามารถทําไดงายและผูบริโภคก็ยินดีที่จะจาย เหตุผลหน่ึงคือวาถาลูกคาที่เขามาใชบริการ
นวดแลวเกิดความพึงพอใจกับการนวดนั้นๆ จะสงผลใหลูกคาเกิดความภักดี ทําใหการกําหนดเรื่องราคา     
ไมสงผลกระทบมากนัก 

 

4. อํานาจการตอรองของผูขาย 
  

อํานาจการตอรองของผูขายแยกเปนสามสวนดังนี้  
 

1. ผูใหบริการออกแบบและกอสรางสถานที่ 

 อํานาจการตอรองของผูใหบริการออกแบบและกอสรางสถานที่มีนอย   เนื่องจากวาใน
ปจจุบันมีสถาปนิกที่รับออกแบบและผูรับเหมากอสรางอยูจํานวนมาก   ทําใหเจาของกิจการมีทางเลือกมาก 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกจิที่ถดถอยทําใหเกิดความตองการที่จะไดงาน ทําใหมีการเสนองานแขงกนัซึ่ง     
เจาของกิจการจะไดเปรียบจากตรงนี้โดยจะไดราคาที่ต่ําลง 
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2. ผูขายผลิตภัณฑที่ใชในการทําธุรกิจสปา 
 

 อํานาจการตอรองของผูขายผลิตภัณฑที่ใชในการใหบริการในสปามีคอนขางสูง เชน  
เครื่องอบตัว ระบบอางจากุซซี่  หองซาวนา และหองอบไอน้ํา เนื่องจากสินคาเหลานี้สวนใหญเปนสินคา
เฉพาะกลุม  และตองนําเขาจากตางประเทศโดยที่มีตัวแทนจําหนายในประเทศเพียงไมกี่รายที่นําเขามา ทําให
ทางเลือกของเจาของกิจการมีนอย 

 
3. ผูขายผลิตภัณฑที่ใชในขั้นตอนการนวดและเสริมความงาม 

 

 อํานาจการตอรองของผูขายผลิตภัณฑที่ใชในขั้นตอนการนวดและเสริมความงามมีนอย  
เพราะสินคาสวนใหญหลายชนิดสามารถหาซื้อไดภายในประเทศ เชน น้ํามันหอม และสมุนไพร ถึงแมวาจะ
ตองสั่งซื้อสินคาบางรายการที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ทางบริษัทฯหรือสปาทั่วๆไปก็สามารถหาซื้อไดจาก
ตัวแทนจําหนายหลายรายไดในราคาที่ถูก ผูขายบางรายยินดีที่จะใชกลยุทธฝากขายสินคาอีกดวย และเนื่อง
จากสินคาเหลานี้เปนสินคาที่ใชเฉพาะกลุม เปนสินคาที่ไมไดใชหรือสามารถวางขายไดตามตลาดทั่วไป จึง
ทําใหผูขายหลายรายจําเปนตองอาศัยและใชชองทางทางดานสปาเปนชองทางหนึ่งในการขายสินคาและ
สรางตราสินคาของตนเองใหเปนที่รูจัก จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูขายมีอํานาจการตอรองที่นอยกวา 

 

5. การแขงขนั 
การแขงขันในตลาดสปาเปนการแขงขันทีสู่ง เนื่องจากธรุกิจสปา กําลังไดรับความนยิมอยางสูง 

จากผูบริโภค โดยเฉพาะคนไทยทั้งผูหญิงและชายทีเ่ร่ิมมีการตื่นตัวและใหความสนใจ  ในการดูแลรักษา    
สุขภาพมากขึน้ จึงทําใหนักลงทุนเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและไดทําการเปดกิจการเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพ
และตางจังหวดั โดยสปาในกรุงเทพนั้นจะเนนตั้งแตภาพลักษณความหรูหราของสถานที่และรวมถงึบริการที่
มีความหลากหลายสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน ในขณะที ่ สปาตามตางจังหวัดนัน้จะไมเนนถึงความ
สวยงามในการออกแบบรานความหรหูรามากนัก แตจะเนนการใหบริการที่จัดเตรยีมใหลูกคาเทานั้น 

 
 จากสภาพตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสในการทํากําไร สปาโดยทั่วๆไปจึงใชกลยุทธทางการ
ตลาดโดยเฉพาะกลยุทธดานราคา และกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆเปนกลยุทธในการทําตลาดและแขงขัน
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กับคูแขงขัน อยางเชน การลดราคาพิเศษตอการใชบริการตอคร้ัง การซื้อโปรแกรมนวดแบบเปนแพ็คเกจ  
เพื่อดึงใหลูกคาเขามาบริการอยางตอเนื่อง และการจําหนายคูปองเพื่อใชเปนสวนลดในครั้งตอๆไป 

 

 เพื่อสรางชื่อเสียงใหเปนที่ รูจักและสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน    ดังนั้นเจาของสปา            
รายใหญๆจะใชงบประมาณในการนําเสนอสถานที่  และบริการของตนเองโดยการใชส่ือโฆษณาตางๆ โดย
เฉพาะสื่อส่ิงพิมพที่ดูจะตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายที่สุดและเปนที่นิยมมากที่สุดในปจจุบัน เชนนิตยสารที่
เกี่ยวกับความงาม และเกี่ยวกับสุขภาพ ซ่ึงจะชวยสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักไดเร็วยิ่งขึ้นพรอมนําเสนอกิจ
กรรมสงเสริมการขายตางๆไปไดพรอมๆกัน 

 
 จากผลการวิเคราะหอุตสาหกรรมสปาขางตน  สามารถสรุปไดวา  การลงทุนทําธุรกิจสปานั้น 

คอนขางยาก  การดําเนนิธุรกิจสปาใหประสบความสําเร็จไดนั้นก็ตองอาศัยปจจยัหลายอยาง โดยเฉพาะ ทําเล
สถานที่ตั้งสินคาและการใหบริการ  การพัฒนารูปแบบการใหบริการ ใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรม      
ผูบริโภค และที่สําคัญคือจะตองมีจดุเดนเปนของตัวเองเพื่อสรางใหเปนจดุขายและเปนขอไดเปรียบในการ
แขงขนั ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับตราสนิคาในระยะยาว  

 
 นอกจากนั้น ผูประกอบการในธุรกิจสปา  ตองเนนและเสริมการเพิ่มคุณคาใหมๆ ใหแกผูที่มาใช 

บริการ  ซ่ึงนับวันจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมบอยและมีความตองการในสิ่งตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะหคูแขง 
 
 สภาพการแขงขันของธุรกิจสปานั้น จัดวาอยูในเกณฑสูง ทั้งจากการแขงขันจากธุรกิจแบบเดียว
กันและการแขงขันจากสินคาทดแทน ดังเห็นไดจากมีการเปดกิจการเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบการใหบริการ
นวดตามหางสรรพสินคา และหองแถวตางๆ ซ่ึงใหบริการเชน การนวดเฉพาะจุด เชน นวดฝาเทา จนไปถึง  
สปาที่ใหบริการแบบครบวงจรทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด นอกเหนือจากการเลือกทําเลที่ตั้งซึ่งถือวาเปน
จุดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจสปาแลว การใชกลยุทธดานราคาและกิจกรรมสงเสริมการขาย  ก็เปน     
กลยุทธหลักๆ ที่ผูประกอบการเกือบทุกคนนํามาใชในการแขงขัน 
 

ประเภทของสปา 
 

1. Resort Spa และ Hotel Spa 
 เปนลักษณะของรีสอรทและโรงแรมที่มีการใหบริการสปา สําหรับแขกที่เขาพัก สามารถพบ

เห็นไดทั่วไปตามแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง อาทิเชน หัวหิน และภูเก็ต  
 

2. Day Spa 
 เปนรูปแบบสปาที่พบไดทัว่ไปในกรุงเทพฯ อาจใชเวลาเพียง 2 ช่ัวโมงสําหรับการเขาใชบริการ 

หนึ่งอยาง หรือมากที่สุด 1 วัน สําหรับการเขารับบริการแบบครบวงจรทั้งการนวดและดูแลสุขภาพผิว 
 

3. Destination Spa 
 สถานประกอบการที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบโดยจะใหการบริการดูแลตั้งแตเร่ืองอาหารการ

กิน การอยูการนอน การออกกําลังกาย และการใหบริการดานสปา กอนการเขาใชบริการตองมีการสอบถาม
และพูดคุยเพื่อทําความเขาใจลักษณะการใชชีวิตของผูจะเขารับการบริการ เ พื่อที่จะไดสามารถจัดเตรียม    
รูปแบบ หรือคอรสการบําบัดที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับผูจะเขารับบริการมากที่สุด 
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4. Medical Spa 
 เปนรูปแบบที่เนนการทําสปาเพื่อบําบัดและรักษาโรค  ซ่ึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจ

เปนการบําบัดโดยทางธรรมชาติเพียงอยางเดียว หรือควบคูไปกับการใชยาแผนปจจุบนั 
 

 

ประเภทของรปูแบบการใหบริการในสปา 
 

 โดยทั่วไปรอยละ 70 ของการใหบริการในสปา คือ การนวด ซ่ึงรูปแบบการนวด ที่ไดรับความ
นิยมมีทั้งหมด 8 ประเภท 

 

1. การนวดแบบแผนไทย (Thai Massage) 
 เปนการนวดแบบผสมผสานระหวางการนวดแบบเนนกดจุด ที่เนนการคลึงไปตามรางกายกับ

การนวดแบบยืดเสนยืดสาย แบบกายบริหาร 
 

2. การนวดแบบจีน (Shiatsu) 
 เปนการกระตุนและบําบัดพลังงาน หรือ “ช่ี”  ที่ไหลเวยีนภายในรางกายใหสมดุลคลายกับการ 

นวดแบบไทยแตความหนักหนวงนอยกวา 
 

3. การนวดแบบญี่ปุน (Reiki) 
 เปนการนวดทีม่ีพื้นฐานของความเชื่อที่วา เปนการกระตุนประกอบกบัการฟนฟูพลังงาน  และ

ผอนคลาย การนวดแบบนี้เนนการกดจุดโดยจะทําการนวดลงบนจดุสําคัญ 16 จุดบนรางกายเทานัน้ ไมมีการ
สัมผัสรางกายสวนอื่น 
 

4. การนวดแบบอินเดีย (India Massage) 
 เปนการกระตุนกลามเนื้อสวนบนของรางกายบริเวณหัวไหล และตนคอควบคูไปกับการนวด

ดวยน้ํามันหอมระเหย เพื่อใหพลังงานไดไหลเวียนทั่วรางกาย 
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5. การนวดแบบขจัดพิษ (Lymphatic Drainage) 
 เปนการนวดเพื่อชวยลดอาการบวมน้ํา  และกําจัดไขมันสวนเกินที่เรียกวา เซลลลูไลท ชวย 

กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและกระชับผิว ลักษณะการนวดจะเปนการเคาะและกดตามผิวหนังสวนที่ไม
เรียบเปนลักษณะผิวเปลือกสม 
 

6. การนวดแบบอะโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 
 เปนการนวดที่นิยมกันมาก เปนการนวดแบบผสมผสานระหวางวิธีการนวดแบบโบราณ  ซ่ึง 

เปนการผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ควบคูกับการใชกล่ินบําบัด 
 

7. การนวดฝาเทา (Reflexology) 
 เปนการนวดที่ชวยกระตุนระบบการทํางานของรางกายโดยรวมใหดีขึ้น  เนื่องจากฝาเทาเปนจุด 

ศูนยรวมของเสนตางๆ ในรางกาย 
 

8. การนวดแบบอัคนีบําบดั (Lastone Therapy) 
 เปนการใชหินรอน-เย็น วางตามจุดสําคัญของรางกายสลับกัน อุณหภูมิที่ตางกันของหินจะชวย 

กระตุนการไหลเวียนของโลหิต ซ่ึงจะสงผลใหเซลลในรางกายไดรับออกซิเจนอยางเต็มที่ 
 

 จากอัตราและแนวโนมการเจริญเติบโตของธุรกิจสปาที่กําลังเพิ่มสูงขึ้น ทําใหนักลงทุนใหความ
สนใจและเปดสปาเพิ่มมากขึ้นไมวาจะอยูในโรงแรมหรือรีสอรทตางๆแลว ยังมีการเปดกิจการแบบ 
สแตนอโลนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสปาที่จัดอยูในประเภทของ Day Spa และ Destination Spa 
  
คูแขงทางตรง 
 

 ผลการสํารวจคูแขงในยานบริเวณถนนบางนา-ตราด และเขตใกลเคียงกัน พบวามีคูแขงที่เปน       
คูแขงหลักเพียงหนึ่งแหงเทานั้นคือ Health Land Spa ซ่ึงตั้งอยูในระหวางในซอยอุดมสุข 60  และถนน 
ศรีนครินทร Health Land Spa จัดเปนสปาประเภท Medical Spa ที่เปดใหบริการมาแลวมากกวา 2 ป และเปน
ที่รูจักเปนอยางดีของผูบริโภคบริเวณนั้น 
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 สําหรับจุดแข็งและจุดออนของ Health Land Spa สาขาถนนศรีนครินทร สามารถวิเคราะหได 
ดังนี้ 
 

จุดแข็ง 

 

1. มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย (ปจจุบันมี 2 สาขา ที่ถนนสาธร) 
2. การเดินทางสะดวก สามารถเขาไดจากทางดานถนนศรนีครินทร และทางถนนสุขุมวิท 
3. มีแพทยอายุรเวช คอยใหคําปรึกษากับลูกคาที่มาใชบริการ 
4. มีบริการขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย 
5. มีแหลงเงินทนุสูง 
6. ผูบริหารงานและทีมงานมีประสบการณและความชํานาญในธุรกิจ 

 

 จุดออน 

 

1. กลุมลูกคาใหมจะสังเกตหรอืหาสถานที่ตั้งไดยากเนื่องจากรานตั้งอยูในซอยไมมีปายบอก 
2. ขาดความหลากหลายในการนวด เชน ไมมบีริการนวดหนา 
3. ขาดความหลากหลายของวิธีการนวด เชน ไมมีบริการนวดหนา นวดแบบจีน และญี่ปุน 
4. ไมมีใหบริการอางจากุซซี่ อางน้ําเย็น หองอบซาวนา และหองอบไอน้ําสําหรับผูบริโภคที่ใชบริการ

นวดแบบทั่วไป 
5. ลูกคาไมได รับการบอกวาสามารถเลือกน้ํ ามันหอมกลิ่นตางๆได  เมื่อเลือกบริการนวดแบบ 

อะโรมาเธอราพี 
 

คูแขงทางออม 
 

1. สถานเสริมความงามหรือรานเสริมสวยที่มบีริการนวด 
2. สปอรทคลับ หรือศูนยออกกําลังกาย 
3. การฝกเตนโยคะ 
4. การวิ่งหรือเตนแอโรบิคในสวนสุขภาพ หรือสวนสาธารณะ 
5. การใหบริการนวดฝาเทาในหางสรรพสินคา 
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บทที่ 5 
 

ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ 
 
 ในสภาพตลาดที่มีการแขงขนัที่รุนแรง การดําเนินธุรกิจสปาเพื่อใหประสบความสําเร็จไดตาม
เปาหมายนั้นตองมีกลยุทธทางการตลาดที่ดแีละอาศัยปจจยัที่สําคัญคือ 
 

  1. มีทําเลที่ตั้งของสถานที่ที่เดินทางไปมาไดสะดวก  และสามารถสังเกตเหน็ไดงาย 
 

2. มีสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดี เชน ใหบริการ     
คําแนะนําดแูลสุขภาพที่ถูกตองใหกับผูมาใชบริการ เพื่อสรางความประทับใจและสรางลูกคาใหเกิดความ   
จงรักภกัด ี
 

  3. มีจุดเดนที่เปนขอไดเปรียบในการแขงขัน 
 

  4. มีความพรอมดานบุคลากร 
 

5. กิจกรรมทางการตลาดที่ตองตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายหลัก 
 

  6. มีการปรับปรุงสถานที่หรือพัฒนาสินคาและบริการใหทนัตอพฤติกรรมของผูบริโภคที่อาจ 
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 
 
 สําหรับสินคาและบริการที่เปนหนึ่งในปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทําธุรกิจดานสปา  มี
รายละเอียดเพิม่เติม ดังนี ้
  

หมวดสินคา 
 

1. น้ํามันหอม 
 

2. โคลนหมักและพอกตวั 
 

3. โลช่ันบํารุงผิว 
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4. สมุนไพรบํารุงรางกาย 
 

 

หมวดบริการ 
 

1. การนวด 4 แบบ ไดแก 
 

1.1 นวดแบบไทย 
 

1.2 นวดแบบอะโรมาเธอราพี 
 

1.3 นวดหนา 
 

1.4 นวดฝาเทา 
 

1.5 นวดบําบดั 
 

2. การใหบริการเสริมความงาม 
 

2.1 การขัดและอบผิวสมุนไพร 
 

2.2 การทําทรีตเมนต 
 

- Full Body Treatment 
เปนวิธีที่มีการใชผลิตภัณฑเพื่อดูแลรางกายใหดีขึ้น ไมใชการบําบัดรักษาปญหาใดๆ ทั้งสิ้น แต
เปนเนนเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง 

 

- Spot Treatment 
เปนการทําทรีตเมนตเฉพาะสวนของรางกาย เชน บริเวณหลัง หนาอก แขน และรวมถึงการทํา 
ทรีตเมนตพิเศษเชน เซลลูไลท เปนตน  

 

3. พนักงานนวด (Therapist) 
 

ใหบริการในรูปแบบการนวดตางๆที่ผานการอบรมและทดสอบความสามารถในการนวด 
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3.1 พนักงานนวดแบบแผนไทย 
 

3.2 พนักงานนวดแบบอะโรมาเธอราพี 
 

3.3 พนักงานนวดแบบบําบัด 
 
 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการผอนคลาย 
 

  4.1 แยกสวนของผูชายและผูหญิง 
 

  4.2 หองนวดแบบรวม 
 

  4.3 หองนวดแยกสวนตัวแบบทัว่ไปและแบบวีไอพ ี
 

  4.4 หองทําทรีตเมนท 
 

  4.5 หองอบไอน้ําแบบรวม 
 

  4.6 หองอบซาวนาแบบรวม  
 

  4.7 อางจากุซซี่  และอางน้ําเยน็ 
 

  4.8 หองอาบน้ํา  และล็อคเกอรสวนตวั 
 

  4.9 หองรับแขก สําหรับพักผอนระหวางรอรับการใหบริการ 
 

4.10 บริการเครื่องดื่ม 
 

5. การใหคําแนะนํา 
 

  5.1 มีการจัดเตรยีมเอกสารสําหรับการดูแลและรักษาสุขภาพที่ถูกตอง 
 

  5.2 คูมือเกี่ยวกับวัตถุประสงคและประโยชนของการเขารับบริการในสปา และการนวดในแบบตางๆ
เพื่อสรางใหลูกคาเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 6 
 

การวิจัยตลาด 
 
วงจรชีวิตธุรกิจสปา 

 

 จากการวิเคราะหสภาพตลาดและวงจรชีวิตธุรกิจพบวา ธุรกิจสปาจัดอยูในชวงที่มีอัตราการเติบ
โตสูง  เนื่องจากแนวโนมของผูบริโภคจํานวนมากมีความตื่นตัว และระวังดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มี
สถานประกอบการเปดใหบริการเพิ่มขึ้นมากมายทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ประกอบกับธุรกิจขางเคียง
อยางเชน ศูนยออกกําลังกาย (Fitness Center) ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
 
 ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจดานสปา จะสามารถแขงขันในตลาดไดนั้นจําเปนตองหาจุดแข็งของ
ตัวเองใหไดและพัฒนาจุดแข็งนั้นใหเปนขอไดเปรียบเหนือคูแขง เนนสรางความแตกตางหรือปรับปรุงการ
ใหบริการที่ดีอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นตองทําการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเปนระยะๆ เพื่อ
เตรียมตัวหรือปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ตองมีการทําการวิเคราะห          
คูแขงขัน เพื่อหากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมและแขงขันได เชน ราคา สินคาหรือบริการใหมๆ เพื่อสราง
ความแข็งแกรงและอยูรอดในสภาพของตลาดที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 

 ผลการวิจัยตลาดโดยการใหกลุมลูกคาเปาหมายทําแบบสอบถามจํานวน 140 คน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เปนเหตุผลจูงใจตอการตัดสินใจในการเขารับบริการในศูนยสงเสริมสุขภาพ 
(สปา) ซ่ึงสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
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1. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ 
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สถานที่ตั้งและการออกแบบ รูปแบบของการใหบริการ
มาตราฐานการยอมรับและบุคลากร ราคาและการสงเสริมการขาย  

 
- รอยละ 34 ของผูบริโภคเลือกสถานที่ตั้งและการออกแบบตกแตงรานเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน
ใจเขารับบริการ 

- รอยละ 28 ของผูบริโภคเลือกรูปแบบของการใหบริการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับ
บริการ  

- รอยละ 20 ของผูบริโภคเลือกชื่อเสียงและบุคลากรเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับบริการ 
- รอยละ 18  ของผูบริโภคเลือกราคาและกิจกรรมสงเสริมการขายเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขา
รับบริการ 

 
 จากขอมูลตามแผนภูมิขางตนสรุปไดวา ทาํเลสถานที่ตั้งและการออกแบบราน เปนปจจัยที่สําคัญ  

ที่สุดที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการ อยางไรก็ตามรูปแบบของการใหบริการก็มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจเหมือนกนั ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดหลักๆที่เปนกลยุทธที่สําคัญ และตองเนนใหความสําคัญ
เพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขันคือ กลยุทธดานการกระจายสินคา (ในกรณีนี้คอื การหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะ
สม การเดินทางไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย) และกลยุทธดานสนิคาและบริการ 
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2. ปจจัยยอยของแตละปจจัยหลักท่ีมีผลตอการตัดสนิใจในการเลือกใชบริการ 
 

2.1 ปจจัยทางดานสถานที่ตั้งและการออกแบบราน   
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ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดลอมของสถานที่ตั้ง
สิ่งอํานวยความสะดวก แนวคิดและการจัดสถานที่

  
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความสะดวกในการเดินทางมากเปนอันดบัแรกทั้งหมด 108 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมของสถานที่ตั้งเปนอันดับสองทั้งหมด 104 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกเปนอันดับสามทั้งหมด 80 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับแนวคิดและการจัดสถานที่เปนอันดับสี่ทั้งหมด 72 คน 
 
จากขอมูลในแผนภูมิขางตน  สรุปไดวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของราน  

ซ่ึงจะตองมีความสะดวกในการเดินทางไปมา ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย นอกจากนั้นสภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัยของทําเลที่ตั้งก็เปนสิ่งที่สําคัญอีกประการที่ผูประกอบการตองคํานึงถึง ในสวนของสิ่งอํานวย
ความสะดวกและแนวความคิดในการจัดสถานที่ถือเปนเรื่องที่สําคัญรองๆ ลงมา 
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2.2 ปจจัยทางมาตรฐานการยอมรับและบุคลากร 
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ความชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การบริการและคําแนะนํา
รูปแบบการแตงกายและบุคลิคพนักงาน ชื่อเสียง  

 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอันดับแรกทั้งหมด 

124 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริการและใหคําแนะนําเปนอันดับสองทั้งหมด 108 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการแตงกายและบุคคลิกของพนักงานเปนอันดับสามทั้งหมด 72 
คน 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับชื่อเสียงของสถานประกอบการเปนอันดับสี่ทั้งหมด 44 คน 
 
จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวาความชํานาญของพนักงาน และการใหคําแนะนาํในเรื่อง 

ตางๆ  กับผูบริโภคนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก เนื่องจากวาผูที่มาใชบริการในสปา เพื่อตองการความผอนคลายทั้ง
รางกายและจติใจ นั้นสวนมากนัน้ยังไมคอยมีความรูและเขาใจถึงขอดีหรือประโยชนของการใชบริการใน 
สปา  หรือกระทั่งวิธีการนวดในแบบตางๆ ที่แทจริง ในสวนของบุคลิกการแตงกายของพนักงาน และเรื่อง 
ชอเสียงของพนักงานนัน้ก็มคีวามสําคัญรองลงมา ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถึงแมไมไดเปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญ
สูงสุด แตเปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางภาพพจนที่ดีและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ไดอีกทางหนึ่ง 
ื่
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2.3 ปจจัยทางดานรูปแบบของการใหบริการ 
 

0 20 40 60 80 100 120 140

ปจ
จัย
ที่มี

ผล
ตอ

กา
รต

ัดส
ินใ

จ

ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ความทันสมัยของเคร่ืองมือและอุปกรณ
ความหลากหลายของรูปแบบการใหบริการ  

 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความปลอดภยัและความนาเชื่อถือเปนอันดับแรกทั้งหมด 116 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณเปนอันดับสองทั้งหมด 92 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความหลากหลายของรูปแบบการบริการเปนอันดับสามทั้งหมด 80 คน 

 

จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวา ผูเขามาใชบริการในสปาใหความสําคัญกับความปลอดภัยและ 
ความนาเชื่อถือในการเขารับบริการ เนื่องจากวาบริการหลักๆ ในสปาคือการใหบริการนวด ซ่ึงการนวดในแต
ละแบบนั้นจะตองมีการนวดหรือสัมผัสเสนตางๆ ของรางกาย ดังนั้นพนักงานนวดตองอธิบายหรือใหความ
มั่นใจกับลูกคา และอุปกรณตางๆ ที่ใชตองสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สวนของความทันสมัยของ
เครื่องมือและอุปกรณถึงจะมีเปนสิ่งที่สําคัญรองลงมา แตส่ิงเหลานั้นเปนตัวที่จะชวยเสริมใหการบริการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการทํางาน และอาจจะเปนจุดที่เปนขอไดเปรียบใน
การแขงขันอีกดวย สําหรับความหลากหลายของรูปแบบการใหบริการนั้น ทางบริษัทฯ เล็งเห็นวาความหลาก
หลายของบริการจะเปนการเสริมสรางภาพพจนที่ดีที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค นอกจาก
นั้นยังสะทอนภาพของความเปนมืออาชีพอีกดวย 
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2.4 ปจจัยทางดานราคาและรายการสงเสริมการขาย 
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มีกิจกรรมรวมกับบัตรเครดิต ทัวร โรงแรม
การใหความรูทางดานสุขภาพและอนามัย
มีสวนลดพิเศษในรูปแบบตางๆ  

 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการใหสวนลดพิเศษในรูปแบบตางๆเปนอันดับแรกทั้งหมด  

96 คน  
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการใหความรูทางดานสุขภาพและอนามัยเปนอันดับสองทั้งหมด   

80 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการจัดใหมีกิจกรรมรวมกับบัตรเครดิต ทัวร และโรงแรมเปนอันดับ
สามทั้งหมด 36 คน 

 
จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวา ผูบริโภคมีโอกาสที่จะถูกกระตุนใหเกิดการทดลองใชบริการ 

ในสปาไดงาย  จากสวนลดพิเศษที่ทางรานนําเสนอให สวนการใหความรูทางดานสุขภาพและอนามัยกับ           
ผูบริโภคก็เปนบริการเสริมที่สําคัญที่ชวยใหผูบริโภคมีความรูและความเขาใจ กระตุนใหมีการตนตัวและเริ่ม
หันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น ถึงแมวาจะมีความสําคัญนอยกวาสวนลดราคาพิเศษ ในสวนของกิจกรรมที่เขารวม

ื่
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กับบริษัทผูออกบัตรเครดิต ทัวร หรือโรงแรมนั้นไมคอยเปนที่นาสนใจหรือเปนประเด็นที่ผูบริโภคจะพิจารณา
เลือกใชบริการ 

 
2.5 คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการใชบริการ 
 

0 10 20 30 40 50 60

นอยกวา 500 บาท 501-1,500 บาท 1,501-3,000 บาท 3,000 บาทขึ้นไป
 

- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอคร้ังนอยกวา 500 บาทมีทั้งหมด 44 คน คิดเปนรอยละ 31 
- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอคร้ังระหวาง 501-1,500 บาทมีทั้งหมด 56 คน คิดเปนรอยละ 40 
- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอคร้ังระหวาง 1,501-3,000 บาทมีทั้งหมด 32 คน คิดเปนรอยละ 23  
- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอคร้ังมากกวา 3,000 บาทขึ้นไปมีทั้งหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 6 
 
จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวากลุมลูกคาที่ใชบริการในสปาเปนกลุมลูกคาที่มีอํานาจในการซื้อ
ที่คอนขางสูงซึ่งทําใหรานคาสามารถตั้งราคาคาใชบริการไดสูง 
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กลุมลูกคาเปาหมาย 
 

 เนื่องจากตลาดสปามีการแขงขันสูง ดังนั้นการดําเนินธุรกิจจึงตองมีการวางแผนและกําหนด 
กลยุทธทางการตลาดอยางรอบคอบชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหนึ่งในกระบวนการดังกลาวคือ  การ
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน เพื่อที่จะสามารถวางแผนการตลาดตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
กลยุทธดานราคาหรือสินคาและบริการ และเนื่องจากตลาดสปาจัดวาเปนธุรกิจใหมซ่ึงยังมีผูบริโภคจํานวน
มากที่ไมรูจักวาสปาคืออะไรและมีบริการอะไรบาง ดังนั้นดวยเงินงบประมาณที่จํากัดจึงตองมีการวางแผน
การลงทุนใหมีประสิทธิผลสูงสุด นั้นก็คือตองเนนการลงทุนไปที่เฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้น มิฉะนั้น
จะทําใหการลงทุนไมไดผลตามที่ตองการ เสียเวลาและเสียโอกาสในการทําตลาด 
 

 สําหรับรายละเอียดทางดานประชากรศาสตรของกลุมลูกคาเปาหมายมีดังนี้ 
  

• กลุมหลัก (Primary) 
- เพศหญิง และชาย (หญิง 60% และชาย 40%) 
- สัญชาติไทย 
- อายุระหวาง 25 – 45 ป 
- อาชีพพนักงานของบริษัททั่วไป และเจาของกิจการ 
- การศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 
- มีรายไดตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป 
- อาศัยอยูในบรเิวณเขตบางนาและภายในรัศมี 10 กิโลเมตร 

• กลุมรอง (Secondary) 
- เพศหญิง และชาย  
- สัญชาติไทย 
- อายุระหวาง 18 – 24 ป 
- นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพนกังานบริษัททั่วไป 
- มีรายไดระหวาง 15,000-30,000 บาท 
- อาศัยอยูในบรเิวณเขตบางนาและภายในรัศมี 10 กิโลเมตร 
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• ขอมูลทางจิตวทิยา (Psychological) 
- กลุมลูกคาเปาหมายตองเปนคนที่ใหความสนใจและดูแลสุขภาพของตนเอง ไมเพยีงแต

ตองการการคลายความเครียด แตตองการฟนฟูสุขภาพรางกายและจิตใจดวย 
- กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง 
- ตองการเปนทีย่อมรับในสังคมและหมูเพือ่นฝูง 
- ชอบงานสังสรรคหรือสังคมกับเพื่อน 

 
ขนาดของตลาด 
 

 ตลาดสปาเปนตลาดที่มีความนาสนใจและมีศักยภาพ ตลาดมีอัตราการเติบโตสะสมสูงมาก ถึง
รอยละ 64 ในชวงป 2543-2545 ที่ผานมา โดยในป 2545 นั้นตลาดมีมูลคารวมอยูที่ 3,655 ลานบาท (แหลง  
ขอมูล : Thai Spa Association, www.bangkokpost.net)  
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จากผูประกอบการทั้งหมดประมาณ 250 ราย ทั่วประเทศ โดยรายไดที่ไดจากการใชบริการใน 

สปา ประมาณ 2,924 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80 ของตลาดรวมทั้งหมดเปนรายไดที่ไดมาจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เขามาใชบริการโดยเฉพาะตามโรงแรมและรีสอรทตางๆ ตามสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ช่ือเสียง  และรายไดประมาณ  741 ลานบาท ไดมาจากผูบริโภคภายในประเทศ 
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   แผนภูมิแสดงสัดสวนตลาดโดยแบงกลุมลูกคา 

20%
80%

ลูกคาชาวตางชาติ

ลูกคาคนไทย

 ดังนั้นจากแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจทางบริษัทฯไดมีการคาดการณวาตลาดสปานาจะมีอัตรา
การเติบโตอยางตอเนื่อง และตลาดจะมีมูลคารวมอยูที่ประมาณ 4,200 ลานบาทในป 2547 เหตุผลเนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ฟนตัวดีขึ้น ผูบริโภคมีการใชจายมากขึ้น และที่สําคัญมีการเปดใหมีบริการสปาในโรงแรม
และรีสอรทเกือบทุกแหงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการขยายตัวของสปาในรูปแบบสแตนอโลนโดยเฉพาะ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญในแตละภาคซึ่งภาครัฐก็ไดสงเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง (SME) และนอกจากนั้นรัฐบาลยังใชงบประมาณในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดชาว
ตางชาติใหเขาประเทศ 
 

ยอดขายประมาณการ 
 

 จากมูลคาตลาดรวมของสปา 3,655 ลานบาท ในป 2545 ธุรกิจสปาที่ตั้งในโรงแรมและรีสอรท 
มีสวนแบงทางการตลาดอยูมากถึงรอยละ 80 หรือประมาณ 2,924 ลานบาท และสปาที่ตั้งอยูในรูปสแตน 
อโลน  มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ประมาณรอยละ 20 หรือ 731 ลานบาท  
 
 ทางบริษัท The Spa คาดการณวาตลาดจะมีมูลคาประมาณ 4,200 ลานบาทในป 2547 แตสวน
แบงของตลาดนาจะมีสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงไปในป 2546 โดยธุรกิจสปาที่ตั้งในโรงแรมและรีสอรทจะมี
สวนแบงทางการตลาดอยูที่ประมาณ รอยละ 70 ในขณะที่สปาที่ตั้งอยูในรูปสแตนอโลนจะมีสวนแบงทาง
การตลาดอยูที่ประมาณรอยละ 30 เนื่องจากมีการขยายตัวทางธุรกิจจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท The 
Spa ไดประมาณการณยอดขายอยูที่ 13 ลานบาท ในป 2547  
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บทที่ 7 
 

การประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง 
 

• ทําเลท่ีตั้งของถานที่ 
 

 The Spa ตั้งอยูบนริมถนนบางนา-ตราด  กม.ที่ 2 ขาออก  ถัดจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขา   
บางนา ไปประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งเดียวกับตึกไพโรจนกิจจา ถือไดวาเปนสถานทีท่ี่สามารถ  
เดินทางไปมาไดสะดวก และดวยพื้นที่ทีด่านหนาติดถนนใหญทําใหผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดงายโดย
เฉพาะผูที่เดนิทางสัญจรผานไปมาในบริเวณยานถนนบางนา-ตราด นอกจากนั้นบริเวณทีต่ั้งของ The Spa ยัง
อยูใกลกับหมูบาน ตึกอาคารสํานักงานตางๆมากมายและสนามกอลฟ ซ่ึงสามารถดึงดูดและรองรับบริการ 
ลูกคาไดเปนอยางด ี

  
• การออกแบบตกแตงราน 

 

 การออกแบบตกแตงของ   The  Spa   จะมีลักษณะเปนบานที่ตกแตงจัดวางอยางกลมกลืน  ดวย
การดีไซนที่แตกตางกันออกไปในแตละโซน อาทิเชน โซนของหองที่ตกแตงในรูปแบบไทย   และบาหลี 
เปนตน โดยแตละหองจะใชเฟอรนิเจอร โทนสี  และเสียงเพลง มาตกแตงผสมผสานใหเขากันเพื่อสราง      
บรรยากาศใหความรูสึกผอนคลายเปนกันเอง และใหเปนที่นาสนใจสําหรับผูที่มาใชบริการมากยิ่งขึ้น ซ่ึง
แตกตางจากสปาสวนใหญที่มักจะมีรูปแบบของหองและเสียงเพลงเหมือนกันหรือคลายคลึงกันทั้งหมด นอก
จากนั้นการจัดสัดสวนที่ลงตัวภายใน โดยการแยกสวนที่ใหบริการของผูหญิงและผูชายแยกออกจากกัน  เพื่อ
ความเปนสวนตัวมากยิ่ง 
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• การใหบริการในรูปแบบตางๆ 
 

 The Spa จัดใหมีการใหบริการครบวงจร  เพื่อสรางความหลากหลายและเปนทางเลือกใหกับ     
ผูบริโภคที่เขามาขอรับใชบริการ  พรอมกับใหบริการอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ 

 

 1. การใหบริการเพื่อการผอนคลาย 
 

 ใหบริการนวดแบบไทย การนวดแบบอโรมาเธอราพี  การพอกโคลน การนวดคอ  การนวดขา
และการนวดเทา จุดเดนอีกประการหนึ่งคอืรูปแบบการนวดทีเ่ปนเมนพูิเศษซึ่งสรางความแตกตางจาก สปา
ทั่วไป  คือ การนวดแบบคู หรือ Twin Massage โดยการใชพนักงานนวด 2 คน นวดไปพรอมๆกัน เพื่อสราง
ความผอนคลายใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
 นอกจากนี้ เพือ่เปนการสรางขอไดเปรียบในการแขงขนั และเปนจุดเดน ทาง The Spa ไดจดัให 

มีบริการนวดถึงที่บานภายในระยะทางรัศมีไมเกิน 10 กิโลเมตร เพื่อตอบสนองผูบริโภคที่ตองการความ
สะดวกสบาย  

 

2. การใหบริการทางดานความงาม 
ใหบริการทางดานการขัดผิว  การบํารุงรักษาผิวหนาและรางกาย โดยจะมีการเนนถึงทรีตเมนทที่

ไดรับความนยิมในสปา เชน Exfoliants, Mud และสาหรายทะเล เพือ่เสริมสรางสุขภาพและทําใหรางกาย     
รูสึกมีชีวิตชีวาและผอนคลายและเพื่อแกไขปญหาเฉพาะอยาง เชน ความไมเตงตึง รูปรางอวนเกนิไป หรือ
ปญหาเซลลูไลท  เปนตน 

 

3.    สิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน 
 

 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใหบริการการผอนคลายใหดีมากยิ่งขึน้ ทาง The Spa ไดจัดใหมี
บริการอางน้ําวนจากุซซี่ อางน้ําเย็น หองซาวนา และหองอบไอน้ํา ซ่ึงแตกตางจากสปาสวนใหญที่จัดใหมี
บริการแคหองซาวนาและหองอบไอน้ํา ซ่ึงบริการที่ The Spa จัดใหลูกคานั้นเปนการเพิ่มคณุคาใหผูบริโภคที่
เขามาขอใชบริการอยางแทจริง 
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• คุณภาพของพนักงานนวด (Therapist) 
 

 พนักงานนวดทุกคนจะไดรับการฝกและอบรมเกี่ยวกับการนวดในแบบตางๆ  เพื่อการใหบริการ 
ที่มีประสิทธิภาพนอกจากนัน้ จะมกีารอธิบายพนักงานนวดใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของการมาใชบริการ
ตางๆ ในสปา   เพื่อใหพนกังานนวดแตละคนมีความรูและสามารถใหคําแนะนํา กบัผูบริโภคที่เขามาขอใช
บริการ  ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิม่คุณคาและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคเพิ่มมากขึน้ 
 

• ราคาที่สามารถแขงขนัได 
 

 ราคาสําหรับการใหบริการทีท่าง The Spa ตั้งไวจะสูงกวาคูแขง ในบริเวณยานเดียวกนั หรือใกล 
เคียงอยูประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 เนื่องจากตองการคัดลูกคาที่จะมาขอใชบริการใหเปนกลุมเปาหมาย
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน และเพื่อเปนการสรางภาพพจนของสปาระดับคุณภาพ เพราะทางบริษัท The Spa ที่
นอกจากจะเนนใหการบริการที่ครบวงจรแลวยังเนนการเพิ่มคุณคาใหกบัลูกคา เชน ส่ิงอํานวยความสะดวกที่
ครบครัน  
 
จุดออน 
 

• ประสบการณในการบริหารธุรกิจสปา 
 

 The Spa เปนบริษัทที่เร่ิมจะทําธุรกิจดานสปา  ดังนั้นผูประกอบการจึงขาดประสบการณ  และ 
ความชํานาญในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจสงผลทําใหการวางแผนและกลยุทธในการพฒันาดานธุรกจิ หรือการ    
การแกไขปญหาตางๆทําไดไมมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ 
 

• ชื่อเสียง 
 

 เนื่องจาก The Spa เปนสปาที่จะเปดกจิการใหม  ทาํใหยังไมเปนทีรู่จักตอผูบริโภค  ในขณะที่      
คูแขงขันที่เปดกิจการในบริเวณยานนี้อยูแลว เชน Health Land จึงเปนที่รูจักของกลุมลูกคาเปาหมายเปนอยาง
ดี  ดังนัน้จึงตองใชเวลาและวางกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม และตองลงทุนสูงในชวงแรกที่เปดกิจการ
เพื่อสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักในกลุมของลูกคาเปาหมาย 
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• บุคลากร 
 

  The Spa ยังขาดบุคลากรในสวนของระดับผูบริหารที่มีประสบการณสูง  มีความรูและความเขา 
ใจในธุรกิจสปา เพื่อมาวางระบบ สรางแผนงาน และการบริหารงานในสวนตางๆ นอกจากนั้นบุคลากรระดับ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงปจจุบันมีธุรกิจสปาเกิดขึ้นมากมาย ทําใหบุคลากรขาดแคลนโดยเฉพาะพนักงานนวด ซ่ึง
พนักงานนวดเหลานี้ มักจะเลือกสถานที่ทํางานใกลบานเดินทางไปมาสะดวก  นอกจากนั้นยังไมคอยยอม
เสี่ยงยายงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ดวยเหตุผลที่วามีลูกคาประจําอยูที่เดิม หรือไมมั่นใจวาสถานที่ใหมจะ
มีลูกคามากพอที่จะรักษาหรือเพิ่มรายไดมากกวาเดิม ดังนั้นอาจตองมีการลงทุนคอนขางสูงในการจัดหาและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อมารองรับธุรกิจ 
 
โอกาส 
 

1. ธุรกิจสปามีมูลคาสูงอยูที่ประมาณ 3,655 ลานบาท และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงอยูที่รอยละ 64 ซ่ึงแนวโนม
ตลาดจะมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 
2. สภาพเศรษฐกจิและการแขงขันทางการคามีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหคนทํางานเกดิความเครียดมากขึ้น

และตองการการผอนคลายจึงทําใหแนวโนมในการดแูลและรักษาสุขภาพของผูบริโภคมีเพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปดวย สังเกตไดจากการเตบิโตของธุรกิจที่ใกลเคียงกันหลายอยางอาทิเชน ศูนยออกกําลังกาย อาหาร 
ชีวจิต ผลิตภณัฑสมุนไพรและน้ํามันหอมระเหยมีอัตราการขยายตวัเพิ่มมากขึ้น 

 
3. ในยานบริเวณถนนบางนา-ตราด และบริเวณใกลเคียง ยังมีสปาเปดใหบริการไมมากนัก ประกอบกับมี

โครงการหมูบานสรางเพิ่มมากขึ้น ดงันั้นจงึเปนโอกาสที่ทาง The Spa จะสามารถเจาะตลาดและหากลุม
ลูกคาเปาหมายได 

 
4. ภาครฐัมนีโยบายสงเสริมและกระตุนการลงทุนในสวนของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางจึงทําใหผูลงทุน

สามารถกูเงินจากธนาคารเพือ่การลงทุนไดในอัตราดอกเบี้ยที่ไมสูงจนเกินไป 
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5. ภาครัฐมีนโยบายใหชาวตางชาติมาลงทุนในประเทศ  ซ่ึงสงผลใหมีชาวตางชาติมาลงทุนเพิ่มมากขึน้ ใน
บริเวณถนนบางนา-ตราด ก็มีการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานเพิม่ขึ้น ทําใหมพีนักงานเขามา
ทํางานในยานนี้เพิ่มขึ้น  ซ่ึงสงผลใหมีโอกาสในการจับกลุมลูกคาทั้งชาวตางชาติและคนไทยเพิ่มมากขึ้น 

 
อุปสรรค 
 

1. การลงทุนในธรุกิจสปาเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันไดดี ตองใชเงนิลงทุนที่คอนขางสูง ทั้งในสวน
ของการกอสรางและในการบริหารงาน ในดานการกอสรางนั้น ราคาของวัตถุดิบอาจเปลี่ยนแปลงได    
ดังนั้นตองมีมาตรการในการควบคุมการดาํเนินงานใหมปีระสิทธิภาพ ดังนั้นจําเปนตองจางมืออาชีพเพื่อ     
ควบคุมดูแลการกอสรางซึ่งก็ตองใชเงินลงทุนที่สูงขึ้น 

 
2. การแขงขันสูง เนื่องจากคูแขงขันตางใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ โดยเฉพาะกลยทุธดานราคา เพื่อทํา

การสรางและจูงใจลูกคา และการหาบริการตางๆ มาเสริมเพื่อใหบริการลูกคาเพื่อรักษาฐานลกูคาเดิมเอา
ไว 

 
3. การจัดหาทรัพยากรบุคคล และรักษาบุคลากรทําไดยากโดยเฉพาะพนกังานนวด เนือ่งจากพนกังานที่มี

ประสิทธิภาพและศักยภาพ มักจะถูกคูแขงขันทางการคาซื้อตัวไปปฏิบัติงาน 
 
4. ปญหาโรคระบาดหรือโรคติดตอรายแรงทีอ่าจเกิดขึน้ได เชน โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลันรุนแรง อาจ

ทําใหธุรกิจสปาไดรับผลกระทบไปดวย เนื่องจากสปาเปนสถานที่ที่ใหบริการกับคนเปนกลุมๆ ซ่ึงอาจ
จะทําใหการแพรระบาดของเชื้อโรคเปนไปไดงาย จงึสงผลใหผูบริโภคเกิดความกลัวและไมแนใจใน
ความปลอดภยัในการมาขอใชบริการ 
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การวางตาํแหนงสินคาและบริการ 
 

 เนื่องจากมีธุรกิจที่ใหบริการลักษณะคลายสปาไดเปดใหบริการอยูจํานวนมาก  นอกจากนั้น
ธุรกิจที่เปนสปาจริงๆ ก็มีหลายประเภท ดังนั้นทางบริษัท The Spa ไดมีการกําหนดลักษณะหรือประเภทของ
ธุรกิจอยางชัดเจน เพื่อที่จะวางกลยุทธทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิผล เพื่อพัฒนาองคกรใหประสบความ
สําเร็จตามเปาหมาย 
 
 

กราฟแสดงการวางตาํแหนงสินคาและบริการของบริษัท The Spa 
 
 
 
 

• The Spa 
ความหลากหลาย 
ในการใหบริการ 
เพื่อการผอนคลาย       

• Health Land Spa 
 
 

       ราคา 
               

 จากกราฟแสดงการวางตําแหนงสินคาขางตน จะเหน็ไดวาทางบริษัท The Spa จะเนนใหการ
บริการที่หลากหลายที่เกีย่วกบัการผอนคลายทั้งในรูปแบบการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก และการ
ตั้งราคาที่สูงกวาคูแขงเพื่อเปนการสรางภาพพจนและเนนเฉพาะกลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อ จากผลวิจัยที่สรุปวาผู
บริโภคที่เขามาใชบริการในสปานั้นสวนใหญจะใชจายเงินเฉลี่ยตอคร้ังประมาณ 1,500 บาท ถึง 3,000 บาท
ตอคน 
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บทที่ 8 
 

กลยุทธของบริษัท 
 
กลยุทธระดับธุรกิจ 
 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในของตลาดสปา รวมทั้งปจจัยสําคัญ        
สูความสําเร็จของธุรกิจ  พบวากลยุทธทางการตลาดที่สําคัญและตองนํามาใชคือ การวางตําแหนงสินคาที่
เหมาะสม  มีการสรางจุดขายเฉพาะตัวที่มีความแตกตางจากคูแขง ทั้งในเรื่องของสินคาและการใหบริการที่
สามารถเพิ่มคุณคาและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค และเพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขันที่นับวัน
จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
 
 ในชวงระยะแรกของการเขาตลาด The Spa จะเนนการลงทุนในการทําประชาสัมพันธ ในรูป
แบบตางๆ  เพื่อใหกลุมลูกคาเปาหมายไดรูจักและรับรูขาวสารการเปดกิจการ สินคาและบริการ ที่มีไวบริการ
นอกจากนั้นยังใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการมาใชบริการในสปา และมีกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อ
ชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดการทดลองใชบริการ นอกจากนั้นยังมีการมุงเนนกลยุทธสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี โดยทาง The Spa มองวาเปนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวดวย
นอกจากจะเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมแลวยังเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหมโดยการบอกกลาวจากลูกคาเดิมอีก
ดวย 
 
 นอกจากนั้นทาง The Spa ไดวางแผนงานในการวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและมุงเนนการ
พัฒนาสินคาและบริการเพื่อสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดไดทันเวลา 
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กลยุทธระดับหนวยงาน 
 
 แนวคิดของ The Spa ในการทําตลาดและสรางธุรกิจ คือ การมุงเนนที่การสรางความพึงพอใจให
กับกลุมลูกคาเปาหมายที่เขามาใชบริการเปนหลัก เนื่องจากธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่ตองเนนใหการบริการถึงตัว
ผูบริโภคหรือลูกคาโดยตรง ดังนั้นตองนําเอาความตองการของลูกคามาใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธ 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและสรางความพึงพอใจใหไดมากที่สุด และสามารถแขงขันใน
ตลาดได 
 
 เนื่องจากมีกลุมลูกคาที่หลากหลาย ดังนั้นทางบริษัท The Spa จึงมุงเนนและใหความสําคัญกับ
กลุมลูกคาเปาหมายหลักๆ เพื่อใหแนวความคิดและการวางแผนการตลาดมุงเนนมากขึ้นและเปนไปในทิศ
ทางเดียวกันซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับตราสินคาหรือบริการ 
 

การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) ของ The Spa แบงออกเปนหัวขอ ดังตอไปนี ้
 
•   สินคาและบริการ 

 

 รูปแบบการใหบริการของ The Spa เปนแบบ Destination Spa  ซ่ึงจะใหบริการที่เต็มรูปแบบ 
โดยจะใหการบริการดูแลใหคําปรึกษา ตั้งแตเร่ืองอาหารการกิน การนอน การออกกําลังกาย และการให
บริการดานสปา กอนที่ผูบริโภคจะเขาใชบริการ จะตองมีการสอบถามและพูดคุยกับพนักงานกอน เพื่อทํา
ความเขาใจลักษณะการใชชีวิต ของผูจะเขารับการบริการเพื่อที่จะไดสามารถจัดเตรียมรูปแบบ หรือคอรส 
การนวดหรือบําบัดที่จะเปนประโยชน และเหมาะสมกับผูจะเขารับบริการมากที่สุด  

 
 ทาง The Spa จึงไดมีการจัดวางแผนงานและจัดเตรียมกลยุทธทางการตลาดดานสินคา  และการ 

ใหบริการตางๆ ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
 

ก. หมวดสินคา 
 

 ผลิตภัณฑที่ทาง The Spa เลือกใชสวนใหญจะเปนผลิตภณัฑจากธรรมชาติทั้งหมดโดยเฉพาะ   
น้ํามันหอมและสมุนไพรตางๆ เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาปลอดจากการใชสารเคมีในการนวด 
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1. น้ํามันหอมกลิ่นตางๆ เชน มะนาว สม และมะลิ เพื่อสรางความหลากหลายใหลูกคา 
 

2. โคลนหมักและพอกหนาหรือตัว 
 

3. โลช่ันบํารุงผิว 
 

4. สมุนไพรบํารุงรางกาย 
 

ข. หมวดบริการ 
 

1. การนวด 4 แบบ ไดแก 
 

1.1 นวดแบบไทย 
 

1.2 นวดแบบอะโรมาเธอราพี 
 

1.3 นวดหนา 
 

1.4 นวดฝาเทา 
 

1.5 นวดบําบดั 
 

2. การใหบริการเสริมความงาม 
 

2.1 การขัดและอบผิวสมุนไพร 
 

2.2 การทําทรีตเมนท 
 

- Full Body Treatment 
เปนวิธีที่มีการใชผลิตภัณฑเพื่อดูแลรางกายใหดีขึ้น ไมใชการบําบัดรักษาปญหาใดๆ     
ทั้งสิ้น แตเปนการเนนเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง 

 

- Spot Treatment 
เปนการทําทรตีเมนทเฉพาะสวนของรางกาย เชน บริเวณหลัง หนาอก แขน และรวมถึง
การทําทรีตเมนทพิเศษเชน เซลลูไลท เปนตน 
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3. พนักงานนวด (Therapist) 
 

พนักงานนวดที่สามารถใหบริการนวดในแบบตางๆโดยผานการฝกอบรม  และทดสอบความ 
สามารถในการนวดเรียบรอยแลว นอกจากนั้นยังใหความรูเกี่ยวกับการนวดได 

 

3.1 พนักงานนวดแบบแผนไทย 
 

3.2 พนักงานนวดแบบอะโรมาเธอราพี 
 

3.3 พนักงานนวดแบบบําบัด 
 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการผอนคลาย 
 

4.1 แยกสวนของผูชายและผูหญิง 
 

ทาง The Spa ตองการใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและมีความเปนสวนตัวจึงไดทําการ 
แยกสวนพืน้ทีท่ี่ใหบริการของผูชายและผูหญิงออกจากกนั 

 

4.2 หองนวดแบบรวม 
 

ทาง The Spa ไดจดัเตรียมหองนวดแบบรวมจํานวนทั้งหมด 4 หอง เพื่อเอาไวรองรับใหกับ 
ผูบริโภคที่เลือกใชบริการนวดแบบแผนไทย ซ่ึงก็จะเปนการประหยัดคาใชจาย และสามารถรับลูกคาไดมาก
ขึ้น 

 

4.3 หองนวดแยกสวนตัวแบบทัว่ไปและแบบวไีอพ ี
 

ทางบริษัท The Spa ตองใหผูบริโภคที่เขามาใชบริการไดรับความสงบเพื่อการผอนคลายที่ดี  
จึงไดจดัเตรียมหองนวดแบบสวนตัวไวจํานวนทั้งหมด 30 หอง และหองสวนตัวแบบวีไอพีที่พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกไวภายในอีกจํานวนทั้งหมด 6 หอง 
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4.4 หองทําทรีตเมนท 
 

ทาง The Spaไดจดัเตรียมหองทาํทรีตเมนทใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการไวทั้งหมด 10 หอง 
 

4.5 หองอบไอน้ํา 
 

ทาง The Spa ไดวางแนวคิดใหลูกคาใชบริการหองอบไอน้ํา หลังจากรับบริการนวดเพื่อการ 
ผอนคลายที่ดียิ่งขึ้น จึงไดจัดเตรียมหองอบไอน้ําขนาดใหญ จํานวน 2 หอง โดยมีที่สวนของผูหญิงและผูชาย
สวนละหองซึ่งสามารถรองรับลูกคาไดคร้ังละประมาณ 15 คน 

 

4.6 หองอบซาวนาแบบรวม 
 

สําหรับลูกคาที่หวงใยดูแลสุขภาพ ทางบริษัท The Spa ไดจัดใหมีบริการ    หองอบซาวนา 
ขนาดใหญจํานวน 2 หอง โดยมีที่สวนของผูหญิงและผูชายสวนละหองซึ่งสามารถรองรับลูกคาไดคร้ังละ
ประมาณ 15 คน 

 

4.7 อางจากุซซี่  และอางน้ําเย็น 
 

เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง และเพื่อการผอนคลายที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ทาง The Spa ไดจัดเตรียมอางจากุซซี่และอางน้ําเย็นไวบริการใหลูกคาหลังจากการนวด ในสวน
ของผูหญิงและผูชายสวนละหนึ่งชุดซึ่งสามารถรองรับใหบริการไดประมาณครั้งละ 15 - 20 คน 

 

4.8 หองอาบน้ําและล็อคเกอรสวนตัว 
 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัลูกคาที่เขามารับบริการ ทาง The Spa ไดจดัเตรียมสถานที่ 
อาบน้ําและล็อคเกอรสวนตวัเพื่อที่ลูกคาสามารถเก็บของใชสวนตวัไดอยางปลอดภยั โดยหลังจากลูกคาเลือก
แบบการนวดหรือบริการตางๆแลว ทางพนักงานจะทําการมอบกุญแจใหกับลูกคาทนัที  

 

4.9 หองรับแขก สาํหรับพักผอนระหวางรอรับการใหบริการและบริการเครื่องดื่มสมุนไพร 
 

ในระหวางที่ลูกคาตองรอรับบริการตางๆ นั้น ทาง The Spa ไดจัดเตรียมหองรับแขกที่ 
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สามารถรองรับลูกคาไดประมาณ 10 - 15 คน ซ่ึงก็จะมีส่ิงอํานวยความสะดวก และเอนเตอรเทนเมนท เชน
เกาอี้นวดไฟฟา เคเบิ้ลทีวี หนังภาพยนต DVD และยังมีบริการเครื่องดื่มสมุนไพรที่ลูกคาสามารถดื่มกี่คร้ังก็
ได 

 

5. การใหคําแนะนํา 
 

5.1 มีการจัดเตรยีมเอกสารสําหรับการดูแลและรักษาสุขภาพที่ถูกตอง 
5.2 คูมือเกี่ยวกับวตัถุประสงคและประโยชนของการเขารับบริการในสปา และการนวดในแบบ

ตางๆเพื่อสรางใหลูกคาเกดิความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 

6. บริการพิเศษ 
 

เพื่อเปนการสรางความแตกตางและขอไดเปรียบในการแขงขัน ทางบริษัท The Spa ไดวางแผน 
การนําเสนอการใหบริการพเิศษคือ Home Spa Delivery เปนการใหบริการนวดทั้งแบบไทยและแบบอะโรมา
เธอราพี ที่จะใหบริการถึงที่พักอาศัยของลกูคาภายในรัศมีระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร ในกรณีทีลู่กคาเลือก
รับบริการแบบอะโรมาเธอราพีลูกคาสามารถเลือกกล่ินของน้ํามันไดตามความตองการ อยางไรก็ตามลูกคา
จะตองจายคาบริการที่สูงกวาราคาปกติอยูที่ประมาณรอยละ 15 ถึง 20 
 

 นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ทางบริษัท The Spa ยังมีสินคาตางๆ อาทิเชน น้ํามันหอม 
สมุนไพร และครีมบํารุงผิวไวใหบริการกับลูกคาที่ตองการซื้อกลับไปเพื่อใชในการบําบัดและดูแลสุขภาพ
เองที่บาน 
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• การตั้งราคา 
 

  การตั้งราคาของสินคาและการใชบริการของ  The Spa   จะเปนกลยุทธการตั้งราคา   แบบสราง 
ภาพลักษณ (Price Image) ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ที่มุงเนนเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการ
รวมถึงสถานที่ที่ใหบริการอีกดวย  

 ราคาของสินคาและบริการหลัก ๆหลายรายการสวนใหญ  จะตั้งราคาอยูสูงกวาคูแขงขันที่ตั้งอยู 
ในบริเวณเดียวกันและเปนประเภทเดียวกันอยูที่ประมาณ รอยละ 5 ถึง10 เนื่องจากเหตุผลที่วา 

 

- ตองการสรางภาพลักษณของสถานที่ที่มีการออกแบบตกแตง ที่มแีนวความคิดโดดเดนแตกตาง 
จากสปาในบรเิวณใกลเคยีง คุณภาพของสนิคาและบริการที่ดี 

 

- การใหบริการตางๆที่หลากหลายและมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ครบครันกวา 
 

- พนักงานทีไ่ดรับการฝกอบรม มีความรูมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

 

- ตองการรับลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกันมีจํานวนทีเ่หมาะสม ซ่ึงทาํใหการดูแลลูกคาทําได 
ทั่วถึงและสรางความรูสึกวาลูกคาเปนคนที่ตองไดรับการใหความสนใจเอาใจใสเปนพิเศษเมื่อเขามาใช
บริการโดยการเนนการใหบริการในเชิงคณุภาพและเพิม่คุณคาใหกับผูบริโภคที่เขามาใชบริการจะทําใหราคา
ที่สูงกวาคูแขงเพียงเล็กนอย  จะไมเปนปญหาในการตัดสนิใจเลือกใช บริการ 
 

ตารางเปรียบเทียบราคากับคูแขง 
  

รายการหลักท่ีใหบริการ Health Land Spa The Spa 
นวดแผนไทย 300 บาท / 2 ช่ัวโมง 300 บาท / 2 ช่ัวโมง 
นวดอะโรมาเธอราพี 750 บาท / 1.30 ช่ัวโมง 800 บาท / 1.30 ช่ัวโมง 
นวดฝาเทา 250 บาท / 1 ช่ัวโมง 250 บาท / 1 ช่ัวโมง 
นวดบําบดั 300 บาท / 1 ช่ัวโมง 350 บาท / 1 ช่ัวโมง 
ขัดผิว 600 บาท / 1 ช่ัวโมง 650 บาท / 1 ช่ัวโมง 
อบผิว 300 บาท / 1 ช่ัวโมง 350 บาท / 1 ช่ัวโมง 
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• ทําเลท่ีตั้งและสถานที่ 
 

 The Spa ตั้งอยูบนริมถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 2 ขาออก ถัดจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขา
บางนา ไปประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งเดียวกับตึกไพโรจนกิจจา ถือไดวาเปนสถานที่ที่สามารถเดิน
ทางไปมาไดสะดวก และดวยพื้นที่ใหบริการขนาด 2,000 ตารางเมตร ที่ดานหนาติดถนนใหญทําใหผูบริโภค
สามารถสังเกตเห็นไดงาย โดยเฉพาะผูที่เดินทางสัญจรผานไปมาในบริเวณยานถนนบางนา-ตราด นอกจาก
นั้นบริเวณที่ตั้งของ The Spa ยังอยูใกลกับหมูบาน ตึกอาคารสํานักงานตางๆ มากมายและสนามกอลฟ ซ่ึง
สามารถดึงดูดและรองรับบริการลูกคาไดเปนอยางดี  

 
 ที่ The Spa มีหองไวใหบริการตางๆ เชน หองนวดแบบแผนไทย  และแบบอะโรมาเธอราพี และ 

หองสําหรับการทําทรีตเมนท ซ่ึงรวมทั้งหมด 50 หอง นอกจากนั้นบริเวณพืน้ที่ดานนอกทีจ่ดัเตรียมไว
สําหรับจอดรถยนตสามารถรองรับรถยนตไดประมาณ 30-40 คัน 

 
 การออกแบบตกแตงของบรษิัท The Spa จะมลัีกษณะเปนบานที่ตกแตงจดัวางอยางกลมกลืน 

ดวยตนไมเพื่อใหดูเปนธรรมชาติ นอกจากนั้นมกีารจัดสัดสวนที่ลงตัวภายใน The Spa โดยแยกโซนของ      
ผูหญิงและของผูชายแยกออกจากกัน เพื่อความเปนสวนตัวมากยิ่ง มกีารออกแบบและตกแตงหองที่แตกตาง
กันออกไปในแตละสวน อาทิเชน สวนของหองที่ตกแตงในรูปแบบไทย และบาหลี เปนตน โดยแตละหอง
จะใชเฟอรนิเจอร โทนสีและเสียงเพลงมาตกแตงผสมผสานใหเขากนั เพื่อสรางบรรยากาศใหความรูสึก       
ผอนคลายและเปนกันเองและใหเปนที่นาสนใจสําหรับผูที่มาใชบริการมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนจุดเดนและแตก
ตางจากสปาโดยทัว่ไปที่มักจะมีรูปแบบของหองและเสยีงเพลงเหมือนกันหรือคลายคลึงกันทั้งหมด  
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• การสงเสริมการจําหนาย 
 

 เนื่องจาก The Spa ยังไมเปนที่รูจักตอทั้งกลุมลูกคาเปาหมายหลักและรอง ดังนั้นจึงมีแผนการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเปนที่รูจัก และกิจกรรมสงเสริมการขายดังนี้ 
 

ก. แผนการประชาสัมพันธเพื่อใหเปนท่ีรูจัก 
 

- จัดทําแผนพับ  จํานวนประมาณ 5,000 ชุด เพื่อบอกขาวสารถึงการเปดใหบริการ สินคา  และ 
บริการตาง ๆ โดยจะแจกกอนเปดกิจการจริง 1 สัปดาหลวงหนาใหกับกลุมเปาหมายตามสถานที่ตางๆ  เชน 
หมูบานจัดสรร อาคารสํานักงาน สนามกอลฟ และมหาวิทยาลัยในบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร เพื่อเปนการ
กระตุนและใหเกิดการติดตามของกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงภายในแผนพับที่แจกใหนั้นจะมีคูปองสงเสริมการ
ขายแนบไปดวยเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการทดลองใชสินคาหรือบริการ เหตุผลที่เลือกใชส่ือส่ิงพิมพ    
แผนพับเนื่องจากวา เปนสื่อที่สามารถสงตรงถึงกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด  

 

- ทาง The Spa  มองวากลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมคนที่มีความรู และการศึกษาสูง  กาวทันตาม 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงวางแผนสรางเว็บไซตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสื่อสารเผยแพร
ขอมูลและสรางความสัมพันธกับลูกคาซึ่งลูกคาสามารถติดตอหรือสอบถามขอมูลขาวสารตางๆได 

 

- ใชงบประมาณทางการตลาดในการเลือกลงโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพทางนิตยสารแฟชั่นและ 
นิตยสารที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มียอดจําหนายสูงตรงกับกลุมเปาหมายและมีการกระจายที่กรุงเทพมหานครเปน
สวนใหญ เพื่อสรางชื่อใหเปนที่รูจักใหเร็วยิ่งขึ้น สําหรับชวงเวลาในการลงโฆษณาทางนิตยสารนั้น ทาง The 
Spa วางแผนที่จะลงในชวงเดือนกุมภาพันธ 2547 ถึงเดือนเมษายน 2547 

 

- วางแผนจัดการติดตั้งปายหนาราน  เนื่องจากวา The Spa   ตั้งอยูบนทําเลที่ดานหนาติดถนนใหญ 
ซ่ึงทําใหผูบริโภคที่สรรจรผานไปมา สามารถสังเกตเห็นชื่อรานไดงาย 
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ข. กิจกรรมสงเสริมการขาย 
 

- การจัดทําสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปใหกับลูกคาในราคาพิเศษ ซ่ึงคิดแลวคาใชจายเฉลี่ย 
ตอคร้ังถูกกวา เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นและรักษาลูกคาใหกับมาใชบริการในครั้งตอไป  

 

- ใหสิทธิพิเศษในชวงเปดกิจการในเดือนแรก คือลูกคาที่เขามาใชบริการนวดแบบใดก็ได  หนึ่ง 
คร้ัง  จะไดรับบริการนวดในแบบเดียวกันในราคาลดพิเศษครึ่งหนึ่งในครั้งตอไป 

 

- ใชบริการนวดแบบอะโรมาเธอราพีครบ 4 คร้ังภายในระยะเวลา 1 เดือน จะไดรับฟรีผลิตภัณฑ 
จากทางสปา 1 ชุด มูลคา 500 บาท 

 

- ทํากิจกรรมรวมกับสนามกอลฟยานบางนา เมื่อใชบริการนวดที่ The Spa ครบ 1,000 บาทขึ้นไป  
รับฟรีสวนลดคากรีนฟออกรอบ มูลคา 150-300 บาท 

 

- จัดสัมมนาหรืออบรมเพื่อใหความรูกับสมาชิกหรือผูที่สนใจในหัวขอที่เปนที่สนใจหรือมี 
ประโยชนตอสุขภาพ ปละครั้ง ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางภาพพจนและความสัมพันธที่ดีใหกับลูกคาเหมือนเปน
การตอบแทนและใหส่ิงที่เปนประโยชนคืนกลับใหลูกคา 

 

- มีการจัดสงขาวสารใหกับสมาชิกเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงอาจจะเปนขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม   
สงเสริมการขายในเดือนนั้นๆ หรือหัวขอขาว เกร็ดความรูที่นาสนใจ 

 

- มีการจัดสงการดอวยพรพรอมคูปองสวนลด 20% เปนของขวัญพิเศษ  ใหกับลูกคาในวันเกิด  
เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและเอาใจใสลูกคาสรางความจงรักภักดีใหกับตราสินคา และรักษาฐาน  
ลูกคาไมใหเปล่ียนไปใชบริการที่อ่ืน  
 

 การวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขายที่กลาวมาแลวขางตน จะสังเกตเห็นไดวาไมมีการตัดราคา 
มาใชเปนกลยุทธในการสรางตลาด เนื่องจาก The Spa มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของภาพพจนและเนนการให
บริการเพิ่มเติมพื่อเพิ่มคุณคา (Value-added) และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับกลุมลูกคาเปาหมายทุกคน  
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บทที่ 9 
 

กลยุทธการดําเนินงาน 
 
 
ผูบริหารและโครงสรางองคกร  
 
 

กรรมการผูจัดการ  
 
 
 ผูจัดการราน 
 
 

แผนกตอนรับ แผนกจัดซื้อ แผนกบัญชี 

 
 
 
 
 
 บริษัท The Spa เร่ิมดําเนินการโดยผูกอตั้งคือ คุณพรรณลดา ไพโรจนกิจจา ดํารงตาํแหนง
กรรมการผูจัดการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารงานในสวนตาง ๆ 
นอกจากนั้นยงัรับผิดชอบในการวิเคราะหสภาพตลาด และการแขงขันตลอดจนการวางกลยุทธทางการตลาด
ที่เหมาะสม และการควบคุมเรื่องการบริหารเงินทุน 
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 เนื่องจากขนาดของธุรกิจที่บริษัทจะเปดดาํเนินการเปนธุรกิจขนาดเลก็ จึงมีการวางโครงสราง
องคกรแบบแบนราบ ที่ไมมีความซับซอนมีสายการบงัคับบัญชาที่ส้ัน ซ่ึงมีขอดีคือสามารถตัดสินใจได     
รวดเร็ว 
 
นโยบายบริหารสินคาและบริการ 
 

 สปาเปนธุรกิจที่มุงเนนการใหการบริการเปนหลัก แตอยางไรก็ตามสินคาที่ใชเพื่อการบริการ 
นั้นก็เปนองคประกอบที่สําคัญตอธุรกิจ โดยรวมแลวความตองการหลักของผูบริโภคที่มาใชบริการในสปา
คือ ตองการความผอนคลายและดูแลรักษาสุขภาพ  ดังนั้นผลิตภัณฑที่เลือกใชเพื่อการบริการนั้น ทาง The 
Spa  จึงเนนและใหความสําคัญกับคุณภาพเปนหลัก ตลอดจนการเก็บรักษาที่ถูกตอง 
 
 ในสวนของการบริการทาง The Spa ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและสภาพตลาด  เพื่อที่จะ
นําเสนอการบริการที่จะตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายใหไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่
กลาวมาทั้งหมดนั้น The Spa จะดําเนินการ ดังนี้ 
 
 1.  ศึกษาคุณสมบัติและประโยชนของชนิดผลิตภัณฑที่จะเลือกนาํมาใช เชน น้ํามันหอม ครีม
บํารุงผิว รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่การผอนคลายเชน อางน้ําจากุซซี่ อางน้ําเย็น   หองอบไอน้ํา และ
หองอบซาวนา 
 2.  ทําการทดสอบผลิตภัณฑโดยการทดลองใชผลิตภัณฑเพื่อใหรูและเขาใจถึงประโยชน 
และคุณสมบัตทิี่สําคัญ และสามารถนําไปอธิบายใหผูบริโภคเขาใจยิ่งขึน้ นอกจากจะเปนการสรางความมั่น
ใจใหกับผูบริโภคแลว ยังชวยสรางความมัน่ใจใหกับพนกังานที่ปฏิบัตงิานถึงเรื่องอันตรายหรือผลขางเคียง
จากการใชผลิตภัณฑจะไมเกิดขึ้นกับผูบริโภคที่มาใชบริการ 
 

 3.   ทําการคัดเลือกผูขายหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่มีประสบการณเกีย่วของกับ
ธุรกิจ มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของลูกคาในธุรกิจเดยีวกัน 
 

 4. ทําการตรวจสอบผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชภายในรานเปนประจํา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ หรือ
เครื่องใชไฟฟาที่เกี่ยวของกบัการใหบริการ   เพื่อเปนการปองกันหรือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุกับ            
ผูบริโภคที่เขามาใชบริการ 
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 5. ทําความสะอาดพื้นทีท่ี่ใหบริการทุกวนั หลังจากปดรานเนื่องจากวาเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ และตองใชบรรยากาศที่สะอาดสดชื่นในการชวยผอนคลาย ดังนั้นการรักษาความสะอาดทุกวันจะ
ชวยทําใหสถานที่นาใชบริการและเสริมภาพพจนทีด่ีใหกบัราน 
 6. มีการสํารวจตลาดเพื่อหาผลิตภัณฑใหมมาใหบริการลูกคา มีการประชุมและปรกึษา เกีย่วกับ
การนําเสนอหรือปรับปรุงการใหบริการอยูตลอด 
 

 7. มีการควบคุมและดูแลพฒันาสถานประกอบการอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการตกแตงรานเพื่อ
สรางบรรยากาศการผอนคลาย เชนการเปลีย่นการจดัดอกไมทุกๆอาทิตย  และการจดัหาอุปกรณตาง ๆ มา
ประดับราน 
 
นโยบายดานการดูแลลูกคา 
 

 The Spa  ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ   ดังนั้นนอกจากจะนําเสนอสินคาและบริการที่มี    
คุณภาพแลว  การใหบริการและดูแลลูกคาเพื่อใหไดรับประโยชน  และความพึงพอใจสูงสุดจากการใช
บริการ จึงนับวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก และเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ 
 
 ทางบริษัท The Spa จึงมีแผนการดําเนนิงานในดานการใหบริการลูกคา  ดังนี ้
 

1. มีการพูดคุยหรือสอบถามเพื่อใหรูถึงปญหา  หรือความตองการของผูบริโภค   กอนที่จะนํา 
เสนอบริการตางๆ  ทั้งนี้เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกเปนกันเอง และยังสรางความรูสึกที่ดีตอรานคา       
อีกดวย 
 

 2.  มีบริการแจกแผนผับขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกวิธี  นอกจากนั้นยังแนะ
นําวิธีการคลายเครียดงาย ๆ ที่ผูบริโภคสามารถนําไปปฏิบัติเองได ทั้งนี้เพื่อเปนการตอกย้ําวา The Spa ไมได
เนนเสนอขายบริการเพียงอยางเดียวแตยังตองการใหรูถึงการเอาใจใสและดูแลลูกคาอีกดวย 
 

 3. รับฟงคําติชมของผูบริโภคเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงทั้งดานสินคาหรือบริการเพื่อตอบ 
สนองและสรางความพึงพอใจ โดยการใหผูบริโภคกรอกแบบสอบถามหลังจากใชบริการ 
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 4.  มีการนําเอาขอมูลของผูบริโภคมาจัดเปนหมวดหมูเปนสะดวกตอการวิเคราะหกลุมลูกคา 
เพื่อที่จะทําการสงขาวสารตางๆหรือกิจกรรมตางๆใหกับผูบริโภครับทราบ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความ
สัมพันธระยะยาวที่ดีกับผูบริโภค 
 
นโยบายดานการจัดหาสินคา 
 

 สินคาที่เปนปจจัยสําคัญของธุรกิจสปามีหลายปจจัย  แตสินคาที่ทาง The Spa มุงเนน และให
ความสําคัญอยางมาก และคิดวาเปนสิ่งที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จคือ  ผลิตภัณฑที่ใชเพื่อ
การผอนคลายอันไดแก  น้ํามันหอม  และพนักงานบริการ  
 

1. น้ํามันหอม 
 

 ทาง The Spa วางแผนที่จะสั่งนําเขาโดยตรงจากตางประเทศ โดยเลือกแหลงผลิตที่สามารถ      
จัดสงของไดตามปริมาณที่ตองการและทําไดรวดเร็ว    โดยทางผูบริหารวางแผนที่จะสั่งตรงจากประเทศ     
ออสเตรเลีย จุดประสงคในการเลือกนําเขาน้ํามันหอมจากตางประเทศก็เพื่อสรางภาพพจนในเรื่องของสินคา
ที่มีคุณภาพ เพราะในปจจุบันผูบริโภคยังคงใหการยอมรับสินคาที่มาจากตางประเทศวาเปนสินคาคุณภาพดี 
อยางไรก็ตาม  ไดมีแผนจะซื้อน้ํามันหอมภายในประเทศดวยแตเปนอัตราสวนที่นอย 
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แหลงนําเขาน้าํมันหอม 
 
 

กล่ินน้ํามันหอม ราคาตอลิตร ประเทศที่นําเขา 
ยูคาลิปตัส 4,000 บาท จีน สเปน ฝร่ังเศส 
ทีทรี 4,200 บาท ออสเตรเลีย 
สม 5,500 บาท อเมริกา 
มะนาว 5,500 บาท อิตาลี กรีซ 
โรสแมรี่ 5,800 บาท โมรอคโค ฝร่ังเศส 
ลาเวนเดอร 6,000 บาท ฝร่ังเศส อังกฤษ 
แพทชูลี 6,800 บาท จีน 
กระดังงา 6,500 บาท อินโดนีเซีย 
เปปเปอรมินท 7,300 บาท อเมริกา 
ซีดารวูด 7,800 บาท จีน อเมริกา 
กุหลาบ 8,200 บาท ตุรกี บัลแกเลีย 
เจอราเนียม 8,300 บาท อียิปต 

 

                       หมายเหตุ : ราคาสินคารวมภาษีนําเขาและคาขนสงแลว 
 
 ทาง The Spa วางแผนการสั่งสินคาโดยขนสงมาทางเรือเปนหลักเพื่อลดตนทุนของสินคา โดย
ทางรานจะเก็บสินคาคงคลังไวประมาณ 45 วัน ซ่ึงเพียงพอตอการขายและใหบริการ นอกจากนั้นยังไดทําการ
เปรียบเทียบแหลงผลิตอื่นเพื่อลดความเสี่ยงถาสินคาขาดสง 
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นโยบายดานการฝกอบรมและพัฒนา 
 

 เนื่องจากบริการหลักๆที่ผูบริโภคเลือกใชบริการคือการนวดเพื่อการผอนคลาย และในสวนของ
การนวดจําเปนที่ผูนวดตองมีความรูและเขาใจโครงสรางของรางกายในสวนตางๆเปนอยางดี เพราะการนวด
โดยรูเทาไมถึงการณ  อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได อาจทําใหการทํางานของกลามเนื้อ  การเคลื่อนไหวของ
ขอตอ จะมีประสิทธิภาพลดลง 
  
 ดังนั้น ทาง The Spa ไดวางแผนดานการฝกอบรมและการพัฒนา ดังนี้ 
 

 1. จัดใหมีการฝกอบรมกับพนักงานบรกิารโดยจางผูเชีย่วชาญในแตละสาขา เชน แพทยทาง       
กายภาพบําบัด มาเปนผูฝกสอนและใหความรูหรือเทคนิคใหมๆ เพื่อเสริมสรางพนักงานใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2. เปดหลักสูตรสอนวิธีการนวด โดยผูที่สนใจสมัครเรียนหลังจบหลักสูตรแลว สามารถเขา 
ทํางานที่รานไดทันที ทั้งนี้เปนการลงทุนทัง้ใหความรูแลวยังสามารถหาพนักงานนวดเพิ่มขึ้นได 
 

 3. ทําการสํารวจตลาดหาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณภาพมาใหบริการกับผูบริโภค เพื่อเปนการไม
ใหผูบริโภคเกดิความเบื่อ  นอกจากนั้นยงัเปนการสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากมกีารพัฒนาอยู
ตลอดเวลา 
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นโยบายดานการบริหารบุคคล 
 

 เนื่องจากบุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของบริษัท โดยเฉพาะพนักงาน
นวดที่มีความสามารถจะชวยรักษาลูกคาไมใหไปใชบริการที่อ่ืน ดังนั้นทาง The Spa จึงวางแผนดานการ
บริหารบุคคลดังนี้ 
 

1. พนักงานทัว่ไป (บัญชี จัดซือ้ ผูจัดการราน แคชเชียร และพนกังานตอนรับ) ทาง The Spa  
ไดเสนอเงินเดอืนประจําในอตัราที่คอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดยีวกนัพรอมโบนัสประจําป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลประกอบการ นอกจากนัน้ไดจดัเตรียมชุดทํางานใหฟรีคนละ 3 ชุด 

 
2. พนักงานนวด  
 เนื่องจากพนักงานนวดไมมีเงินเดือนประจาํ  แตจะไดรับเปนสวนแบงจากการนวดลูกคา   

ตอราย  เชน นวดแบบแผนไทยจะไดรับสวนแบง 100 บาท ถานวดแบบอะโรมาเธอราพี จะไดรับสวนแบง 
150 บาท (ขอมูลจาก Health Land Spa) ดังนั้น การที่จะรกัษาพนกังานที่ทํางานมีประสิทธิภาพไมใหไป
ทํางานที่อ่ืนหรือกับคูแขง จงึเปนเรื่องที่ทางบริษัทใหความสําคัญมาก ดังนั้นทางบริษทั The Spa จึงเสนอ
อัตราสวนแบงที่สูงกวาคูแขง ประมาณรอยละ 20 ถึง 25 นอกจากนั้นยังเนนกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อ    
ดึงดูดผูบริโภคใหเขามาใชบริการมากขึ้น ยิ่งมีลูกคามากพนักงานนวดก็จะไดรับคาสวนแบงมาก จงึเปน
สภาพชนะทั้งสองฝาย 

 
แผนฉุกเฉนิ 
 

 ในกรณีที่การดําเนินธุรกิจไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว จะเนื่องดวยจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทาง 
The Spa ไดจัดเตรียมแผนฉุกเฉินคือ ปรับอาคารและพื้นที่ใหเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑกระเบื้องและ    
เซรามิกในรูปแบบรานคาปลีกสมัยใหม  เนื่องจากพื้นฐานเดิมของครอบครัวผูบริหาร  ดําเนินธุรกิจ                
คากระเบื้องและเซรามิกมานานแลว 
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บทที่ 10 
 

งบการเงิน 
 
 

คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท 
 

  Legal                 2,000  
  Stationary               20,000  
  Brochures             400,000  
  Insurance             100,000  
  Interest Payable               83,334  
  Utilities               23,000  
  Payroll             159,000  
  Other               50,000  

 Start-up Expenses 

  Total Start-up Expense 837,334 
ASSETS ITEM AMOUNT 

  Cash           1,314,808  
  Inventory                34,650  
  Deposit for Utilities                10,000  

 Current Assets 

  Total Current Assets 1,359,458 
  Building         11,000,000  
  Furniture & Fixture           8,900,000  

 Fixed Assets 

  Total  Fixed Assets         19,900,000 
 Total Assets         21,259,458 
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คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท (ตอ) 
 

LIABILITIES & EQUITY ITEM AMOUNT 
  Accrued Expense                41,667  
  Account Payables                55,125  

 Current Liability 

  Total Current Liabilities      96,792 
 Long-term Liability 10,000,000 
 Total Equity          12,000,000  
 Retain Earnings             - 837,334  
 Total Liability and Equity          21,259,458  
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ยอดขายประมาณการ 
 

Unit Sales 2004 2005 2006 2007 2008 
  Aromatherapy 10,560 15,840 18,216 20,036 22,040 
  Facial Massage 5,280 7,920 9,108 10,018 11,020 
  Foot Massage 7,920 11,880 13,662 15,027 16,530 
  Beauty 2,640 3,960 4,554 5,009 5,510 
  Total Unit Sales 26,400 39,600 45,540 50,090 55,100 

 
Unit Price 2004 2005 2006 2007 2008 

  Aromatherapy 800 800 800 850 850 
  Facial Massage 350 350 350 400 400 
  Foot Massage 250 250 250 300 300 
  Beauty 650 650 650 650 650 

 
Total Sales 2004 2005 2006 2007 2008 

  Aromatherapy 8,448,000 12,672,000 14,572,800 17,030,600 18,734,000 
  Facial Massage 1,848,000 2,772,000 3,187,800 4,007,200 4,408,000 
  Foot Massage 1,980,000 2,970,000 3,415,500 4,508,100 4,959,000 
  Beauty 1,716,000 2,574,000 2,960,100 3,255,850 3,581,500 
  Total Sales 13,992,000 20,988,000 24,136,200 28,801,750 31,682,500 
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คาใชจายประมาณการ 
 

Variable Cost / Unit 2004 2005 2006 2007 2008 
  Aromatherapy 229 229 229 239 239 
  Facial Massage 100 100 100 110 110 
  Foot Massage 50 50 50 60 60 
  Beauty 100 100 100 110 110 

 
Variable Cost 2004 2005 2006 2007 2008 

  Aromatherapy 2,418,240 3,627,360 4,171,464 4,788,604 5,267,560 
  Facial Massage 528,000 792,000 910,800 1,101,980 1,212,200 
  Foot Massage 396,000 594,000 683,100 901,620 991,800 
  Beauty 264,000 396,000 455,400 550,990 606,100 
  Total Variable Cost 3,606,240 5,409,360 6,220,764 7,343,194 8,077,660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม                                                วิทยาลัยการจดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 57

งบกําไรขาดทนุ 
 

Item 2004 2005 2006 2007 2008 
  Sales   13,992,000   20,988,000   24,136,200   28,801,750   31,682,500 
  Variable Cost     3,606,240     5,409,360     6,220,764     7,343,780     8,077,660 
  Gross Margin 10,385,760 15,578,640 17,915,436 21,457,970 23,604,840 
  Gross Margin % 74% 74% 74% 75% 75% 
  Payroll     1,908,000     2,003,400     2,103,570     2,313,927     2,545,320 
  Utilities        804,000        804,000        804,000        804,000        804,000 
  Insurance        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 
  Advertising & Promotion        100,000        400,000        400,000        400,000        400,000 
  Phone Expense        108,000        108,000        108,000        108,000        108,000 
  Laundry Expense          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 
  Depreciation     2,330,000     2,330,000     2,330,000     2,330,000     2,329,990 
  Total Operating Expense     5,410,000     5,805,400     5,905,570     6,115,927     6,347,310 
  Profit Before Interest & Tax 4,975,760 9,773,240 12,009,866 15,342,043 17,257,530 
  Interest Payable        500,000        250,000                   0                   0                   0 
  Profit Before Tax 4,475,760 9,523,240 12,009,866 15,342,043 17,257,530 
  Tax 30% 1,342,728 2,856,972 3,602,960 4,602,613 5,177,259 
  Net Profit 3,133,032 6,666,268 8,406,906 10,739,430 12,080,271 
  Net Profit / Sales 22% 32% 35% 37% 38% 
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งบดุล 
 

Balance Sheet 2004 2005 2006 2007 2008 
 Cash     6,758,240    10,733,324    16,450,197    29,519,197    43,930,113  
 Inventory          38,500           57,750           66,400           73,130           80,350  
 Deposit For Utilities          10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 
 Total Current Assets     6,896,740   10,891,074   16,616,597   29,692,327   44,110,463 
      
 Building (net)   10,450,000     9,900,000     9,350,000     8,800,000     8,250,000 
 Furniture & Fixture (net)     7,120,000      5,340,000      3,560,000      1,780,000                  10  
 Total Fixed Assets   17,570,000    15,240,000    12,910,000    10,580,000      8,250,010  
 Total Assets 24,466,740 26,131,074 29,526,597 40,272,327 52,360,473 
    
 Accrued Expenses          41,667          20,833                   0                  0                  0 
 Account Payable          39,375          58,275          67,725          74,025          81,900  
 Total Current Liability          81,042          79,108          67,725          74,025          81,900  
 Long-term Liability   10,000,000      5,000,000                    0                  0                  0 
 Total Equity   12,000,000    12,000,000    12,000,000    12,000,000    12,000,000  
 Retain Earnings     2,295,698      8,961,966    17,368,872    28,108,302    40,188,573  
 Total Liability & Equity 24,376,740 26,041,074 29,436,597 40,182,327 52,270,473 

 
หมายเหต ุ 1. ในปที่ 2 สามารถชําระหนีสิ้นระยะยาว 5 ลานบาท และชําระอีก 5 ลานบาท ในปที่ 3 

2. ดอกเบี้ยของหนี้สินระยะยาวเทากับรอยละ 5 
3. คาเสื่อมสํานักงานตดัในระยะเวลา 20 ป 
4. คาเสื่อมของเฟอรนิเจอรตดัในระยะเวลา 5 ป 
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เงินสดหมุนเวยีน 
 

Cash Flow 2004 2005 2006 2007 2008 
  Net Income    3,133,032    6,666,268    8,406,906  10,739,430  12,080,271 
  Depreciation    2,330,000    2,330,000    2,330,000    2,330,000    2,329,990 
  Increase in inventory         -3,850       -19,250         -8,650        -6,730        -7,220 
  Decrease in accrued exp.                  0       -20,834        -20,833                 0                 0 

  Account Payables       -15,750        18,900           9,450           6,300           7,875 
  Net Cash in Operating Activities    5,443,432    8,975,084  10,716,873  13,069,000  14,410,916 
  Payment of Long-term Liabilities                 0  -5,000,000  -5,000,000                 0                 0 

  Net Increase (Decrease) in Cash    5,443,432    3,975,084    5,716,873  13,069,000  14,410,916 
  B/F In Cash     1,314,808    6,758,240  10,733,324  16,450,197  29,519,197 
  C/F In Cash 6,758,240 10,733,324 16,450,197 29,519,197 43,930,113 

 
 
ระยะเวลาคืนทุน 
 

Payback Period Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 
 Net Cash Flow   - 837,334 5,443,432 8,975,084 10,716,873 13,069,000 14,410,916 
 Investment 19,900,000 5,443,432 8,975,084 6,318,818   

 

Payback period   =  2.7 years 
NPV    = 23,889,131 
IRR    =  34% 
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จุดคุมทุน 

Break-even Analysis

-500000

0
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1000000

The number of Customer / month Profit(Loss)

 
 

Break-even Analysis Quantity 
  Average Per-Unit Revenue ฿ 551.84 
  Average Per-Unit Variable Cost ฿ 141.45 
  Contribution Profit ฿ 410.39 
  Estimate Monthly Fixed Cost ฿ 505,570 
  Break-even Point per month 1,232 Customers 
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วิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ 
 

Financial Ratio 2004 2005 2006 2007 2008 
 1. สภาพคลอง 
      Current Ratio 84% 136.50% 244% 399.80% 537.50% 
      Quick Ratio 83.50% 135.80% 243% 397.80% 536.50% 
 2. ความสามารถในการบริหารงาน 
      Return on Assets 12.85% 25.60% 28.60% 26.70% 23.10% 
      Return on Equity 26.10% 55.50% 70% 89.50% 100% 
      Operating Income Margin 35.50% 46.50% 49.70% 53.20% 54.50% 
      Gross Profit Margin 74% 74% 74% 75% 75% 
 3. ความสามารถในการชําระหนี้ 
      Debt Ratio 41.40% 19.50% 0% 0% 0% 
      Debt to Equity Ratio 70.50% 24.20% 0% 0% 0% 
      Interest Coverage Ratio 9.95 39 0 0 0 
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ความหมายของ “สปา” 
 

 คําวา   “สปา”   ตามความหมายจริงๆ หมายถึง บอน้ําแร หรือแหลงที่มีน้ําแร แตความหมายในที่
นี้  จะหมายถึง การบริการนวดตัว อาจมีการแชน้ําแรดวยก็ได   มีการอบตัว ซาวนา แลวแตละสถานที่จะให
บริการ การนวดตัวมีทั้งการนวดทั่วไป อาจจะมีการนวดที่ใชน้ํามันที่มีกล่ินหอมรวมดวย หรือที่เรียกวา       
อะโรมาเธอราพีก็ได   นอกจากนั้นยังรวมถึงมีบริการเสริมตางๆอีกมากมาย 
 
 ปกติการนวดเปนทั้งการกระตุนและการผอนคลาย อยูที่ลักษณะการนวด การนวดจะชวยให
ระบบการไหลเวียนเลือดในบริเวณที่นวดดีขึ้น หากเปนนักกีฬากอนการฝกซอมหรือแขงขันจะเปนการ
กระตุนกลามเนื้อใหตื่นตัวมีเลือดมาหลอเล้ียงกลามเนื้อมากขึ้น เพื่อนําสารอาหารและออกซิเจนที่ตองการใน
การทํางานของกลามเนื้อมาชวยในการสรางใหเปนพลังงาน    แตสําหรับคนทั่วๆไป การนวดตัวมักจะมี       
วัตถุประสงคเพื่อคลายกลามเนื้อ  หลังจากการทํางานมามากในแตละวัน  ดังนั้นจึงตองการใหรางกายผอน
คลาย ซ่ึงการนวดที่ถูกวิธีก็จะชวยได  
        
 ในสวนของการนวด  จําเปนที่ผูนวดตองมีความรูและเขาใจโครงสรางของรางกายในสวนตางๆ
เปนอยางดี เพราะการนวดโดยรูเทาไมถึงการณอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได อาจทําใหการทํางานของกลาม
เนื้อ   การเคลื่อนไหวของขอตอจะมีประสิทธิภาพลดลง 
 
  การนวดดวยน้ํามันหอม นอกจากจะชวยผอนคลายกลามเนื้อแลว   ยังชวยใหบรรยากาศสดชื่น 
ผอนคลายอีกดวยจากกลิ่นหอมของน้ํามัน และน้ํามันบางชนิดจัดเปนพวกสมุนไพร จึงมีประโยชนตอรางกาย
ไดอีกดวย 
 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลายอยางในสปาที่ผูรับบริการสามารถเลือกไดตามความพอใจ เชน 
การลงไปแชในอางน้ําวนหรือประเภทจากุซซี่ ที่คลายๆกับการนวดแตเปนการนวดดวยแรงของน้ํา ซ่ึงจะชวย
กระตุนการไหลเวียนของเลือดจึงใชเปนวิธีกายภาพบําบัดอีกวิธีหนึ่ง  สปาบางแหงยังมีใหบริการคําแนะนํา 
ตรวจรักษาโรคดวย 
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สรรพคุณของอะโรมาเธอราพี 
 

  อะโรมาเธอราพี นั้นไดรับความนิยมในประเทศแถบตะวันออก เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย และอังกฤษ จนกระทั่งมีการจัดตั้งสมาคมและสถาบันเกี่ยวกับอะโรมาเธอราพีขึ้นมากมาย  เพื่อ
ใหขอมูลที่ถูกตองและสงเสริมการใช อะโรมาเธอราพี อยางถูกวิธีและปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง
สถาบันฝกอบรมและสนับสนุนการคนควาวิจัยทางดานนี้  มีการเปดสอนหลักสูตรทั้ งในระดับ
ประกาศนียบัตรและปริญญา รวมท้ังมีการนําอะโรมาเธอราพี ไปใชในการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลและ
คลินิกตาง ๆ ทั่วไป 
 
 การบําบัดรักษาแบบอะโรมาเธอราพีนั้นจะใชน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพร น้ํามัน
หอมระเหยที่บริสุทธิ์ และผานการสกัดอยางถูกวิธีจะมีสรรพคุณทางการแพทยที่นาทึ่งมากมายซึ่งไมเพียงแต
มีกล่ินหอมที่สงผลตอระบบประสาทสวนกลางชวยในการบําบัดอาการเครียด อนุภาคขนาดเล็กของตัวน้ํามัน
ยังสามารถซึมซาบสูผิวหนังไดดีมาก มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อไดทั้งแบคทีเรียและไวรัส และสามารถกระตุนและ
บําบัดอาการผิดปกติที่เกิดกับสวนตาง ๆ ของรางกายอยางกวางขวางดังตอไปนี้ 
 

1. ทางผิวหนงั 
 

• ระงับเชื้อจากบาดแผล   
จากแมลงกัดตอย ฯลฯ เชน น้ํามันไทม น้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันกานพลู น้ํามันลาเวนเดอร และน้ํามัน
มะนาว 
 

• แกอาการอักเสบ 
สําหรับแผลพุพอง บาดแผลติดเชื้อ กระทบกระแทก ฟกช้ํา ฯลฯ เชน น้ํามันแคโมมิลล และน้ํามัน   
ลาเวนเดอร 

 

• ฆาเชื้อราโรคน้ํากัดเทา ขี้กลาก  
เชน  น้ํามันลาเวนเดอร และ  น้ํามันยางไมหอม 
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• ชวยในการสรางเนื้อเยื่อสมานแผล  
เชน  น้ํามันลาเวนเดอร    น้ํามันกุหลาบ   และน้ํามันเจอเรเนียม 

• ระงับกล่ิน 
ผูที่มีเหงื่อออกมาก ทําความสะอาดบาดแผล เชน น้ํามันลาเวนเดอร น้ํามันไทม และน้ํามันตะไคร 
 

• ไลแมลงและฆาปาราสติ 
จําพวก  เหา  หมัด  เห็บ  ยงุ  มด ฯลฯ เชน น้ํามันกระเทียม น้ํามันตะไครหอม น้ํามนัยูคาลิปตัส น้ํา
มันกานพลู และน้ํามันไมซีดาร 
 

2. ระบบการไหลเวียน กลามเนื้อ และขอตอ 
 

น้ํามันหอมระเหยถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไดงายทางผิวหนังและเยื่อบุ ทําใหกระจายไปทั่วรางกาย 
น้ํามันที่ทาแลวรอนไมมีผลเพียงแตการไหลเวียนของโลหิตเทานั้นแตมีผลตออวัยวะภายในดวยความ
รอนทําใหเสนโลหิตขยายจึงมีผลในการลดอาการบวมน้ํา 
 

• ลดความดนัโลหิต ความเครียด 
       เชน น้ํามนักระดังงา น้ํามันลาเวนเดอร  และน้ํามันมะนาว 
 

• เพิ่มความดัน 
สําหรับคนที่มีโลหิตไหลเวียนไมดี  โรคหิมะกัดเทา เซื่องซึม ฯลฯ เชน น้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามัน
สะระแหน และน้ํามันลาเวนเดอร 
 

• ระงับการไหลเวียนของโลหติ  
สําหรับแกบวม อักเสบ ฯลฯ เชน น้ํามันมะนาว 
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3. ระบบหายใจ 
 

น้ํามันหอมระเหยเหมาะทีจ่ะรักษา  การติดเชื้อทางจมูก ลําคอและปอด เพราะใชสูดดมตัวยากจ็ะผานมา
ถึงปอดซึ่งก็จะถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไดเร็วกวาใหยาโดยการรับประทาน 
 

• ขับเสมหะ 
สําหรับหวัด ไซนัส ไอ ฯลฯ เชน น้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันสน น้ํามันไมจนัทน และน้ํามนัยี่หรา 

 
• คลายกลามเนือ้กระตุก 

ในโรคหอบหดื ไอแหง ไอกรน ฯลฯเชน น้าํมันเขียว น้ํามนัแคโมมิลล และน้ํามันมะกรูด 
 

• ฆาเชื้อ 
สําหรับไขหวัดใหญ  คอเจ็บ  ตอมทอนซิลอักเสบ  ฯลฯ  เชนน้ํามันสน  น้ํามันยูคาลิปตัส  และ 
น้ํามันพิมเสน 
 

4. ระบบยอยอาหาร 
 

น้ํามันหอมระเหยที่ใชสําหรับระบบนี้คอนขางมีขอบเขตจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับยาที่ใชรับประทาน 
 

• แกอาการเกร็งของกลามเนี้อ 
เนื่องจากปวดทอง  อาหารไมยอย  ฯลฯ  เชน น้ํามันยี่หรา น้ํามันสม น้ํามันขิง และน้ํามันกระเทียม 
 

• ขับลมและแกปวดทอง 
เนื่องจากมกีรดมาก คล่ืนไส เชน น้ํามันกะเพรา และน้ํามนัสะระแหน 
 

• ขับน้ําด ี
เพื่อเพิ่มน้ําดีและกระตุนการทํางานของถุงน้ําดี เชน น้ํามนัลาเวนเดอร และน้ํามันสะระแหน 
 

• ทําใหเจริญอาหาร 
เชน น้ํามันยี่หรา น้ํามันสม น้ํามันขิง และน้ํามันกระเทียม 
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5. ระบบทางเดินปสสาวะและระบบตอมไรทอ 
 

น้ํามันหอมระเหยมีผลตอระบบนี้โดยการดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต หรืออาจจะไปทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางฮอรโมน 
 

• แกกลามเนื้อเกร็ง 
สําหรับปวดทองประจําเดือน ตอนใกลคลอด ฯลฯ เชน น้ํามันแคโมมิลล น้ํามันมะลิ และน้ํามัน      
ลาเวนเดอร 

 
• ขับระดู 

สําหรับผูที่มีประจําเดือนนอยหรือไมมี เชน น้ํามันแคโมมิลล และน้ํามันสะระแหน 
 

• ระงับเชื้อและฆาแบคทีเรีย 
เชน น้ํามันแคโมมิลล น้ํามันกํายาน น้ํามันกุหลาบ และน้าํมันมะกรดู 
 

• ขับน้ํานม 
เชน น้ํามันยี่หรา น้ํามันมะลิ และน้ํามันตะไคร 

 

• ปลุกกําหนัด 
สําหรับกามตายดานหรือไมคอยมีความรูสึก เชน น้ํามนัพริกไทยดํา น้าํมันกระวาน น้ํามันมะลิ น้ํา
มันกุหลาบ น้ํามันกระดงังา และน้ํามันไมจนัทน 
 

• ลดความกําหนัด 
เชน น้ํามันการบูร 

 

• ฤทธิ์ตอไต กระเพาะปสสาวะ และระบบปสสาวะ  
ยังไมมีรายงาน 

 

6. ระบบภูมิคุมกัน 
 

สวนใหญน้ํามนัหอมระเหยมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียและเพิม่การผลิตเม็ดเลือดขาว 

 
ลิขสิทธิ์ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม                                                วิทยาลัยการจดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 69

 

• ปองกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส 
ทําใหไมเปนหวัด  เชน  น้ํามันเขียว น้ํามันกระเพรา   น้ํามันลาเวนเดอร น้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามัน
การบูร และน้ํามันกานพลู 
 

• ใชลดไข 
เชน น้ํามันกระเพรา น้ํามนัสะระแหน น้ํามันมะนาว และน้ํามันยูคาลิปตัส 

 
7. ระบบประสาท 

 

ไดมีการพิสูจนแลววาน้ํามนัหลายชนดิมผีลตอระบบประสาท เชน น้าํมันไมจันทน น้ํามันมะกรูด และน้ํา
มันลาเวนเดอร มีผลในการสงบระงับประสาทสวนกลาง น้ํามันมะลิ น้ํามันสะระแหน น้ํามันกานพลู 
และน้ํามันกระดังงา มีฤทธิ์ในการกระตุนประสาท 
 

8. จิตใจ 
 

น้ํามันหอมระเหยมีอิทธิพลทางดานจิตใจมาชานานแลว นับตั้งแตการใชในศาสนพิธี และพิธีกรรมตาง ๆ 
เปนที่ทราบกนัอยูแลววา กล่ินมีผลตอสมองและอารมณ ผลของกลิ่นมีตอบุคคลขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ 
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สรรพคุณดานอื่นๆ 
 

 นอกเหนือจากประโยชนในเชิงแพทยดังที่กลาวมาแลว คุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยหลาก
หลายชนิดยังสามารถนํามาประยุกตใชในอีกหลาย ๆ แขนงดังนี้ 
 

1. ใชในเชิงความงามในลักษณะเครื่องสําอาง   เพื่อสรางความสดใสและกระตุนใหรางกาย      
สดชื่น  โดยเฉพาะผลทางผิวหนังโดยตรง ตัวอยางน้ํามันหอมระเหยที่มีสรรพคุณในเชิงความงามมีดังตอไปนี้ 

 

Rose 
ทําใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส เพิ่มความยืดหยุนใหผิวหนัง ทําใหเกิดรอยเหี่ยวยนบนผิวหนานอยลง 
เหมาะกับผิวทุกชนิดรวมทั้งผิว Sensitive และผิวแหงมาก 
 

Lavender 
ชวยสรางเนื้อเยื่อสําหรับผิวที่มีบาดแผล ปองกันการเกิดรอยแผลเปนเหมาะสําหรับผิวมันและผิวที่มี    
จุดดางดํา 
 

Chamomile 
ชวยสรางความผอนคลายรักษาอาการผื่นคนัที่เกิดจากความเครียดหรือความกังวล เหมาะกับผิวแพงาย
ทุกชนิด 
 

Naroli 
กระตุนการสรางเซลผิวใหม ทําใหผิวเนียนนุมชุมชื้น เหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวผสม 
 
Tea tree 
มีสรรพคุณในการรักษาขอบกพรองของผิวพรรณหลายประเภท และไดรับความนยิมมากในการนาํเปน
สวนผสมหนึ่งในเครื่องสําอางหลายประเภท สามารถทําความสะอาดผิวไดหมดจด กําจดัแบคทีเรีย      
เชื้อรา และเชือ้ไวรัสบนผิวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีสภาพกรด-ดางเปนกลาง ไมกอใหเกิดการระคายเคือง 
เหมาะกับผิวพรรณที่มีจุดบกพรอง สิว และผิวมันมาก 
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         การนําน้ํามันหอมระเหยเหลานี้มาใชในเชิงความงามนัน้จะตองนํามาผสมกับสารอื่น ๆ เชน 
ครีม หรือ น้ํามันอื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดอนัตรายตอผิวและใหผลในการรักษาที่ม ี
ประสิทธิภาพ สําหรับการนํามาใชงานนี้ ทาํไดในหลายลกัษณะดวยกัน ไมวาจะนํามาใชผสมเปน Cleansing 
Cream, Cleanser, Moisturizer, Exfloliant, ใชอบไอน้ําหรือ Sauna, ผสมน้ําอุนอาบ 
 

2. นอกจากการใชบํารุงและแกปญหาผิวพรรณแลว  น้ํามันหอมระเหยยังสามารถนํามาผสม 
เปนน้ําหอมหลากหลายกลิ่นใหสัมพันธกับบุคลิกภาพและอารมณตลอดจนความชอบของแตละบุคคลได     
อีกดวย 

 
2.1 ใชนวดเพื่อสรางความผอนคลาย กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก  โดยเฉพาะใน 

เมืองไทยตามรีสอรท  สปา สถานเสริมความงาม และโรงแรมใหญ ๆ หลายแหง ซ่ึงจะตองมีพนักงานที่ไดรับ
การฝกอบรมเรื่องการนวดเปนผูใหบริการ และน้ํามันหอมระเหยที่นํามาใชจะผานการผสมกับน้ํามันเปน 
Carrier Oil กอนจะนํามาใชในการนวด การนวดสามารถทําไดทั่วรางกาย ดวยจังหวะที่ชา – เร็ว ซ่ึงจะใหผล
ที่แตกตางกัน การนวดชาจะสรางความผอนคลาย สวนการนวดเปนจังหวะเร็วจะใหผลในเชิงกระตุน โดย
มากมักจะเริ่มจากการนวดชา ๆ ในลักษณะลูบไลกอน แลวจึงเพิ่มน้ําหนักและจังหวะใหเร็วขึ้นประโยชนจาก
การนวดแบบ Aromatherapy  มีดังนี้  

 

• บรรเทาอาการปวดเมื่อยและผอนคลายกลามเนื้อ 
• ชวยใหการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองในรางกายดขีึ้น  ขจัดของเสียออกจากรางกาย 
• ลดความตึงเครียด ทําใหความดันเลือดต่ําลง ชวยแกปญหาโรคนอนไมหลับ 
• ชวยใหสมองหล่ังสาร endorphins ทําใหรางกายสดชื่น 
• กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันใหตานทานโรคตาง ๆ ไดดีขึ้น 
• ชวยการทํางานของระบบยอยอาหาร บรรเทาอาการทองผูก 
• ชวยใหผิวพรรณสดใส รางกายกระปรีก้ระเปรา 
• บรรเทาอาการปวดศีรษะ อารมณแปรปรวนหงุดหงิดงาย 
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ขอควรระวังในการใชงาน 
 

1. หามรับประทาน สอดใสในชองคลอด หรือทวารหนกั 
2. หามใชน้ํามนัหอมระเหยบรสุิทธิ์ 100% ทาผิวหนังโดยตรง ตองผสมใหเจอืจางกอนนําไปใชยกเวนใน

บางกรณี เชน แผลแมลงกัดตอย แผลไฟไหมหรือน้ํารอนลวกขนาดเลก็ และแผลสดขนาดเล็ก ที่สามารถ
ใชน้ํามันลาเวนเดอร หรือน้าํมันทีทรีบริสุทธิ์  100%  ไดในปริมาณ 1-2 หยด 

3. ระวังไมใหน้ํามันหอมระเหยเขาตา ถาเขาตาใหลางดวยน้ําเย็นสะอาดมาก ๆ เปนเวลาอยางต่ํา 5 นาที ถา
หลังจาก 15 นาทียังอาการแสบตาใหรีบปรึกษาแพทย 

4. ควรใชน้ํามันหอมระเหยในปริมาณที่เหมาะสม ถาใชมากเกินไปอาจเกิดการระคายเคือง ปวดศีรษะ 
คล่ืนไสหรือรูสึกไมคอยสบายได 

5. หลีกเหล่ียงการใชน้ํามันหอมระเหยชนิดเดียวนานตดิตอกันเกนิ 2 เดือน และใน 1 สัปดาห ควรมีวันพกั  
1 วัน 

6. ไมควรใชน้ํามนัหอมระเหยที่ไมทราบชื่อทางวิทยาศาสตร หรือไมมีเอกสารเกีย่วกับวิธีใชและความ
ปลอดภัย 

7. ผูที่เปนโรคหอบหืดใหหลีกเลี่ยงใชน้ํามนัหอมระเหยโดยการสูดไอน้ํา 
8. ในกรณีที่มีผิวแพงาย ควรทําการทดสอบการแพ (Patch test) กอนใช น้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 
9. น้ํามันหอมระเหยจากผลไมตระกูลสมและมะนาว จะไวตอรังสีอัลตรา-ไวโอเล็ต ทาํใหผิวไหมแดดได

งาย จึงควรหลีกเลี่ยงการโดนแดดหลังการทํา (สามารถทาหรือนวดในรมผาได)  
10. หามใชน้ํามนัหอมระเหยดังตอไปนี้ในผูที่เปนลมบาหมู : ฮิสสพ โรสแมรี เซจ สวทีเฟนเนล เพราะอาจ

กระตุนใหเกิดการชักได 
11. ควรหลีกเลี่ยงน้ํามันหอมระเหยดังตอไปนีใ้นผูที่เปนโรคความดันสูง : ฮิสสพ โรสแมรี เซจ ไทม 
12. ควรหลีกเลี่ยงน้ํามันหอมระเหยดังตอไปนีใ้นผูที่เปนโรคความดันต่ํา : สวีทมาจอรรัม   ลาเวนเดอร 

กระดังงา 
13. หามใชน้ํามนัหอมระเหยหลายชนิดในหญิงมีครรภ เชน เปปเปอรมินต โรสมี และเพื่อความปลอดภัยไม

ควรใชน้ํามันหอมระเหยในหญิงมีครรภต่ํากวา 3 เดือน 
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