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บทสรุปผูบ้ริหาร 
ธุรกิจร้านสปา เป็นธุรกิจท่ีมีผูใ้หค้วามสนใจท่ีจะลงทุนอยูม่าก และกก็าํลงัเป็นท่ีแพร่หลายตาม

โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆมากมาย เน่ืองจากสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูงไดส้ร้างความเครียดในการทาํงานหรือการ
ดาํเนินธุรกิจและปัญหาดา้นสุขภาพมากข้ึน เช่น ปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การวา่งงาน และปัญหา
ครอบครัวจึงทาํใหพ้ฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากโดยเฉพาะความตอ้งการ
ความผอ่นคลายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึน เช่น การออกกาํลงักาย การเตน้แอโรบิค การ
เล่นโยคะ การด่ืมเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ และท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี กคื็อ การเขา้ไปใชบ้ริการในสปา 

ร้าน ธาราธาร สปา ตั้งอยูบ่ริเวณอาํเภอเมืองนครปฐม พ้ืนท่ีประมาณ 200 ตารางวา โดยรูปแบบ
อาคารจะเป็นเรือนไทยประยกุต ์โดยผสมผสานกนัทั้งภายในและภายนอกอยา่งกลมกลืน 
การบริหารบุคลากร ร้าน ธาราธาร สปา มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการใหบ้ริการ โดยบุคลากรทั้งหมดมี
ความรู้เร่ืองสุขภาพ ประกอบกับมีใจรักในงานบริการ บุคลากรผา่นการฝึกอบรมและไดรั้บรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

ลกูคา้เป้าหมายของร้าน ธาราธาร สปา คือกลุ่มบุคคลทัว่ไป ทั้งเพศชายและหญิง มีอายตุั้งแต่ 25 ปี
ข้ึนไป โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท ซ่ึงอาศยัอยูใ่นบริเวณอาํเภอเมืองนครปฐม หรือบริเวณ
ใกลเ้คียง มีความตอ้งการท่ีจะผอ่นคลายความเครียด 

ดา้นการแข่งขนัในบริเวณน้ียงัมีการแข่งขนัไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นร้านนวด ร้านเสริมสวยเป็น
จาํนวนมาก และราคาจะอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ จะเนน้ไปท่ีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์างธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือใหลู้กคา้
มัน่ใจในความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมีในการนวด ดา้นราคา จะกาํหนดราคาใหต้ ํ่ากวา่คู่แข่ง เน่ืองจากวา่
ตอ้งการท่ีจะแนะนาํบริการใหเ้ขา้สู่ตลาดเพ่ือใหเ้กิดการทดลองใช ้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จะเนน้ไปท่ีการ
ตกแต่งสถานท่ีใหมี้ความเป็นธรรมชาติ เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความรู้สึกสบายและผอ่นคลายเม่ือมาใชบ้ริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จะมีการประชาสัมพนัธ์เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกั การมอบส่วนลดพิเศษสาํหรับลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มี
การใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับการมาใชบ้ริการครบ 10 คร้ังฟรี 1 คร้ัง เพ่ือนเป็นการจูงใจใหล้กูคา้มาใชบ้ริการ 

ธุรกิจร้าน ธาราธาร สปาใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกในโครงการทั้งส้ินเท่ากบั 4,807,560.00บาท ผลการ
ดาํเนินงานเม่ือผา่นไปหา้ปีประมาณการวา่ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั15,173,332.28 บาท อตัราผลตอบแทน
ภายในเท่ากบัร้อยละ 49 และมีระยะเวลาในการคืนทุน 2 ปี7เดือน 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร                  ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ือนกัศึกษา 1.....................................2..................................... 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ..................................... 
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กติติกรรมประกาศ 
 

แผนธุรกิจน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีโดยไดรั้บความดูแลเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จากอาจารย ์
ดร.เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั อาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํแผนธุรกิจ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการให้
คาํปรึกษา แนะนาํ ซ่ึงผูจ้ดัทาํรู้สึกซาบซ้ึงในความเอ้ืออาทรของอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่ รวมทั้งอาจารย์
ประพล เปรมทองสุข ท่ีมีความห่วงใย ใหค้วามใส่ใจ และคอยกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานตลอดเวลา 
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี และผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณอาจารยภ์าวณีิ กาญจนา
ภา และอาจารยอ์มัรินทร์เทวตา ท่ีกรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการในการสอบจุลนิพนธ์ในคร้ังน้ี ใน
การน้ีผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณ คุณอจัฉราวดี พนูผล ท่ีช่วยเหลือในดา้นการใหข้อ้มูลของธุรกิจสปา 
ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ท่ีใหค้วามเอ้ือเฟ้ือในการตอบแบบสอบถาม 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ ท่ีใหค้วามห่วงใย และใหค้วาม
อนุเคราะห์ในเร่ืองค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสาํคญัในการทาํงานจนสาํเร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่1 
วตัถุประสงค์ในการนําเสนอธุรกจิ 

 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเร่ิมตน้ธุรกิจ 
2.  เพื่อการบริหารจดัการธุรกิจ เพราะการวางแผนล่วงหนา้ออกมาในรูปของการจดัทาํ

แผนธุรกิจ และมีแผนสาํรองจะช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
4.  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีการลาํดบัความคิด การเตรียมความพร้อม เพือ่เร่ิมประกอบ

ธุรกิจ 
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บทที ่2 
ความเป็นมาของธุรกจิ 

 
ประวตัิของกจิการ 

ธาราธาร สปา ก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2556 โดยเป็นการร่วมมือกนัทาํ
ธุรกิจขนาดย่อมของนางสาวกรรณิกา ทองคาํ และนายทศัน์ศรัณย ์ วฒันชยงักูร ท่ีมีใจรักใน
งานบริการประเภทธุรกิจบริการ จึงได้ร่วมกนัทาํธุรกิจเป็นของตนเอง โดยเปิดเป็นสถาน
บริการสปาขนาดกลางบนพื้นท่ี200 ตารางวา ณ บา้นเลขท่ี423/1 ถนนทรงพลตาํบลลาํพยา 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม73000เน่ืองจากเป็นท่ีดินของตนเองโดยมีแนวคิดท่ีว่าในยุค
เศรษฐกิจท่ีกาํลงัฟ้ืนฟูอย่างปัจจุบนัผนวกกบัความร้อนแรงของการเมืองในบา้นของเราท่ีผ่าน
มาทาํให้คนเป็นโรคเครียดหลายคน(อภิชยั มงคล, 2555)ต่างหาวิธีเพื่อผ่อนคลายความเครียดใน
ขณะท่ีผูห้ญิงก็ยงัให้ความสนใจในเร่ืองของความสวยงามทาํให้สถานเสริมความงาม คลินิก
หรือสปา กย็งัอยูไ่ดโ้ดยเฉพาะธุรกิจอยา่งหลงัเป็นธุรกิจท่ีจะสามารถเติบโตต่อไปไดดี้แต่นัน่กต็อ้ง
อาศยัความเช่ือมัน่จากการบริการและคุณภาพท่ีตอ้งสามารถตอบสนองลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัจจุบนับุคคลต่างๆโดยเฉพาะผูห้ญิงไม่ไดเ้น้นความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ยงัให้ความสนใจและความสาํคญัในเร่ืองของการดูแลและสุขภาพร่างกายมากข้ึนจึงเป็น
สาเหตุท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการมองเห็นโอกาสท่ีจะทาํธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพและความงามแบบ
ครบวงจรข้ึนยิ่งช่วงน้ีบุคคลส่วนใหญ่เครียดทั้งจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงาน 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหาอ่ืนๆ (ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2555)ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีนาํมาซ่ึงความทุกขค์วามเดือดร้อนใจจนเกิดเป็นความเครียดจึงเป็นปัจจยัท่ีธุรกิจสปา
ขนาดกลางและเป็นบริการสปาแบบครบวงจรแบบ Day Spa ซ่ึงมีราคาปานกลางเหมาะสาํหรับ
ลูกคา้ในทุกระดบั 
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รายช่ือหุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 
ตารางที ่1 รายช่ือหุน้ส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

 
ลาํดับที ่ ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่งในกจิการ จํานวนหุ้น สัดส่วน(%) 

1 นางสาวกรรณิกา   ทองคาํ ผูจ้ดัการ 5,000 50 
2 นายทศัน์ศรัณย ์     วฒันชยงักรู ผูจ้ดัการ 5,000 50 

ประวตัิผู้ประกอบการ 
ลาํดบัท่ี 1 
ช่ือ-นามสกลุ นางสาวกรรณิกา  ทองคาํ 

การศึกษา ระดบัประถม  จาก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 
ระดบัมธัยม  จาก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ระดบัปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร 

     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจดัการ  
   สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

ลาํดบัท่ี 2 
ช่ือ-นามสกลุ นายทศัน์ศรัณย ์  วฒันชยงักรู 
การศึกษา ระดบัประถม  จาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 

ระดบัมธัยม จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ระดบัปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร 
     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจดัการ 

   สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
 

ช่ือกจิการและสถานทีต่ั้ง 
ช่ือ   ธาราธาร สปา (Tharathan Spa) 
สถานท่ีตั้ง  423/1 ถนนทรงพล ตาํบลลาํพยา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
ลกัษณะอาคาร อาคารส่วนตวั (เรือนไมป้ระยกุต)์ 
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ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 
ตารางที ่2 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

ลาํดบั รายการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา

ดาํเนินงาน (วนั) 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะ

แลว้เสร็จ 
1 วางแผนและจดัหาเงินทุน 30 12 มิ.ย.–12 ก.ค. 55 
2 ก่อสร้างพื้นท่ีใชบ้ริการและตกแต่งสถานท่ี 90 13 ก.ค. – 11 ต.ค. 55 
3 จดัหาวสัดุและติดตั้งอุปกรณ์ 20 12 ต.ค. – 31 ต.ค. 55 
4 จดัหาและคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการ

บริการ 
15 1 พ.ย. – 15 พ.ย. 55 

5 ขอใบอนุญาตประกอบการธุรกิจสปา 15 16 พ.ย. – 30 พ.ย. 55 
6 ประกาศรับสมคัรพนกังานและบุคคลากรดา้น

ต่างๆ 
31 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 55 

7 ฝึกอบรมพนกังาน 31 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 56 
8 ตรวจสอบความพร้อมและแกไ้ข 10 1 ก.พ. – 10 ก.พ. 56 
9 จดัทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 18 11 ก.พ. – 28 ก.พ. 56 
10 เปิดดาํเนินการ - 1 มี.ค. 56 
 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 230 - 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 

 
สภาวะอุตสาหกรรม  

ปัจจุบนัในสภาพสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูงได้สร้างความเครียดในการทาํงานหรือ
การดาํเนินธุรกิจ และปัญหาดา้นสุขภาพมากข้ึน ทาํให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะความตอ้งการความผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆ และการใช้
ธรรมชาติบาํบดัเพื่อปรับสมดุลในร่างกายเป็นวิธีหน่ึงท่ีคนส่วนใหญ่เลือกใช้เม่ือตอ้งการผ่อน
คลายแทนการพึ่งยารักษาโรคจากขอ้มูลศูนยว์ิจยักสิกรไทย  พ .ศ .2553 พบว่า  คนใน
กรุงเทพมหานครมากกว่าร้อยละ 48หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบาํบดั(สุชาดา สุทิพพนัธุ
พฒัน์และคณะ, 2545)จากความห่วงใยเร่ืองสุขภาพน้ีเองทาํให้ธุรกิจและบริการที่เก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพได้รับความสนใจมากข้ึน ธุรกิจและบริการดา้นสุขภาพถูกปลุกใหต่ื้นข้ึนเพราะเมืองไทยมี
ความโดดเด่นทั้งเร่ืองสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทย โดยเฉพาะสปาซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีกาํลงัมา
แรงและไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการและนกัลงทุนเป็นอยา่งมากทาํให้ตลาดท่ีเก่ียวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตวัมากข้ึนและคาดการณ์ว่าตลาดสปาน่าจะมีอตัราการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองต่อไปอีก 3 ปีขา้งหน้า สังเกตได้จากในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา มีจาํนวนสปาเปิด
ให้บริการเพิ่มข้ึนมากมายทั้งในรูปแบบท่ีเป็นสปาแบบให้บริการครบวงจรโดยมีการออกแบบ
สถานท่ีให้ดูหรูหราและให้ความรู้สึกผ่อนคลายเม่ือเขา้ใช้บริการและห้องแถวท่ีเปิดให้มีบริการ
นวดและเสริมความงามในแบบต่างๆ(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2554)ส่วนหน่ึงที่ทาํให้
ตลาดเติบโตก็เน่ืองมาจากการเปิดให้มีบริการสปาในโรงแรมเกือบทุกที่เพิ่มมากข้ึนจากการ
ที่สปาได้กลายมาเป็นตลาดที่มีศกัยภาพในการที่มีอตัราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มของ
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการผ่อนคลายเพ่ิมมากข้ึนในขณะเดียวกันสปาท่ีเปิดใหบ้ริการยงัมีจาํนวนไม่มาก
นักโดยเฉพาะสปาท่ีเปิดแบบสแตนอโลน ดังนั้นจึงทาํให้ธาราธาร สปา มองเห็นแนวทางและ
โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการลงทุนทาํธุรกิจประเภทน้ี อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าจะมี
จาํนวนสปาท่ีเปิดให้บริการยงัมีไม่มากนกั แต่อุตสาหกรรมน้ีกาํลงัตกอยู่ในสภาพการแข่งขนัท่ี
รุนแรงดังนั้นการที่จะดาํเนินกิจการให้ประสบความสําเร็จจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่าง
ดว้ยกนั เช่น ทาํเลท่ีตั้ง ราคาค่าใชบ้ริการสินคา้และการบริการ แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ การเลือกทาํเล
สถานท่ีตั้ง และการสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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จากปัจจยัเหล่าน้ีเองท่ีทาํให้ทาง ธาราธาร สปา ซ่ึงเป็นรูปแบบของ Day Spa ขนาด
พื้นท่ีใหบ้ริการ 200 ตารางวา มีความมัน่ใจท่ีจะสามารถดาํเนินและประสบความสาํเร็จในธุรกิจสปา
ได ้เน่ืองจากในอนาคตประเทศไทยกาํลงัเดินหนา้เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนอยา่งเตม็รูปแบบ
ในปี พ.ศ.2558 อีกดว้ย 

 
สภาวะตลาด 

สภาพเศรษฐกิจสงัคมและการแข่งขนัเชิงธุรกิจในปัจจุบนัก่อใหเ้กิดความเครียดและ
ปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานะภาพของเจา้ของกิจการหรือลูกจา้งเองก็ตามจึงเป็น
เหตุผลให้ผูบ้ริโภคเร่ิมสนใจและเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพอย่างจริงจงัเพิ่มข้ึนผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมี
ทางเลือกท่ีจะดูแลสุขภาพและวิธีการผอ่นคลายไดห้ลายรูปแบบเช่นการเขา้ศูนยกี์ฬาวิ่งและเตน้แอ
โรบิคตามสวนสาธารณะการฝึกโยคะ การไปดูหนังหรือเดินซ้ือของตามห้างสรรพสินคา้แต่
วิธีการผ่อนคลายท่ีกาํลงัมาแรงและเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายคือการเขา้มาใชบ้ริการในสปาซ่ึง
นอกจากท่ีจะช่วยทาํให้ผูบ้ริโภคไดผ้่อนคลายความเครียดแลว้การบริการบางประเภทในสปายงั
เป็นการเสริมสุขภาพให้แขง็แรงอีกดว้ย 

แต่เน่ืองจาก 1 - 2 ปีท่ีผา่นมาธุรกิจสปาท่ีเปิดให้บริการส่วนใหญ่จะอยูใ่นโรงแรมและ
ตามสถานที่ท่องเที่ยวทาํให้ผูบ้ริโภคบางส่วนไม่สะดวกท่ีจะไปใช้บริการนอกจากน้ีอตัรา
ค่าบริการของบรรดาธุรกิจสปาซ่ึงตั้งอยู่ในโรงแรมดังกล่าวก็มีราคาที่สูงมากด้วยทาํให้เป็น
อุปสรรคของสถานบริการเหล่าน้ีท่ีตอ้งมุ่งการทาํตลาดเป้าหมายของตนไปท่ีผูบ้ริโภคในกลุ่ม
ระดับสูงเท่านั้นดงันั้นถา้มีบริการสปาท่ีเปิดแบบสแตนอโลนเพิ่มมากข้ึนและมีอตัราค่าบริการ
ปานกลางก็จะมีทางเลือกท่ีดีสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพและตอ้งการใชบ้ริการ(ไทยเอสเอ็ม
อีแฟรนไชส์, 2555) 
 
การแบ่งส่วนตลาด 

1.  คลบั สปา (Club Spa) 
สปาท่ีมุ่งเนน้การออกกาํลงักายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในความแขง็แกร่งของร่างกาย

เป็นสปาขนาดเล็กท่ีมกัจดัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถานบริการบริหารร่างกาย(Fitness) หรือศูนย์
สุขภาพ (Health Club) ใหผู้ท่ี้มาออกกาํลงักายไดผ้อ่นคลายความตึงเครียด และมีการใหบ้ริการดา้น
การนวดแบบสปอร์ตดว้ยนํ้ ามนัผอ่นคลายกลา้มเน้ือ (เช่น สะระแหน่ ส้ม มะนาว เป็นตน้) การอบ
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ไอนํ้ า การอบเซาน่า การแช่นํ้ าร้อน นํ้าเยน็ รวมถึงโยคะ หรือการออกกาํลงักายอ่ืนๆ สปาประเภทน้ี
จะไม่มีหอ้งพกัคา้งคืนใหบ้ริการ เหมาะสาํหรับนกักีฬาท่ีใชแ้รงกายมากและคนทัว่ไปดว้ย 

 
2.  สปา บนเรือสาํราญ (Cruise Ship Spa) 
สปาบนเรือสําราญจะเนน้การผ่อนคลายผสมผสานการออกกาํลงักายและการ

จดัเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการบาํบดั ความงาม การนวดหรือแมแ้ต่การจดัทาํกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทาํให้จิตใจสงบ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการมีความสุขสบายและรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการ
เดินทาง 

 
3.  โรงแรมและรีสอร์ทสปา (Hotel & Resort Spa)  
สปาท่ีเน้นความเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและการนวดโดยเฉพาะมีการจดัให้สถานท่ีมี

บรรยากาศดี ทศันียภาพและภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ควบคู่ไปกบัปรนนิบติัร่างกาย ผวิพรรณ และบาํบดั
ความเครียดจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง โรงแรมและรีสอร์ทสปา มีกระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคตาม
โรงแรมและรีสอร์ทใหญ่ๆ ในสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญั เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย สมุย พทัยา  
หัวหิน ฯลฯ เนน้ให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ให้ความสาํคญักบัการนวดตวัมากกว่าทรีตเมนท์
เร่ืองของความงาม เพราะผูใ้ชบ้ริการมกัเป็นแขกของโรงแรมและรีสอร์ท ซ่ึงเป็นลูกคา้ชัว่คราวท่ีไม่
มีโอกาสกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า เพราะทรีตเมนทค์วามงามนั้นจะไดผ้ลดีตอ้งใชบ้ริการซํ้ าหลายๆ คร้ัง 
กิจกรรมอ่ืนท่ีมี เช่น บริการอาบนํ้ าแร่ แช่นํ้ านม อบเซาน่า และอบไอนํ้ า จดัเป็นบริการพื้นฐาน
ท่ีสปาแทบทุกแห่งตอ้งมี โดยเฉพาะการอบตวั ประเภทอบเซาน่า และอบไอนํ้ า บางแห่งอาจมีขดัผวิ 
บาํรุงผวิ สปามือ และสปาเทา้ดว้ย หากมีลูกคา้สมํ่าเสมอ 

 
4.  เดสติเนชัน่สปา (Destination Spa) 
สปาที่เน้นการพาํนักยาวเพื่อทาํกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพหรือ

ฟ้ืนฟสุูขภาพของผูใ้ชบ้ริการใหดี้ข้ึน เป็นสถานท่ีบริการสปาแบบองคร์วม มีบริการครบวงจร เช่น มี
การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การดูแลสุขภาพ การออกกาํลงักาย การนวดรูปแบบต่างๆ การสร้างสมดุล
โดยอาศยัความร้อนและความเยน็ของนํ้ าท่ีเรียกว่า วารีบาํบดั การฝึกโยคะ การทาํสมาธิ อาจมี
แพทยท์างเลือกประจาํสปาเพื่อให้คาํแนะนาํดา้นการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกตอ้งและตามด้วย
เคร่ืองด่ืมและอาหารสุขภาพในรูปแบบครัวสปาเป็นโภชนาบาํบดัที่มีนักโภชนาการคอยให้
คาํปรึกษาดา้นอาหารการกินท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารมีวิตามินแร่ธาตุครบถว้นหรือ
อาหารพลงังานตํ่ากากใยสูงเพื่อควบคุมนํ้ าหนกั เนน้การรับประทานผกัสด ผลไมส้ด เน้ือปลา งด
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เน้ือสัตว์ใหญ่ งดบุหร่ี แอลกอฮอล์ บางแห่งอาจจะเนน้การรับประทานอาหารแบบมาโครไบโอ
ติก ในรีสอร์ทท่ีมีบริการสปาแบบองคร์วมลกัษณะน้ีจึงเป็นทั้งรีสอร์ทและเดสติเนชัน่สปา ในเวลา
เดียวกนั 

 
5.  เมดิคอน สปา (Medical Spa) 
สปาท่ีเนน้การบาํบดัสุขภาพใหบ้ริการจะเนน้เชิงการแพทยม์ากกวา่สปาอ่ืนๆ ส่วนใหญ่

เป็นการนาํธรรมชาติบาํบดัมาผสมผสานกับวิทยาการทางการแพทยซ่ึ์งอาจเป็นแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัหรือแพทยท์างเลือกมกัจะผสมผสานองค์ความรู้ระหว่างการแพทยแ์ผนปัจจุบนักับ
ศาสตร์ทางการแพทยแ์บบตะวนัออกซ่ึงมีมาแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพแนว
ใหม่ เนน้แก้ปัญหาท่ีตน้เหตุของการเกิดโรค ตลอดจนการรู้จกัดูแลตนเอง โดยอยู่ภายใตก้าร
ดูแลของแพทยเ์ฉพาะทางและบุคคลที่เช่ียวชาญเฉพาะเมดิคอลสปา เป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ
นานแลว้ ปัจจุบนัในไทยเองก็ได้รับความนิยม โดยมกัเป็นส่วนหน่ึงของคลีนิกเอกชนหรือใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ บางแห่งพฒันามาจากสปาเพื่อความงามมาเป็นสปาเพ่ือสุขภาพ กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการของเมดิคอน สปา มีทั้งผูป่้วยท่ีตอ้งการรักษากบัแพทยท์างเลือก รวมทั้งผูท่ี้ตอ้งการฟ้ืนฟู
สุขภาพ โดยมกัอยู่ในวยัทาํงาน วยัสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมท่ีมี เช่น การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
การอาบแสงอาทิตย ์การฝังเข็ม วารีบาํบดั การเพิ่มออกซิเจนดว้ยเคร่ืองมือ การอบสมุนไพร การ
นวด การโภชนาการบาํบดั เป็นตน้ 

 
6.  เดยส์ปา (Day Spa) 
สปาท่ีไม่มีหอ้งพกัคา้งคืน ใชร้ะยะเวลาอนัสั้นประมาณ 1-5 ชัว่โมง ส่วนใหญ่จะเนน้

เร่ืองความสวยงามและผอ่นคลาย เดยส์ปา เป็นประเภทของสปาท่ีเปิดบริการมากท่ีสุดในเวลาน้ี 
มกัจะเนน้เร่ืองความงามและการบาํบดัใหค้ลายเครียดในเวลาสั้นๆ แค่ไม่ก่ีชั่วโมงไม่ตอ้งเขา้คอร์
สปรับเร่ืองโภชนาการอาหารการกินหรือการออกกาํลงักาย เป็นธุรกิจท่ีขยายตวัค่อนขา้งสูงใน
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนไม่มากเหมือนธุรกิจสปาอ่ืนๆ อาจจะใชอ้าคาร
สาํนกังาน ท่ีพกัอาศยั อาคารพาณิชย ์หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ในสนามบิน หรือบริเวณบา้นท่ีร่มร่ืน
ดดัแปลงเป็นเดยส์ปาไดไ้ม่ยาก พบวา่หากเลือกทาํเลดีจะมีลูกคา้หมุนเวยีนมาใชบ้ริการในปริมาณ
มาก เดยส์ปา หลายแห่งมีจุดเด่นเร่ืองการทาํทรีตเมนท์ความงาม นวดหน้าขดัผิว อบตวั ซ่ึงบาง
แห่งอาจมีเคร่ืองสาํอางสมุนไพรเฉพาะของตนเองไวบ้ริการส่วนการบาํบดัคลายความเครียด
นั้นใช้ทั้ งสุคนธบาํบดัหรืออะโรมาเทอราปี การนวดนํ้ามนัหอมระเหยและการนวดแผนไทย
ยืดเส้นการทาํทรีตเมนทเ์พื่อความงาม พนักงานนวดตวัทาํตามโปรแกรมอย่างดีแลว้ ควรจะมี
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ความรู้ท่ีจะใหค้าํปรึกษาดา้นทรีตเมนท์นั้นให้กับลูกคา้ดว้ยหรือมีเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญคอยให้
คาํปรึกษา คาํแนะนาํต่างๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ในเร่ืองการทาํสปาผวิหนา้ ทาํความ
สะอาดและเสริมอาหารบาํรุงผวิหนา้นั้นมีวิธีการแบบไหนบา้ง อะไรจะไดผ้ลดีกวา่กนัระหวา่งการ
นวดมือ การบาํบดัดว้ยนํ้า หรือการใชก้ระแสไฟฟ้า และตอ้งทาํบ่อยแค่ไหน เพราะส่วนมากตอ้งไป
ทาํซํ้าหลายคร้ังอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํ ลูกคา้ยอ่มตอ้งการคาํแนะนาํท่ีจริงใจไม่ไดห้วงัเพยีง
ผลประโยชน์ท่ีทางสปาจะไดรั้บ 

 
ตลาดเป้าหมาย 

-  เพศหญิงและชาย 
- อายรุะหวา่ง20ปีข้ึนไป 
-  อาชีพพนกังานของบริษทัทัว่ไป  
-  มีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป 
-  อาศยัอยูใ่นบริเวณ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 
ขนาดของตลาดและแนวโน้มตลาด 

ตลาดสปาเป็นตลาดท่ีมีความน่าสนใจและมีศกัยภาพ และตลาดมีอตัราการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกๆ ปี โดยเฉล่ียอยูท่ี่ปีละ 5-6% สร้างรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 15,000-16,000 ลา้นบาทต่อปี 

สาํหรับรายไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการสปาไทยโดยรวม คาดว่าปี 2556 จะอยูท่ี่ 18,000 ลา้นบาท 
เป็นชาวต่างชาติ 80% และส่วนท่ีเหลือ อีก 20% เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงในเวลาน้ีทาง
อุตสาหกรรมสปาไดว้างแผนท่ีจะขยายตลาดคนไทยใหม้ากข้ึน(ภทัทิราพร เขียวสนัน่, 2555) 
 
ลกัษณะลูกค้า 

ลกัษณะลูกคา้ของร้าน ธาราธาร สปา คือ กลุ่มบุคคลทัว่ไป ทั้งเพศหญิงและชาย มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป อาศยัอยูใ่นบริเวณอาํเภอเมืองนครปฐม 

 
ความต้องการและปริมาณบริการ 

จากการทาํแบบสอบถามเพื่อสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นปัจจยัท่ีเป็นเหตุผลจูง
ใจต่อการตดัสินใจในการเขา้รับบริการในศูนยส่์งเสริมสุขภาพ (สปา) จาํนวน 200 คน ซ่ึงสามารถ
สรุปผลได ้ดงัน้ี พบวา่ลูกคา้เพศชายเขา้มาใชบ้ริการร้านสปา คิดเป็นร้อยละ 34 ความถ่ีในการเขา้มา
ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49 เหตุผลท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เพื่อตอ้งการผ่อนคลาย
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ความเครียด คิดเป็นร้อยละ 32 บริการท่ีใชม้ากท่ีสุด คือนวดฝ่าเทา้ คิดเป็นร้อยละ 66 ค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการต่อคร้ัง 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ
สถานท่ีตั้ง คิดเป็นร้อยละ 48 และการส่งเสริมการขายท่ีลูกคา้ให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือส่วนลด
พิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการครบตามกาํหนด 
 
สภาพการแข่งขัน 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดสปาเป็นการแข่งขนัท่ีสูง กาํลงัได้รับความนิยมอย่าง
สูงจากผูบ้ริโภค โดยเฉพาะคนไทยทั้งผูห้ญิงและชายท่ีเร่ิมมีการต่ืนตวัและใหค้วามสนใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน จึงทาํให้นักลงทุนเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและได้ทาํการเปิดกิจการ
เพิ่มมากข้ึนทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั โดยมีการเปิดสปาตามโรงแรมตั้งแต่ระดบัส่ีดาวข้ึนไป 
และมีการเปิดสปาแบบสแตนอโลนมากข้ึนแต่การเขา้มาใหม่ในธุรกิจแบบสปาน้ีทาํไดไ้ม่ง่ายนกั
เน่ืองจากรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของสปาในเมืองไทยตอ้งอาศยัทาํเลท่ีเดินทางสะดวกการท่ี
จะหาทาํเลที่ตั้ งที่ดีได้ตอ้งใช้เงินลงทุนสูงและอยู่ระหว่างการพฒันาหามาตรฐานเพื่อให้เท่า
เทียมกับมาตรฐานสากลอีกดว้ย 

 
คู่แข่งขัน 

1.  คู่แข่งขันหลกั 
จากการสํารวจคู่แข่งในย่านอาํเภอเมืองนครปฐม พบว่ามีคูแข่งท่ีเป็นคู่แข่งขนัหลกั 2 

แห่งคือร้านเมกา้สปา และร้าน อจัฉราวดี ซ่ึงตั้งอยู่อาํเภอเมืองนครปฐม จดัเป็นสปาประเภท Day 
Spa เปิดใหบ้ริการมาแลว้ประมาณ 4 ปี โดยลกัษณะการบริการจะมีการนวดหนา้ นวดฝ่าเทา้ นวด
ตวั ขดัผิว อะโรมาเทอราปี และอบสมุนไพร การนวดจะเน้นท่ีนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยจะ
ใหบ้ริการในสถานท่ี ส่วนราคาจะอยูป่ระมาณ 250 – 1,000 บาท มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัร้าน
และมีโปรโมชัน่คือการใหส่้วนลดสาํหรับสมาชิก 

 
2.  คู่แข่งขันรอง 
1. สถานเสริมความงามหรือร้านเสริมสวยท่ีมีบริการนวด 
2.  สปอร์ทคลบั หรือศูนยอ์อกกาํลงักาย 
3.  การฝึกเตน้โยคะ 
4.  การวิ่งหรือการเตน้แอโรบิคในสวนสุขภาพ หรือสวนสาธารณะ 
5.  การใหบ้ริการนวดฝ่าเทา้ในหา้งสรรพสินคา้ 
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ส่วนแบ่งการตลาด 
เน่ืองจากธุรกิจสปายงัไม่แพร่หลายในย่านอาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐมมากนัก 

แต่ธาราธาร สปาเป็นกิจการท่ีตั้งข้ึนใหม่ทาํให้คาดว่า ในระยะเร่ิมแรกจะสามารถดึงส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณ 10% จากทั้งหมดในจงัหวดันครปฐม และคาดการณ์วา่ในอนาคตเม่ือเป็นท่ี
รู้จกัมากข้ึนจะสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดไดป้ระมาณ 30% โดยประมาณ 
 
การวเิคราะห์สถานการณ์ หรือ SWOT ANALYSIS 
1.  การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 
ตารางที ่3 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน 
 

ปัจจัยการผลติ จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ดา้นการบริหารจดัการ - ผูป้ระกอบการมีไฟแรง และมี

กาํลงัในการบริหารจดัการ 
เน่ืองจากเพิ่งจบใหม่ 
- เน่ืองจากขนาดของกิจการท่ี
บริษทัจะเปิดดาํเนินการเป็น
กิจการขนาดยอ่ม มีสายการบงัคบั
บญัชาท่ีสั้น ซ่ึงมีขอ้ดีคือสามารถ
ตดัสินใจไดร้วดเร็ว 

- เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบการ
ใหม่จึงไม่มีประสบการณ์ใน

การทาํธุรกิจสปา 
- ทีมผูบ้ริหารยงัไม่คุน้เคยกบั
ลูกคา้ในพื้นท่ีทาํใหก้ารบริการ
จดัการในช่วงแรกทาํใหย้งัไม่มี

ประสิทธิภาพ 
 

ดา้นการบริการ - นโยบายของกิจการเนน้ให้
พนกังานบริการมีประสิทธิภาพ 
การใหบ้ริการดีเยีย่ม ยิม้แยม้
แจ่มใส สร้างความคุน้เคยกบั
ลูกคา้และทาํใหลู้กคา้ประทบัใจ 
- มีการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย
และมีบริการขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
- เป็นสถานบริการสปาท่ีใช้
ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรแทท่ี้มี
คุณภาพ 

- มีพนกังานบริการดา้นสปา6 
คน ถา้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ
เป็นปริมาณมากๆ พร้อมกนั 
เช่นลูกคา้ท่ีมากบัทวัร์ ทาํให้
การบริการล่าชา้ ลูกคา้ตอ้ง

เสียเวลารอ หรือลูกคา้บางราย
อาจเลือกไม่รับบริการ เม่ือตอ้ง

รอเป็นเวลานาน 
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ตารางที ่3 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (ต่อ) 
 

ดา้นการตลาด - การแข่งขนัในพื้นท่ียงัไม่สูงมาก
นกั 
- มีการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์โดยการนาํบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ 

- ธุรกิจน้ีเพิ่งเร่ิมดาํเนินการเป็น
คร้ังแรก ทาํใหย้งัไม่เป็นท่ีรู้จกั 
- ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์ เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจใหม่ยงัไม่ค่อยไดรั้บความ
สนใจจากประชาชนในพ้ืนท่ีมาก 

ดา้นการเงิน - มีการใชเ้งินทุนจากส่วนของ
เจา้ของเป็นส่วนใหญ่ของการ
ลงทุนทั้งหมด ทาํใหมี้ภาระใน
การชาํระหน้ีท่ีตํ่า 

- ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง เพื่อ
สร้างศกัยภาพในการแข่งขนัไดดี้ 

 
2.  การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ตารางที ่4 การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 
 

ปัจจัยการผลติ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ตลาดและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย - พฤติกรรมผูบ้ริโภค หนัมาให้

ความสาํคญักบัการดูแลสุขภาพมาก
ข้ึน 
- บริเวณน้ียงัมีสปาเปิดใหบ้ริการไม่
มาก และกมี็หมู่บา้นเพ่ิมมากข้ึน 

- เน่ืองจากพึ่งเร่ิมเปิดกิจการทาํ
ใหย้งัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
- มีแนวโนม้วา่คู่แข่งขนัในธุรกิจ
จะเพ่ิมสูงข้ึน ตามความเติบโต
ของตลาด 

สถานการณ์การแข่งขนั - การแข่งขนัภายในพ้ืนท่ียงัไม่สูง
มากนกั 

- การดึงส่วนแบ่งตลาดจากผู ้
ใหบ้ริการรายเก่า 
- มีแนวโนม้วา่คู่แข่งขนัทาง
ธุรกิจจะเพิ่มสูงข้ึน จากการ
เติบโตของตลาด 

เทคโนโลย ี - มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นธุรกิจ
สปา จึงเป็นโอกาสท่ีจะ
ประชาสมัพนัธ์ ธาราธาร สปา ผา่น
เวบ็ไซต ์

- เทคโนโลยรีาคาสูง และ
ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือ
เทคโนโลยบีางอยา่งไปใช้
บริการท่ีบา้นเองได ้ 
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ตารางที ่4 การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (ต่อ) 
 

สภาพเศรษฐกิจ - สภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงมาก
ข้ึน ส่งผลใหค้นตอ้งการผอ่นคลาย
ความเครียดและดูแลสุขภาพมาก
ข้ึน 

- สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ทาํใหย้ากต่อการคาํนวณรายรับ
รายจ่ายของกิจการ 
- สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัมีความ
แปรปรวน และชะลอตวั ทาํให้
ผูบ้ริโภคมีการออมเงินสูง
ควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวดว้ย 

กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั - เน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ของโลก จึงทาํใหมี้โอกาสทาง
ธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

- 

การเมือง - เน่ืองจากสภาวะการเมืองใน
ปัจจุบนัทาํใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความเครียดจากการไดรั้บฟัง
ข่าวสาร ซ่ึงทาํใหต้อ้งการผอ่นคลาย
ความตึงเครียด จึงทาํใหธุ้รกิจมี
โอกาสมากยิง่ข้ึน 

- 
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บทที4่ 
แผนการบริหารจัดการ 

 
รายละเอยีดของธุรกจิ 

ช่ือ    ธาราธาร สปา (Tharathan Spa) 
สถานท่ีตั้ง  423/1 ถนนทรงพล ตาํบลลาํพยา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

73000 
ลกัษณะอาคาร อาคารส่วนตวั (เรือนไมป้ระยกุต)์ 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วนและสัดส่วนการถือครอง 
ตารางที ่5 รายช่ือผูถื้อหุน้ / หุน้ส่วนและสดัส่วนการถือครอง 
 
ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ เปอร์เซนตก์ารถือครอง 

1 นางสาวกรรณิกา ทองคาํ 50 % 
2 นายทศัน์ศรัณย ์วฒันชยงักรู 50 % 
 รวมมูลค่าหุน้ 100% 

 
ประวตัิผู้ประกอบการ 
ลาํดบัท่ี 1 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวกรรณิกา  ทองคาํ 
การศึกษา ระดบัประถม  จาก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 

ระดบัมธัยม  จาก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ระดบัปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร 

     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจดัการ 
     สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป
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ลาํดบัท่ี 2 
ช่ือ-นามสกลุ นายทศัน์ศรัณย ์  วฒันชยงักรู 
การศึกษา ระดบัประถม  จาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 

   ระดบัมธัยม  จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
   ระดบัปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร 
     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจดัการ 
     สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
 
แผนผงัองค์กร 
 

                      ผู้จัดการร้าน 
 
 
 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน           ฝ่ายบัญชี,การเงิน 
 
 
 
    พนักงานให้บริการสปา 
 
 
    พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพนัธ์ 
 
 
    ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ 
 
 
    พนักงานทาํความสะอาด    
 

แผนผงัที ่1 แผนผงัองคก์ร 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบและคุณสมบัตขิองบุคลากร 
A ช่ือ   นายทศัน์ศรัณย ์  วฒันชยงักรู 
 ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการร้าน 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ควบคุมเร่ืองบญัชี การเงินและผลประกอบการของกิจการ 

วางแผนนโยบายการบริหารงานกาํหนดทิศทางของกิจการ 
 อตัราเงินเดือน  20,000 บาท 
  
B ช่ือ   นางสางกรรณิกา  ทองคาํ 
 ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการร้าน 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ควบคุมการบริหารงานและดูแลงานต่างๆภายในกิจการ 
 อตัราเงินเดือน  20,000 บาท 
 
C ตาํแหน่ง  พนกังานใหบ้ริการสปา 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหบ้ริการสปาดา้นต่างๆแก่ผูม้าใชบ้ริการ 
 คุณสมบติั  1. ไม่จาํกดัระดบัชั้นการศึกษามีอายมุากกวา่ 18 ปีข้ึนไปและไม่ 
    เกิน 30 ปี 
    2. ตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรดา้นต่างๆหรือเฉพาะดา้นเก่ียวกบั 
    งานสปา 

3. มีใบประกาศจากทางสมาคมแพทยแ์ผนไทยแห่งประเทศไทย 
รับรองโดยกระทรวงสาธาณสุข 

    4. ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
    5. ซ่ือสตัยสุ์จริต กระตือรือร้นในการทาํงาน มีมนุษยสมัพนัธ์ดี
    รักความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อตัราเงินเดือน จะไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียง 5,000 บาทและจะไดรั้บส่วนแบ่งจากการ
ใหบ้ริการ 10% ต่อการบริการ   

 
D ตาํแหน่ง  พนกังานตอ้นรับ, ประชาสมัพนัธ์ 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ทาํการตอ้นรับผูม้าใชบ้ริการและประชาสมัพนัธ์กิจการใน 
 คุณสมบติั  1. สาํเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป และมีอายไุม่เกิน  
    30 ปี 
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    2. มีประสบการณ์ทาํงานไม่ตํ่ากวา่ 2 ปี 
    3. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานไดเ้ป็นอยา่งดีและ 
    ตอ้งมีความรู้ดา้นการเขียนเวบ็ไซต ์

4. สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดร้ะดบัดี (หรือส่ือสารได ้
มากกวา่ 2 ภาษา นอกจากภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
5. ซ่ือสตัยสุ์จริต กระตือรือร้นในการทาํงาน มีมนุษยสมัพนัธ์
บุคลิกภาพดี สุขภาพแขง็แรง 

    6. เป็นคนยิม้ง่าย อารมณ์ดีอยูเ่สมอ 
 อตัราเงินเดือน  15,000 บาท 
 
E ตาํแหน่ง  พนกังานทาํความสะอาด 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ทาํความสะอาดบริเวณทาํสปาและพ้ืนท่ีต่างๆของร้าน 
 คุณสมบติั  1. ไม่จาํกดัระดบัชั้นการศึกษา แต่ตอ้งมีอายมุากกวา่ 18 ปีข้ึนไป 
    2. สามารถปฏิบติังานทาํความสะอาดได ้
    3. ซ่ือสตัยสุ์จริต กระตือรือร้นในการทาํงาน มีมนุษยสมัพนัธ์ดี
    บุคลิกภาพดี สุขภาพแขง็แรง รักความสะอาด และมีความเป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย 
 อตัราเงินเดือน  8,000 บาท 
 
จํานวนบุคลากรและค่าจ้างบุคลากรต่อเดอืน 
ตารางที ่6 แสดงจาํนวนบุคลากรและอตัราค่าจา้งต่อเดือน (หน่วย : บาท) 
 
ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน อตัราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1 ผูจ้ดัการ 2 20,000 40,000 
2 พนกังานใหบ้ริการสปา 4 10,000 40,000  
3 พนกังานตอ้นรับ, ประชาสมัพนัธ์ 1 15,000 15,000 
4 พนกังานทาํความสะอาด 2 8,000 16,000 

รวมจาํนวนบุคลากรและค่าใชจ่้ายต่อเดือน 14 53,000 111,000 
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วสัิยทศัน์ 
มุ่งเน้นการบริการคุณภาพท่ีดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ท่ีใช้บริการ 

นาํเสนองานบริการท่ีสามารถสร้างความประทบัใจไปพร้อมๆ กบัความผอ่นคลายของลูกคา้ท่ี
เขา้มาใชบ้ริการอยา่งสูงสุด 
 
พนัธกจิ 

1. เป็นสถานบริการแบบ Day Spa ท่ีใหบ้ริการการผอ่นคลายและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี
ใหก้บัผูบ้ริโภค 

2.เนน้การใชผ้ลิตภณัฑต์ามธรรมชาติและมุ่งสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.มุ่งพฒันาบุคลากรภายในองคก์รใหมี้ความชาํนาญและปฏิบติังานเป็นมาตรฐาน 
4.มุ่งพฒันาระบบการจดัการ เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

 
เป้าหมายทางธุรกจิ 
 เป้าหมายระยะสั้น ในระยะเวลาภายใน 1 ปี จะตอ้งทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกั และจดัทาํการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ืองโดยจะจดัใหมี้โปรโมชัน่
หมุนเวียนสลบัสบัเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง 
 เป้าหมายระยะกลาง จะมุ่งเนน้ไปในดา้นของกาํไรท่ีเพิม่ข้ึน โดยภายใน 5 ปี ตอ้งมี
กาํไรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 10 ต่อปี นอกจากนั้นตอ้งมีการพฒันาการบริการใหดี้
และทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 เป้าหมายระยะยาว กิจการมีการขยายตวั และกิจการสามารถจดทะเบียนจากบุคคล
ธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยมีการรวมหุน้ใหมี้การลงทุนในกิจการ 
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

การดาํเนินธุรกิจ ธาราธาร สปา เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จได้ตามเป้าหมายนั้นตอ้ง
มีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีดีและอาศยัปัจจยัท่ีสาํคญัคือ 

1. มีทาํเลท่ีตั้ งท่ีให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ เหมาะสาํหรับการทาํสปาเพ่ือ
ความผอ่นคลาย อีกทั้งยงัเดินทางไปมาสะดวกและสามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย 

2. สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบและมีเคร่ืองหมายรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง กระทรวงสาธารณสุข 
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3. มีความพร้อมด้านบุคลากรเน่ืองจากมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยงัมีการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

4. ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการใหบ้ริการเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมาจากธรรมชาติ 
และยงัมีการคดัสรรผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

5. มีการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ โดยจะมีการจดัเตรียมเอกสาร
สาํหรับการดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตอ้ง และมีคู่มือเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการเขา้รับบริการ
ในสปาการนวดแบบต่างๆ วางไวท่ี้เคาน์เตอร์ ผูใ้ชบ้ริการสามารถท่ีจะหยบิไปอ่านได ้เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 
แผนการตลาด 

 
กลยุทธ์ระดับธุรกจิ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของตลาดสปารวมทั้งปัจจยั
สําคญัสู่ความสําเร็จของธุรกิจ พบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสําคญัและตอ้งนาํมาใชคื้อ การวาง
ตาํแหน่งสินคา้ท่ีเหมาะสม มีการสร้างจุดขายเฉพาะตวัท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งในเร่ืองสินคา้
และการให้บริการท่ีสามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค และเพื่อสร้างขอ้
ได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีนบัวนัจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

ในช่วงระยะแรกของการเขา้ตลาด  ธาราธาร  สปาจะเน้นการลงทุนในการทาํ
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดรู้้จกัและรับรู้ข่าวสารการเปิดกิจการ 
สินคา้และบริการท่ีมีไวบ้ริการ นอกจากนั้นยงัใหค้วามรู้เก่ียวกับประโยชน์ของการมาใชบ้ริการ
ในสปาและยงัมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการทดลองใช้บริการ
นอกจากนั้นยงัมีการมุ่งเน้นกลยุทธ์สร้างความสมัพนัธ์กับลูกคา้เกิดความจงรักภกัดี โดยทางธารา
ธาร สปา มองวา่เป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในระยะยาวดว้ย นอกจากนั้นเป็นการรักษาฐานลูกคา้
เดิม แลว้ยงัเป็นการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่โดยการบอกกล่าวจากลูกคา้เดิมอีกดว้ย 

นอกจากนั้นทาง ธาราธาร สปา ไดว้างแผนงานในการวิจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
และมุ่งเนน้การพฒันาสินคา้และบริการเพื่อสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพตลาดได้
ทนัเวลา 
 
คุณลกัษณะการบริการ 

โดยทัว่ไปร้อยละ 70 ของการให้บริการในสปา คือ การนวด ซ่ึงรูปแบบการนวดท่ี
ไดรั้บความนิยมมีทั้งหมด 7 ประเภท ดงัน้ี 

1.  การนวดแบบแผนไทย (Thai Massage) 
เป็นการนวดแบบผสมผสานระหวา่งการนวดแบบเนน้กดจุดท่ีเนน้การคลึงไปตาม

ร่างกายกบัการนวดแบบยดืเสน้ยดืสาย แบบกายบริหาร 
2.  การนวดแบบจีน (Shiatsu) 
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เป็นการกระตุน้และบาํบดัพลงังาน หรือ “ช่ี” ท่ีไหลเวยีนภายในร่างกายใหส้มดุลคลา้ย
กบัการนวดแบบไทยแต่ความหนกัหน่วงนอ้ยกวา่ 

3.  การนวดแบบญ่ีปุ่น (Reiki) 
เป็นการนวดท่ีมีพื้นฐานของความเช่ือท่ีว่า เป็นการกระตุน้ประกอบกบัการฟ้ืนฟู

พลงังาน และผอ่นคลาย การนวดแบบน้ีเนน้การกดจุดโดยจะทาํการนวดลงบนจุดสาํคญั 16 จุดบน
ร่างกายเท่านั้น ไม่มีการสมัผสัร่างกายส่วนอ่ืน 

4.  การนวดแบบอินเดีย (India Massage) 
เป็นการกระตุน้กลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกายบริเวณหัวไหล่ และตน้คอควบคู่ไป

กบัการนวดดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย เพื่อใหพ้ลงังานไดไ้หลเวียนทัว่ร่างกาย 
5.  การนวดแบบขจดัพิษ (Lymphatic Drainage)  
เป็นการนวดเพ่ือช่วยลดอาการบวมนํ้า และกาํจดัไขมนัส่วนเกินท่ีเรียกวา่ เซลลลู์ไลท ์

ช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและกระชับผิวลกัษณะการนวดจะเป็นการเคาะและกด
ตามผิวหนังส่วนท่ีไม่เรียบเป็นลกัษณะผวิเปลือกสม้ 

6.  การนวดแบบอะโรมาเธอราปี (Aromatherapy)  
เป็นการนวดท่ีนิยมกนัมาก เป็นการนวดแบบผสมผสานระหวา่งวิธีการนวดแบบ

โบราณ ซ่ึงเป็นการผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ควบคู่กบัการใชก้ล่ินบาํบดั 
7.  การนวดฝ่าเทา้ (Reflexology) 
เป็นการนวดท่ีช่วยกระตุน้ระบบการทาํงานของร่างกายโดยรวมใหดี้ข้ึน เน่ืองจาก

ฝ่าเทา้เป็นจุดศูนยร์วมของเสน้ต่างๆ ในร่างกาย 
 

ภาพที ่1 การนวดแบบแผนไทย 
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ภาพที ่2 การนวดแบบจีน 

 
 

ภาพที ่3 การนวดแบบญ่ีปุ่น 

 
 
 

ภาพที ่4 การนวดแบบอินเดีย 
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ภาพที ่5 การนวดแบบขจดัพษิ 

 
 

ภาพที ่6 การนวดแบบอะโรมาเทอราปี 

 
 
 

ภาพที ่7 การนวดฝ่าเทา้ 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
1.  กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ ์ คือ สินคา้หรือบริการ ท่ีนาํเสนอต่อผูบ้ริโภค เวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือหรือ

เลือกบริการ บริการจะมีลกัษณะเป็นไปตามพฤติกรรม ความตอ้งการของผูบ้ริโภค รูปแบบการ
ใหบ้ริการของ ธาราธาร สปาเป็นแบบ Day Spa ไดจ้ดัไวส้าํหรับลูกคา้ คือการนวดแบ่งเป็น นวดฝ่า
เทา้ นวดนํ้ามนั และนวดสมุนไพร อะโรมาเทอราปี วารีบาํบดั ขดัผวิสมุนไพร และอบซาวน่า   

 
2.  กลยุทธ์ด้านราคา 
การตั้งราคาของสินคา้และการใชบ้ริการของ ธาราธาร สปา จะเป็นกลยทุธ์การตั้งราคา

แบบเจาะตลาด ราคาของสินคา้และบริการหลกัๆ หลายประการส่วนใหญ่ จะตั้งราคาอยูต่ ํ่ากวา่คู่
แข่งขนัหลกั เหตุผลท่ีตั้งราคาตํ่ากวา่คู่แข่งขนั คือ เป็นธุรกิจท่ีเร่ิมดาํเนินการเป็นคร้ังแรก มุ่งกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรายไดป้านกลาง ตอ้งการท่ีจะแนะนาํบริการใหเ้ขา้สู่ตลาด เพื่อใหเ้กิดการทดลองใช ้ และ
ใหบ้ริการนั้นเป็นท่ียอมรับอยา่งรวดเร็ว 
 
การเปรียบเทยีบราคากบัคู่แข่ง 
ตารางที ่7 การเปรียบเทียบคู่แข่ง 
 

รายการหลกัทีใ่ห้บริการ ธาราธาร สปา อจัฉราวดี สปา 
นวดแผนไทย 300 บาท / 2 ชัว่โมง 300 บาท / 2 ชัว่โมง 

นวดอะโรมาเทอราปี 750 บาท / 1.30 ชัว่โมง 800 บาท / 1.30 ชัว่โมง 
นวดฝ่าเทา้ 250 บาท / 1 ชัว่โมง 250 บาท / 1 ชัว่โมง 
นวดบาํบดั 300 บาท / 1 ชัว่โมง 350 บาท / 1 ชัว่โมง 
ขดัผวิ 600 บาท / 1 ชัว่โมง 650 บาท / 1 ชัว่โมง 
อบผวิ 300 บาท / 1 ชัว่โมง 350 บาท / 1 ชัว่โมง 
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3.  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ธาราธาร สปา ตั้งอยูบ่ริเวณอาํเภอเมืองนครปฐม สาเหตุท่ีเลือกบริเวณน้ี คือ เป็น

สถานท่ีท่ีเดินทางไปมาสะดวก สามารถท่ีจะทะลุออกไดห้ลายทาง ทาํใหผู้ค้นมองเห็นไดส้ะดวก
และท่ี ธาราธาร สปา มีการออกแบบโดยแบ่งพื้นท่ีในการใชง้านตามลกัษณะพ้ืนท่ีใชส้อยดงัน้ี 

1. บริเวณทางเขา้มีพื้นท่ีสาํหรับการเดินเขา้ออกของลูกคา้ไดอ้ยา่งสะดวก 
2. ส่วนตอ้นรับลูกคา้จะอยู่ถดัจากบริเวณทางเขา้โดยมีพนักงานประจาํอยู่ท่ี

เคาน์เตอร์เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้รวมถึงการรับชาํระเงินค่าสินคา้และบริการจากลูกคา้ โดยใน
ส่วนน้ีจะมีผูเ้ช่ียวชาญคอยให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัดูแลและรักษาสุขภาพ และมีการจดัวางเอกสาร
แนะนาํบริการไวใ้นบริเวณเคาน์เตอร์ตอ้นรับ เพื่อใหลู้กคา้ไดศึ้กษาก่อนใชบ้ริการ 

3. ส่วนพกัผอ่นสาํหรับลูกคา้ จดัไวร้องรับลูกคา้ท่ีกาํลงัรอรับบริการ หรือลูกคา้ท่ี
รับบริการเสร็จแลว้ 

4. ส่วนบริการลูกคา้ จะจดัเป็นห้องส่วนตวัโดยมีการแยกระหว่างชายและหญิง 
เพื่อสร้างความเป็นส่วนตวั 

5. ส่วนของพนกังานจะจดัเป็นหอ้งเฉพาะ เป็นพื้นท่ีท่ีพนักงานสามารถเขา้มารับ
ประมานอาหาร หรือทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อผอ่นคลาย 

 
4.  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
เน่ืองจาก ธาราธาร สปายงัไม่เป็นท่ีรู้จกัทั้งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัและรอง ดงันั้นจึง

มีแผนการโฆษณาเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และกิจกรรมส่งเสริมการขายดงัน้ี 
1.  แผนการโฆษณาเพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
  1.1 จดัทาํแผ่นพบั จาํนวน 1,000 ชุด เพื่อบอกข่าวสารเก่ียวกบั

การเปิดใหบ้ริการสินคา้และบริการต่างๆ โดยทาํการแจกก่อนเปิดกิจการจริง 1 สัปดาห์ล่วงหนา้ 
ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในสถานท่ีต่างๆ เช่น แหล่งชุมชน และมหาวิทยาลยัในบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการ 

  1.2 สร้างเวบ็ไซตเ์พื่อสนบัสนุนกิจกรรมการส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูล
และสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้สามารถติดต่อหรือสอบถามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ได ้

2.  กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
  2.1 ใหสิ้ทธิพิเศษในช่วงเปิดกิจการในเดือนแรก คือลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการนวดแบบใดก็ไดห้น่ึงคร้ังจะไดรั้บบริการนวดในแบบเดียวกันในราคาลดพิเศษ
คร่ึงหน่ึงในคร้ังต่อไป 
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  2.2 การเปิดรับสมคัรสมาชิกพร้อมมอบสิทธิพิเศษ เช่น การมอบ
ส่วนลด 10% ในการใชบ้ริการ และมอบของท่ีระลึกแก่สมาชิกใหม่ 

  2.3 มีการจดัส่งข่าวสารให้กับสมาชิกเป็นประจาํทุกเดือน ซ่ึง
อาจจะเป็นข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการขายในเดือนนั้นๆ หรือหวัขอ้ข่าว เกร็ดความรู้ท่ี
น่าสนใจ 
 
เป้าหมายทางการตลาด 

ตอ้งการส่วนแบ่งการตลาดของตลาดสปาในจงัหวดันครปฐม ตอ้งการใหจ้าํนวนลูกคา้
เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี และเป็นผูน้าํตลาดสปาในอาํเภอเมืองนครปฐมในอนาคต 
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บทที ่6 
แผนการบริการ 

 
สถานประกอบการในการบริการ 

ธาราธาร สปา มีลกัษณะอาคารเป็นเรือนไมท้รงไทยชั้นเดียว มีพื้นท่ีใชง้านประมาณ 
200 ตารางวา โดยมีการแบ่งสดัส่วนการใชง้านออกเป็นพื้นท่ีส่วนบริการ 160 ตารางวา โดยการวดั
พื้นท่ีของหอ้งนวดทั้งหมดพื้นท่ีส่วนบริหารและตอ้นรับลูกคา้ 40 ตารางวา เป็นพื้นท่ีนอกเหนือจาก
หอ้งนวด 
 
ทีต่ั้งสถานที ่ 423/1 ถนนทรงพล ตาํบลลาํพยา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 

หมายเลขโทรศพัท ์ 083-7450809, 081-9664889 
E-mail: tharathan_spa@hotmail.com 

 

 
ภาพที ่8การออกแบบภายในร้าน
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อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ 
ตารางที ่8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ 
 
ลาํดับ รายการ จํานวน การใช้งาน อายุการ

ใช้งาน
(ปี) 

ราคาทุน 
(บาท) 

ยอดรวม 
(บาท) 

1 อ่างแช่เทา้ 3 ใชแ้ช่เทา้ก่อนรับ
บริการ 

20 600 1,800 

2 ฟกูรองนวดตวั 4 ใชร้องตวัขณะใช้
บริการ 

20 700 2,800 

3 เกา้อ้ีนวดฝ่าเทา้ 4 ใชส้าํหรับนัง่ขณะ
ใชบ้ริการ 

20 1,800 7,200 

4 เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 4 ใชป้รับอุณหภูมิ
ของนํ้า 

20 4,690 18,760 

5 ตูซ้าวน่า 2 ใชซ้าวน่า 20 16,900 33,800 
6 อ่างนํ้าวน 1 ใชแ้ช่ตวั 20 150,000 150,000 
7 เตานํ้ามนัหอม

ระเหย 
10 ใชป้รับความหอม

ของอากาศ 
20 100 1,000 

8 ตะเกียงจุดไฟ 10 ใชจุ้ดไฟ 20 100 1,000 
9 เตียงขดัตวั 2 ใชน้อนขณะใช้

บริการ 
20 6,900 13,800 

10 เคร่ืองเสียง 1 ใชเ้ปิดขณะเพือ่
ผอ่นคลาย 

20 9,900 9,900 

11 เคร่ืองปรับอากาศ 3 ใชป้รับอุณหภูมิ 20 15,000 45,000 
12 โทรทศัน์ 1 ใชใ้หค้วามบนัเทิง 20 11,900 11,900 
13 สุขภณัฑ(์รวมทุก

ช้ินในหอ้งนํ้า) 
8 ใชใ้นการชาํระลา้ง

เพื่อใหเ้กิด
สุขอนามยั 

20 10,000 80,000 

14 ตูเ้กบ็เอกสาร 2 ใชเ้กบ็เอกสาร 20 3,900 7,800 
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ตารางที ่8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ (ต่อ) 
15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ 
1 ใชบ้นัทึกขอ้มูล 20 24,000 24,000 

16 โทรศพัทแ์ละ
โทรสาร 

1 ใชติ้ดต่อส่ือสาร 20 6,000 6,000 

17 ชุดโซฟารับแขก 2 ใชเ้ป็นท่ีนัง่แก่
ลูกคา้ 

20 12,900 25,800 

18 ชั้นโชวผ์ลิตภณัฑ ์ 3 ใชโ้ชวผ์ลิตภณัฑ ์ 20 2,700 8,100 
19 ชุดเคาน์เตอร์ 1 ใชเ้ป็นท่ีติดต่อกบั

ลูกคา้ 
20 8,900 8,900 

รวม 227,400 
 
วสัดุในการให้บริการ 
ตารางที ่9 วสัดุในการใหบ้ริการ 
 
ลาํดับ รายการ จํานวน การใช้งาน ราคาทุน

(บาท) 
ยอดรวม

(บาท) 
1 เส้ือคลุม 30 ใชค้ลุมขณะรับบริการ 90 2,700 
2 ผา้ขนหนู 50 ใชเ้ช็ดตวั 60 3,000 
3 หมวกคลุมผม 30 ใชค้ลุมผม 30 900 
4 รองเทา้แตะ 15 ใชส้วมขณะรับบริการ 50 750 
5 ผา้คลุมเตียง 12 ใชค้ลุมเตียง 200 2,400 
6 หมอน 6 ใชห้นุนขณะรับบริการ 150 900 
7 ผา้เช็ดมือ 50 ใชเ้ช็ดมือ 20 1,000 
8 ชุดเปล่ียนสาํหรับ

ลูกคา้ 
30 ใชเ้ปล่ียนสาํหรับการรับ

บริการ 
200 6,000 

9 ผา้ปิดจมูก 30 ใชปิ้ดจมูก 15 450 
10 ไมแ้ขวนเส้ือ 30 ใชแ้ขวนเส้ือผา้ 20 600 
11 ตะกร้าผา้ 6 ใชใ้ส่เส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ 70 420 
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ตารางที ่9 วสัดุในการใหบ้ริการ (ต่อ) 
 

12 ชุดนํ้าชา 4 ใชใ้ส่นํ้ าชาใหลู้กคา้ 250 1,000 
13 พรมเช็ดเทา้ 10 ใชเ้ช็ดเทา้ 50 500 

รวม 20,620 
 
วตัถุดิบทางตรงในการบริการ 
ตารางที ่10 วตัถุดิบทางตรงในการบริการ 
 
ลาํดับ รายการ ราคา/หน่วย(บาท) แหล่งจัดจําหน่ายวตัถุดิบ 

1 นํ้ามนัหอมระเหย (100 ml.) 468 http://www.chemipan.com 
2 นํ้ามนันวดตวั (1,000 ml.) 500 http://www.thailandlet.com (จาํหน่าย 

นํ้ามนันวด ราคาส่ง)  
3 ครีมขดัตวั ( 1 กก.) 500 http://www.olizapro.com   
4 ลูกประคบสมุนไพร ( 1 คู่) 60 http://pakkret.olxthailand.com/100-

iid-220676424 
5 นํ้ามนัมะพร้าว ( 1,000 ml.) 350 http://www.กาํยาน.com 
6 สมุนไพรสดขดัผวิ (350 ก.) 280 http://www.dealfish.co.th   

 
กาํลงัการบริการ 

จาํนวนการใหบ้ริการสูงสุด   15 คน/วนั 
อตัราประมาณการในการใหบ้ริการ  1 ชัว่โมง/การบริการ 
เป้าหมายหน่วยการใหบ้ริการ   10 คน/วนั 
จาํนวนวนัท่ีใหบ้ริการต่อเดือน/ปี  30 วนั/เดือน 
จาํนวนเวลาการใหบ้ริการต่อวนั (ชัว่โมง/กะ) 12 ชัว่โมง/วนั (10.00น.-22.00น.)
จาํนวนแรงงานท่ีใหบ้ริการ   6 คน(ในปีแรก) 
ค่าแรงงานท่ีไดรั้บ    10,000  บาท/เดือน 
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ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า 
 

เร่ิมต้น 

ต้อนรับ 

เสร์ิฟนํา้สมนุไพรพร้อมอา่งแช่เท้า สอบถามประวติั 
ลกูค้าใหม ่

ลกูค้าเก่า 

สอบถามความต้องการ 

แนะนําการบริการ 

เตรียมวสัด ุอปุกรณ์ 

ลกูค้าชําระล้างร่างกาย 

นวด อะโรมา วารีบําบดั ขดัผิว อบซาวน่า

ลกูค้าชําระล้างร่างกาย 

ลกูค้านัง่พกัผอ่น พร้อมเสร์ิฟนํา้สมนุไพร 

ลกูค้ากรอกแบบประเมิน 

ชําระคา่บริการ สง่ลกูค้า  สิน้สดุ 

ภาพที ่9 กระบวนการบริการ 
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บทที ่7  

แผนการเงนิ 

ต้นทุนและแหล่งทีม่าของเงนิทุน 

ตารางที ่11 ตารางแสดงตน้ทุนและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

รายการ รวมจํานวน 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

หนีสิ้น 
ส่วนของเจ้าของ 

เจ้าหนีก้ารค้า เงนิกู้ 

 1.เงนิทุนหมุนเวยีน         

เงินสดสาํรองการดาํเนินงาน          300,000.00              300,000.00  

รวมเงินทุนหมุนเวยีน          300,000.00              300,000.00  

 2.ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์       
ท่ีดิน       1,000,000.00           1,000,000.00  
อาคาร (พร้อมค่าตกแต่งสถานท่ี)       3,000,000.00           3,000,000.00  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
บริการ 

         230,160.00              230,160.00  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน          227,400.00              227,400.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       4,457,560.00           4,457,560.00  

 2.รายจ่ายก่อนการดาํเนินงาน       

ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการ            50,000.00                50,000.00  
รวมรายจ่ายก่อนการดําเนินงาน            50,000.00                50,000.00  

รวมต้นทุนโครงการทั้งส้ิน       4,807,560.00           4,807,560.00  

อตัราส่วนของหนีสิ้น : ส่วนของ
เจ้าของ 

                    1.00                         1.00  
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รายการ 
จํานวน ราคาต่อหน่วย 

มูลค่ารวมทั้ง
สิ้น 

อตัราค่า
เสื่อม
ราคา 

ค่าเสื่อมราคา
ต่อปี 

มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ 

มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

(หน่วย)  (บาท)  (บาท) ต่อปี%  (บาท)  (สิ้นปีที ่1)   (สิ้นปีที ่2)   (สิ้นปีที ่3)   (สิ้นปีที ่4)   (สิ้นปีที ่5)  
ที่ดิน 1   1,000,000.00    1,000,000.00   -   -     1,000,000.00     1,000,000.00      1,000,000.00      1,000,000.00  1,000,000.00 
อาคาร 1   3,000,000.00    3,000,000.00  5%      150,000.00     2,850,000.00     2,700,000.00      2,550,000.00      2,400,000.00  2,250,000.00 
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การบริการ 

                  
 

อ่างแช่เทา้ 3            600.00          1,800.00  20%            360.00           1,440.00           1,080.00              720.00              360.00  3.00 
ฟกูรองนวดตวั 4            700.00          2,800.00  20%            560.00           2,240.00           1,680.00            1,120.00              560.00  4.00 
เกา้อี้นวดฝ่าเทา้ 4         1,800.00          7,200.00  20%          1,440.00           5,760.00           4,320.00            2,880.00            1,440.00  4.00 
เครื่องทาํนํ้าอุ่น 4         4,690.00        18,760.00  20%          3,752.00         15,008.00          11,256.00            7,504.00            3,752.00  4.00 
ตูซ้าวน่า 2        16,900.00        33,800.00  20%          6,760.00         27,040.00          20,280.00          13,520.00            6,760.00  2.00 
อ่างนํ้าวน 1      150,000.00      150,000.00  20%        30,000.00        120,000.00          90,000.00          60,000.00          30,000.00  1.00 
เตานํ้ามนัหอมระเหย 10            100.00          1,000.00  20%            200.00              800.00              600.00              400.00              200.00  10.00 
ตะเกียงจุดไฟ 10            100.00          1,000.00  20%            200.00              800.00              600.00              400.00              200.00  10.00 
เตียงขดัตวั 2         6,900.00        13,800.00  20%          2,760.00         11,040.00           8,280.00            5,520.00            2,760.00  2.00 
รวม 40      181,790.00      230,160.00           46,032.00        184,128.00        138,096.00          92,064.00          46,032.00  40.00 

เครื่องใชส้าํนกังาน                   
เครื่องเสียง 1         9,900.00          9,900.00  20%          1,980.00           7,920.00           5,940.00            3,960.00            1,980.00  1.00 

ประมานการทรัพย์สินในการประกอบธุรกจิและค่าเสื่อมราคา 
ตารางที ่12 ตารางแสดงการประมาณการณ์ทรัพยส์ินในการประกอบธุรกิจและค่าเสื่อมราคา 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงการประมาณการณ์ทรัพยส์ินในการประกอบธุรกิจและค่าเสื่อม (ต่อ) 
 

รายการ 
จํานวน ราคาต่อหน่วย 

มูลค่ารวมทั้ง
สิ้น 

อตัราค่า
เสื่อม
ราคา 

ค่าเสื่อมราคา
ต่อปี 

มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ 

มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

(หน่วย)  (บาท)  (บาท) ต่อปี%  (บาท)  (สิ้นปีที ่1)   (สิ้นปีที ่2)   (สิ้นปีที ่3)   (สิ้นปีที ่4)   (สิ้นปีที ่5)  
สุขภณัฑ ์ 8        10,000.00        80,000.00  20%        16,000.00         64,000.00          48,000.00          32,000.00          16,000.00  8.00 
เครื่องปรับอากาศ 3        15,000.00        45,000.00  20%          9,000.00         36,000.00          27,000.00          18,000.00            9,000.00  3.00 
โทรทศัน์ 1        11,900.00        11,900.00  20%          2,380.00           9,520.00           7,140.00            4,760.00            2,380.00  1.00 
ตูเ้กบ็เอกสาร 2         3,900.00          7,800.00  20%          1,560.00           6,240.00           4,680.00            3,120.00            1,560.00  2.00 
คอมพิวเตอร์ 1        24,000.00        24,000.00  20%          4,800.00         19,200.00          14,400.00            9,600.00            4,800.00  1.00 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 1         6,000.00          6,000.00  20%          1,200.00           4,800.00           3,600.00            2,400.00            1,200.00  1.00 
ชุดโซฟารับแขก 2        12,900.00        25,800.00  20%          5,160.00         20,640.00          15,480.00          10,320.00            5,160.00  2.00 
ชั้นโชวผ์ลิตภณัฑ ์ 3         2,700.00          8,100.00  20%          1,620.00           6,480.00           4,860.00            3,240.00            1,620.00  3.00 
ชุดเคาน์เตอร์ 1         8,900.00          8,900.00  20%          1,780.00           7,120.00           5,340.00            3,560.00            1,780.00  1.00 
รวม 23      105,200.00      227,400.00           45,480.00        181,920.00        136,440.00          90,960.00          45,480.00  23.00 

รวมทั้งสิ้น 26   4,286,990.00    4,457,560.00  5%      241,512.00     4,216,048.00     3,974,536.00      3,733,024.00      3,491,512.00  3,250,063.00 
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ประมาณการขายรายเดือน 

ตารางที ่13 ตารางแสดงการประมาณการขายรายเดือน 
 

รายการ เดอืนที่ 1 เดอืนที่ 2 เดอืนที่ 3 เดอืนที่ 4 เดอืนที่ 5 เดอืนที่ 6 เดอืนที่ 7 เดอืนที่ 8 เดอืนที่ 9 เดอืนที่ 10 เดอืนที่ 11 เดอืนที่ 12 รวม 

จาํนวนบริการที่
ขาย (ชัว่โมง) 

                          

อะโรมาเทอราปี               60                60                60                90                90                90              120              120              120              150              150              150              1,260  
อบซาวน่า               60                60                60                90                90                90              120              120              120              150              150              150              1,260  
วารีบาํบดั               30                30                30                60                60                60                90                90                90              120              120              120                900  
นวดนํ้ามนั               60                60                60                90                90                90              120              120              120              150              150              150              1,260  
นวดสมุนไพร               30                30                30                60                60                60                90                90                90              120              120              120                900  
นวดฝ่าเทา้               90                90                90              120              120              120              150              150              150              180              180              180              1,620  
ขดัผิวสมุนไพร               30                30                30                60                60                60                90                90                90              120              120              120                900  
รวมจํานวนบริการ
ที่ขาย 

            360              360              360              570              570              570              780              780              780              990              990              990              8,100  

ราคาค่าบริการ 
(บาท/ชัว่โมง) 

                          

อะโรมาเทอราปี         400.00          400.00          400.00          400.00          400.00          400.00          400.00          400.00          400.00          400.00          400.00          400.00            400.00  
อบซาวน่า         250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00            250.00  
วารีบาํบดั         600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00            600.00  
นวดนํ้ามนั         300.00          300.00          300.00          300.00          300.00          300.00          300.00          300.00          300.00          300.00          300.00          300.00            300.00  
นวดสมุนไพร         450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00            450.00  
นวดฝ่าเทา้         200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00          200.00            200.00  
ขดัผิวสมุนไพร         450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00          450.00            450.00  
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ตารางที ่13 ตารางแสดงการประมาณการขายรายเดือน (ต่อ)  
 

รายการ เดอืนที่ 1 เดอืนที่ 2 เดอืนที่ 3 เดอืนที่ 4 เดอืนที่ 5 เดอืนที่ 6 เดอืนที่ 7 เดอืนที่ 8 เดอืนที่ 9 เดอืนที่ 10 เดอืนที่ 11 เดอืนที่ 12 รวม 

รวมค่าบริการที่
ขาย 

2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 

รายไดจ้ากการ
บริการ (บาท) 

                          

อะโรมาเทอราปี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 504,000.00 
อบซาวน่า 15,000.00 15,000.00 15,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 315,000.00 
วารีบาํบดั 18,000.00 18,000.00 18,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 540,000.00 
นวดนํ้ามนั 18,000.00 18,000.00 18,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 378,000.00 
นวดสมุนไพร 13,500.00 13,500.00 13,500.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 405,000.00 
นวดฝ่าเทา้ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 324,000.00 
ขดัผิวสมุนไพร 13,500.00 13,500.00 13,500.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 405,000.00 
รวมรายได้ (บาท) 120,000.00 120,000.00 120,000.00 199,500.00 199,500.00 199,500.00 279,000.00 279,000.00 279,000.00 358,500.00 358,500.00 358,500.00 2,871,000.00 

เงนิสดรับการขาย 
(บาท) 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 199,500.00 199,500.00 199,500.00 279,000.00 279,000.00 279,000.00 358,500.00 358,500.00 358,500.00 2,871,000.00 
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ประมาณการขายรายปี 

ตารางที ่14 ตารางแสดงประมาณการรายไดจ้ากการบริการ 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนบริการทีข่าย (ช่ัวโมง)   เพิม่ขึน้อกี 5% เพิม่ขึน้อกี 5% เพิม่ขึน้อกี 5% เพิม่ขึน้อกี 5% 

อะโรมาเทอราปี            1,260.00            1,323.00             1,389.15              1,458.61             1,531.54  

อบซาวน่า            1,260.00            1,323.00             1,389.15              1,458.61             1,531.54  

วารีบาํบดั               900.00               945.00               992.25              1,041.86             1,093.96  

นวดนํ้ามนั            1,260.00            1,323.00             1,389.15              1,458.61             1,531.54  

นวดสมุนไพร               900.00               945.00               992.25              1,041.86             1,093.96  

นวดฝ่าเทา้            1,620.00            1,701.00             1,786.05              1,875.35             1,969.12  

ขดัผวิสมุนไพร               900.00               945.00               992.25              1,041.86             1,093.96  

รวมจํานวนบริการทีข่าย            8,100.00            8,505.00             8,930.25              9,376.76             9,845.60  

ราคาบริการ (บาท/ช่ัวโมง)           

อะโรมาเทอราปี               400.00               400.00               450.00                450.00                450.00  

อบซาวน่า               250.00               250.00               300.00                300.00                300.00  

วารีบาํบดั               600.00               600.00               650.00                650.00                650.00  

นวดนํ้ามนั               300.00               300.00               350.00                350.00                350.00  

นวดสมุนไพร               450.00               450.00               500.00                500.00                500.00  

นวดฝ่าเทา้               200.00               200.00               250.00                250.00                250.00  

ขดัผวิสมุนไพร               450.00               450.00               500.00                500.00                500.00  

รวมบริการเฉลีย่ (บาท)               378.57               378.57               428.57                428.57                428.57  

รายได้จากการบริการ (บาท)           

อะโรมาเทอราปี         504,000.00         529,200.00         625,117.50          656,373.38          689,192.04  

อบซาวน่า         315,000.00         330,750.00         416,745.00          437,582.25          459,461.36  

วารีบาํบดั         540,000.00         567,000.00         644,962.50          677,210.63          711,071.16  

นวดนํ้ามนั         378,000.00         396,900.00         486,202.50          510,512.63          536,038.26  

นวดสมุนไพร         405,000.00         425,250.00         496,125.00          520,931.25          546,977.81  

นวดฝ่าเทา้         324,000.00         340,200.00         446,512.50          468,838.13          492,280.03  
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ตารางท่ี 14 ตารางแสดงประมาณการรายไดจ้ากการบริการ (ต่อ) 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ขดัผวิสมุนไพร         405,000.00         425,250.00         496,125.00          520,931.25          546,977.81  

รวมรายได้จากการบริการ 
(บาท) 2,871,000.00 3,014,550.00 3,611,790.00 3,792,379.50 3,981,998.48 

เงนิสดรับการขาย (บาท) 2,871,000.00 3,014,550.00 3,611,790.00 3,792,379.50 3,981,998.48 
 
 

ประมาณเงินเดือนของพนักงาน 

ตารางที ่15 ตารางแสดงการประมาณเงินเดือนของพนกังาน 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ผู้จัดการ      480,000.00      504,000.00       529,200.00        555,660.00       583,443.00  

รวมรายได้ของฝ่ายบริหาร      480,000.00      504,000.00       529,200.00        555,660.00       583,443.00  

พนักงานต้อนรับ      180,000.00      189,000.00       198,450.00        208,372.50       218,791.13  

พนักงานทาํความสะอาด      192,000.00      201,600.00       211,680.00        222,264.00       233,377.20  

พนักงานสปา                      -         

เงินคงท่ีต่อเดือน      240,000.00      252,000.00       264,600.00        277,830.00       291,721.50  

รายไดจ้ากการบริการ   2,871,000.00   3,014,550.00    3,611,790.00     3,792,379.50    3,981,998.48  

ได ้10% จากยอดขาย      287,100.00      301,455.00       361,179.00        379,237.95       398,199.85  

รวมรายได้ของพนักงาน      899,100.00      944,055.00    1,035,909.00     1,087,704.45    1,142,089.67  

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน   1,379,100.00   1,448,055.00    1,565,109.00     1,643,364.45    1,725,532.67  
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ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบทางตรง 

ตารางที ่16 ตารางแสดงประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนซ้ือวตัถุดิบทางตรงใน
การบริการ (กก.)           

นํ้ามนัหอมระเหย 50 53 56 58 61 

นํ้ามนันวดตวั 120 126 133 139 146 

ครีมขดัตวั 40 42 45 47 49 

ลกูประคบสมุนไพรสด 1000 1050 1103 1158 1216 

นํ้ามนัมะพร้าว 12 13 14 14 15 

สมุนไพรสดขดัผวิ 60 63 67 70 73 

ราคาต่อหน่วยของวัตถุดบิ
ทางตรง (บาท/กก.)           

นํ้ามนัหอมระเหย        4,680.00         4,680.00         4,680.00        4,680.00         4,680.00  

นํ้ามนันวดตวั           500.00            500.00            500.00           500.00            500.00  

ครีมขดัตวั           500.00            500.00            500.00           500.00            500.00  
ลกูประคบสมุนไพรสด (ต่อ 
1 ลกู) 

            60.00              60.00              60.00             60.00              60.00  

นํ้ามนัมะพร้าว           350.00            350.00            350.00           350.00            350.00  

สมุนไพรสดขดัผวิ           800.00            800.00            800.00           800.00            800.00  

ยอดซ้ือวตัถุดบิทางตรงใน
การบริการ (บาท)           

นํ้ามนัหอมระเหย    234,000.00     248,040.00     262,080.00    271,440.00     285,480.00  

นํ้ามนันวดตวั      60,000.00       63,000.00       66,500.00      69,500.00       73,000.00  

ครีมขดัตวั      20,000.00       21,000.00       22,500.00      23,500.00       24,500.00  

ลกูประคบสมุนไพรสด      60,000.00       63,000.00       66,180.00      69,480.00       72,960.00  

นํ้ามนัมะพร้าว        4,200.00         4,550.00         4,900.00        4,900.00         5,250.00  

สมุนไพรสดขดัผวิ      48,000.00       50,400.00       53,600.00      56,000.00       58,400.00  
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ตารางที ่16 ตารางแสดงประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (ต่อ) 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รวมยอดซ้ือวตัถุดบิทางตรง
ในการบริการ (บาท) 

   426,200.00     449,990.00     475,760.00    494,820.00     519,590.00  

บวกค่าขนส่งเขา้        5,000.00         5,250.00         5,400.00        5,500.00         5,600.00  

หักส่งคืนแล่วส่วนรับลด        3,000.00         3,000.00         3,000.00        3,000.00         3,000.00  

ยอดซ้ือวตัถุดบิทางตรง-สุทธิ    428,200.00     452,240.00     478,160.00    497,320.00     522,190.00  

บวกวตัถุดิบทางตรงตน้งวด -      42,820.00       45,224.00      47,816.00       49,732.00  

หักวตัถุดิบทางตรงปลายงวด      42,820.00       45,224.00       47,816.00      49,732.00       52,219.00  
วตัถุดบิทางตรงใช้ไปในการ
บริการ 

   385,380.00     449,836.00     475,568.00    495,404.00     519,703.00  

รวมเงินสดจ่ายในการซ้ือ
วตัถุดบิทางตรง (บาท) 

   428,200.00     452,240.00     478,160.00    497,320.00     522,190.00  

 

ประมาณการต้นทุนการบริการ 

ตารางที ่17 ตารางแสดงการประมาณการตน้ทุนการบริการ 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ต้นทุนการบริการ (ขาย) 

ค่าวตัถุดิบทางตรงในการบริการ 428,200.00 452,240.00 478,160.00 497,320.00 522,190.00 

ค่าแรงพนกังาน 899,100.00 944,055.00 1,035,909.00 1,087,704.45 1,142,089.67 

ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการบริการ 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19 

ค่าวสัดุในการใหบ้ริการ 20,620.00 21,651.00 22,733.55 23,870.23 25,063.74 
ค่าไฟฟ้า นํ้าประปาท่ีใชใ้นการ
บริการ 

240,000.00 252,000.00 264,600.00 277,830.00 291,721.50 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 20,000.00 21,000.00 22,050.00 23,152.50 24,310.13 

ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการบริการ 

- 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 

รวมต้นทุนการบริการ 1,637,920.00 1,752,446.00 1,888,027.55 1,977,680.93 2,076,568.97 
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ตารางที ่17ตารางแสดงการประมาณการตน้ทุนการบริการ(ต่อ) 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค่าเส่ือมราคาในการบริการ (บาท) 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 

รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการ
บริการ 

45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 

รวมต้นทุนการบริการท้ังส้ิน 1,683,400.00 1,797,926.00 1,933,507.55 2,023,160.93 2,122,048.97 

สินค้าคงเหลอื (บาท) 

บวกสินคา้คงเหลือตน้งวด - 168,340.00 179,792.60 193,350.76 202,316.09 

หักสินคา้คงเหลือปลายงวด 168,340.00 179,792.60 193,350.76 202,316.09 212,204.90 

รวมต้นทุนการบริการ (บาท) 1,515,060.00 1,786,473.40 1,919,949.40 2,014,195.59 2,112,160.17 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการ 1,209,720.00 1,300,206.00 1,409,867.55 1,480,360.93 1,554,378.97 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่18 ตารางแสดงประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
การขาย (บาท) 

     

เงินเดือนฝ่ายบริหาร 480,000.00 504,000.00 529,200.00 555,660.00 583,443.00 

ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 40,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ค่าโทรศพัท ์ 10,000.00 10,500.00 11,025.00 11,576.25 12,155.06 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53 

ค่าฝึกอบรมพนกังาน 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืนๆ 20,000.00 21,000.00 22,050.00 23,152.50 24,310.13 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ
เร่ิมแรก 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

630,000.00 585,750.00 612,787.50 641,176.88 670,985.72 
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ตารางที ่18 ตารางแสดงประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร(ต่อ) 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการขาย
และการบริหาร 

     

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 

รวมค่าเส่ือมราคา 45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 45,480.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริการ 

675,480.00 540,270.00 567,307.50 595,696.88 625,505.72 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

630,000.00 585,750.00 612,787.50 641,176.88 670,985.72 

 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

ตารางที ่19 ตารางแสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุน 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
รายได ้
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,871,000.00 3,014,550.00 3,611,790.00 3,792,379.50 3,981,998.48 
รวมรายได ้ 2,871,000.00 3,014,550.00 3,611,790.00 3,792,379.50 3,981,998.48 
หกั - ตน้ทุนบริการ 1,515,060.00 1,786,473.40 1,919,949.40 2,014,195.59 2,112,160.17 
กาํไรขั้นต้น 1,355,940.00 1,228,076.60 1,691,840.60 1,778,183.91 1,869,838.31 
หกั -ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร 

675,480.00 540,270.00 567,307.50 595,696.88 625,505.72 

กาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนหักดอกเบีย้ 

680,460.00 687,806.60 1,124,533.10 1,182,487.03 1,244,332.59 

หกั - ดอกเบ้ียจ่าย - - - - - 
กาํไรก่อนการดาํเนินงาน
ก่อนการหักภาษีเงนิได้ 

680,460.00 687,806.60 1,124,533.10 1,182,487.03 1,244,332.59 

หกั - ภาษีเงินได ้ 102,069.00 103,170.99 191,179.81 207,286.90 223,331.54 
กาํไรสุทธิ 578,391.00 584,635.61 933,353.29 975,200.13 1,021,001.05 

กาํไรสะสม 578,391.00 584,635.61 933,353.29 975,200.13 1,021,001.05 
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การคาํนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตารางที ่20 ตารางแสดงการคาํนวนภาษีบุคคลธรรมดา 
 

การคาํนวนภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดา 

ปีที ่1 ปีที2่ ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 680,460.00 687,806.60 1,124,533.10 1,182,487.03 1,244,332.59 
ช่วงภาษี 0-1,000,000 
อตัราภาษี 15% 

102,069.00 103,170.99 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

ช่วงภาษี 1,000,001-
3,000,000 อตัราภาษี 
25%  

0.00 0.00 31,133.28 45,621.76 61,083.15 

ช่วงภาษี 3,000,001 ข้ึน
ไปอตัราภาษี 30% 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษเีงนิได้บุคคล
ธรรมดา 

102,069.00 103,170.99 181,133.28 195,621.76 211,083.15 

 

ประมาณการงบกระแสเงินสด 

ตารางที ่21 ตารางแสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสเงนิสดจาก
กจิกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดรับจากการบริการ 2,871,000.00 3,014,550.00 3,611,790.00 3,792,379.50 3,981,998.48 

เงินสดจ่ายค่าวตัถุดิบ
ทางตรงในการบริการ 

-    428,200.00 -      452,240.00 -      478,160.00 -      497,320.00 -      522,190.00 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การบริการ 

- 1,209,720.00 -   1,300,206.00 -   1,409,867.55 -   1,480,360.93 -   1,554,378.97 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร 

-    630,000.00 -      585,750.00 -      612,787.50 -      641,176.88 -      670,985.72 

เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได ้ -    102,069.00 -       103,170.99 -      181,133.28 -      195,621.76 -      211,083.15 
กระแสเงนิสดสุทธิจาก
กจิกรรมดาํเนินงาน 

1,710,731.00 1,873,389.01 2,339,709.22 2,458,260.86 2,577,739.61 
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ตารางที ่21 ตารางแสดงประมาณการงบกระแสเงินสด(ต่อ) 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสเงนิสดจาก
กจิกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายลงทุนใน
ท่ีดิน - 1,000,000.00 
เงินสดจ่ายลงทุนใน
อาคาร - 3,000,000.00 

เงินสดจ่ายลงทุนใน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
การบริการ -    230,160.00 - - - - 

เงินสดจ่ายลงทุนใน
เคร่ืองสาํนกังาน -    227,400.00 - - - - 

กระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุน - 4,457,560.00 - - - - 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน           

เงินสดรับจากการกูย้มื                     -                       -                       -                       -                       -   

เงินสดรับจากเจา้ของ       4,457,560.00                      -                       -                       -                       -   

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกู ้                     -                       -                       -                       -                       -   
กระแสเงนิสดสุทธิจาก
กจิกรรมจัดหาเงนิ 4,457,560.00 

กระแสเงนิสดสุทธิ 1,710,731.00 1,873,389.01 2,339,709.22 2,458,260.86 2,577,739.61 
บวกกระแสเงินสดตน้
งวด - 1,710,731.00 3,584,120.01 5,923,829.23 8,382,090.09 
กระแสเงนิสดสุทธิปลาย
งวด 1,710,731.00 3,584,120.01 5,923,829.23 8,382,090.09 10,959,829.70 
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ประมาณงบดุล 

ตารางที ่22 ตารางแสดงประมาณการงบดุล 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวยีน           

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,710,731.00 3,584,120.01 5,923,829.23 8,382,090.09 10,959,829.70 

สินคา้คงเหลือ 211,169.00 225,016.60 241,166.76 252,048.09 264,423.90 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,921,900.00 3,809,136.61 6,164,995.99 8,634,138.18 11,224,253.60 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน           

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,216,048.00 3,974,536.00 3,733,024.00 3,491,512.00 3,250,063.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,216,048.00 3,974,536.00 3,733,024.00 3,491,512.00 3,250,063.00 

รวมสินทรัพย์ 6,137,948.00 7,783,672.61 9,898,019.99 12,125,650.18 14,474,316.60 

หนีสิ้น           

หนีสิ้นหมุนเวยีน           

เงินกูร้ะยะยาวท่ีกาํหนดชาํระใน 1 
ปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน           

เงินกูร้ะยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ส่วนของเจ้าของ           

ทุน นายทศัน์ศรัณย ์วฒันชยงักรู 2,228,780.00 2,228,780.00 2,228,780.00 2,228,780.00 2,228,780.00 

ทุนนางสาวกรรณิกา ทองคาํ 2,228,780.00 2,228,780.00 2,228,780.00 2,228,780.00 2,228,780.00 

กาํไรสะสม 578,391.00 584,635.61 933,353.29 975,200.13 1,021,001.05 

รวมส่วนของเจ้าของ 5,035,951.00 5,042,195.61 5,390,913.29 5,432,760.13 5,478,561.05 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 5,035,951.00 5,042,195.61 5,390,913.29 5,432,760.13 5,478,561.05 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ตารางที ่23 ตารางแสดงการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 

รายการการวเิคระห์ ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงนิ           

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) - - - - - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (Quick Ratio) - - - - - 

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์           

อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (Inventory Tuenover) 9.00 9.94 9.93 9.96 9.95 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Period) 

40.56 36.72 36.76 36.65 36.68 

อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร 0.68 0.76 0.97 1.09 1.23 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม 0.47 0.39 0.36 0.31 0.28 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการก่อหนี ้           

อตัราส่วนแห่งหน้ี (Dept Ratio) - - - - - 

อตัราส่วนแห่งเงินทุน (Dept To Equity Ratio) - - - - - 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest 
Coverage Ratio) 

- - - - - 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหาร           

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 9% 8% 9% 8% 7% 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 11% 12% 17% 18% 19% 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (เปอร์เซนต)์ 47% 41% 47% 47% 47% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (เปอร์เซนต)์ 24% 23% 31% 31% 31% 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน   

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 15,173,332.28 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 75% 

ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน 
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บทที ่8 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 
ตารางที ่24 แผนฉุกเฉินหรือประเมินความเส่ียง 
 
ลาํดับ ลกัษณะปัญหา ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 การเขา้มาของคู่แข่งราย
ใหม่ 

เกิดการแข่งขนัสูงข้ึน สร้างกลยทุธ์ใหม่ๆ เพื่อทาํให้
เกิดความแตกต่างกบัคู่แข่ง 
เช่น ทาํการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ใหม้ากข้ึน เพื่อ
เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

2 การใชบ้ริการลดลง 
เน่ืองจากภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี
ในอดีต 

ยอดขายลดลง ประชาสมัพนัธ์ใหผู้บ้ริโภค
ไดรั้บรู้ และเขา้ใจถึงคุณค่าของ
การนวดแผนไทย 

3 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า คนใชจ่้ายในการบริโภค
ต่างๆ ลดลง 

จดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้
ยอดขาย ลดราคาการเขา้ใช้
บริการบางคอร์สลง 

4 จาํนวนผูใ้หบ้ริการมีไม่
เพียงพอกบัจาํนวนลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการ 

ลูกคา้หนัไปใชบ้ริการราย
อ่ืน 

ทาํการเพ่ิมจาํนวนพนกังานให้
เพียงพอกบัลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

5 กิจการขาดสภาพคล่องใน
การดาํเนินงาน 

ขาดเงินหมุนเวียนในการ
ดาํเนินงานประจาํวนั 

ติดต่อขอกูเ้งินจากสถาบนั
การเงิน 

6 ตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน ทาํใหกิ้จการจึงจาํเป็นตอ้ง
เพิ่มค่าบริการในคอร์สท่ี
ใชว้ตัถุดิบนั้น แต่การเพิ่ม
ค่าบริการอาจทาํให้
จาํนวนลูกคา้ลดลง 

เน่ืองจากวตัถุดิบเป็นสมุนไพร
จึงสามารถจดัเกบ็วตัถุดิบ
สาํรองเอาไวไ้ดห้รือเลือก
ผลิตภณัฑใ์หม่เขา้มาทดแทน 
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บทที ่9 
แผนการปรับปรุงเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

 
ตารางที ่25 แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
 

ลาํดับ งานทีต้่องการปรับปรุง วธีิการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1 ความปลอดภยัอุปกรณ์การใหบ้ริการ ตรวจสอบอุปกรณ์อยู่

อยา่งสมํ่าเสมอ เม่ือ
พบวา่มีปัญหาควร
แกไ้ขทนัที 

ป้องกนัอนัตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนแก่ลูกคา้และ
พนกังาน 

2 การใหบ้ริการของพนกังาน ทาํการฝึกอบรมแก่
พนกังาน และ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อ
เสริมสร้างพนกังานให้
มีการทาํงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

สามารถเพ่ิมความพึง
พอใจของลูกคา้ ทาํให้
ลูกคา้กลบัมาเลือกใช้
บริการอีกคร้ัง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ก 
ชุดที ่ 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจต่อการตดัสินใจในการเขา้รับบริการร้านสปายา่นอาํเภอเมืองนครปฐม 

 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้คาํตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป 
1.  เพศ 

  ชาย      หญิง 
2.  อาย ุ

 18 – 24 ปี    25 – 35 ปี 
 36 – 45 ปี    46 ปีข้ึนไป 

3.  ระดบัการศึกษา 
  ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา    มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา 
  ปริญญาตรี     ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 

4.  อาชีพ 
  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  พนกังานบริษทัเอกชน 
  ประกอบอาชีพส่วนตวั   นกัเรียน/นกัศึกษา 
  แม่บา้น     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 

5.  รายไดต่้อเดือน 
  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   10,001 – 20,0000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท   30,001 บาทข้ึนไป 

6.  บริเวณท่ีอยูอ่าศยั 
  ตาํบลพระปฐมเจดีย ์    ตาํบลสนามจนัทน ์
  ตาํบลลาํพยา     อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

ส่วนที ่2 : ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเข้ารับบริการในร้านสปา 
7.  ความถ่ีในการเขา้รับบริการร้านสปา 

 1 – 2 คร้ัง/เดือน   3 -5 คร้ัง/เดือน 
 6 – 8 คร้ัง/เดือน   8 คร้ังข้ึนไป/เดือน 
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8.  เพราะเหตุใดท่านจึงตดัสินใจเขา้รับบริการร้านสปา 
ตอ้งการดูแลสุขภาพ    ตอ้งการผอ่นคลายความเครียด 
 ตอ้งการเสริมความงาม   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

9.  บริการท่ีท่านใชใ้นร้านสปา 
 นวดตวั     นวดฝ่าเทา้   
อะโรมาเทอราปี    ขดัตวั  
 อบสมุนไพร     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

10.  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการ 
 ตํ่ากวา่ 500 บาท   500 – 1,000 บาท 
1,001 – 1,500 บาท   1,501 บาทข้ึนไป 

11.  ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่านในการไปใชบ้ริการในร้านสปา (โดยลาํดบั
ความสาํคญั 1 แทนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด, 2 มาก, 3 นอ้ย, 4 นอ้ยท่ีสุด
ตามลาํดบั) 

 ดา้นสถานท่ีตั้ง    ดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ 
 ดา้นการออกแบบร้าน   ดา้นราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

 
ส่วนที ่3 : เกณฑ์การตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการ 
 

ปัจจัย ความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.  ด้านสถานทีต่ั้ง 
- สะดวกในการเดินทาง 
- สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี 
- ความสะอาด 
- บริเวณท่ีจอดรถ 
2.  ด้านการออกแบบร้าน 
- แนวคิดในการจดัสถานท่ี 
- ความสะดวกสบาย 

ปัจจัย ความสําคญั 
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มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
- ความสะอาด 
3.  ด้านรูปแบบการให้บริการ 
- ความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 
- ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 
- ความหลากหลายของรูปแบบการ
ใหบ้ริการ 
- ความเอาใจใส่ลูกคา้ 
4.  ด้านกจิกรรมส่งเสริมการขาย 
- มีพนกังานคอยใหค้าํแนะนาํ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นประจาํ 
- ส่วนลดพเิศษสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการครบตามกาํหนด 
- มีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
- มีการอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญดูแล
ผวิพรรณ 

 
ขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
 ผูจ้ดัทาํแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ท่ีท่านใหค้วามกรุณาสละเวลา 
  และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวจัิย 
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ผลการวจัิย 
ผลการวิจยัตลาดโดยการใหก้ลุ่มลูกคา้ทาํแบบสอบถามจาํนวน 200 คน เพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจต่อการตดัสินใจในการเขา้รับบริการร้านสปายา่นอาํเภอ
เมือง สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 
แผนภาพที ่1 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ

 
 

แผนภาพที ่2 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอายุ 

 

34%

66%

จํานวน (คน)

ชาย

หญงิ

42%

38%

16%

4%

จํานวน (คน)

อายุ 25 - 35 ปี

อายุ 18 - 24 ปี

อายุ 36 - 45 ปี

อายุ 46 ปีขึน้ไป
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แผนภาพที ่3 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา 

 
 
 
 

แผนภาพที ่4 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ 

 
 
 
 

8%

76%

16%

จํานวน (คน)

มัธยมศึกษา/
อาชีวศกึษา

ปริญญาตรี

ปริญญาตรีขึน้ไป

20%

34%20%

22%

4%

จํานวน (คน)

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ
พนักงานบริษทัเอกชน

ประกอบอาชีพส่วนตัว

นักเรียน/นักศึกษา
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แผนภาพที ่5 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
 
 
 

แผนภาพที ่6 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามบริเวณทีอ่ยู่อาศัย 

 
 
 
 

26%

48%

16%

10%

จํานวน (คน)

ตํ่ากว่า 10,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท

20,001 - 30,000 บาท

30,001 บาทขึน้ไป

34%

30%

26%

10%

จํานวน (คน)

พระปฐมเจดีย์

สนามจันทน์

ลาํพยา

อืน่ๆ
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แผนภาพที ่7 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามความถ่ีในการเข้ารับบริการ 

 
 
 
 

แผนภาพที ่8 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเหตุผลทีต่ัดสินใจเข้ารับบริการร้านสปา 

 
 
 
 

60%

36%

4%

จํานวน (คน)

1 - 2 คร้ังต่อ/เดือน

3 - 5 คร้ัง/เดือน

6 - 8 คร้ัง/เดือน

16%

54%

30%

จํานวน (คน)

ดูแลสุขภาพ

ผ่อนคลายความเครียด

เสริมความงาม
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แผนภาพที ่9 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามบริการทีใ่ช้ในร้านสปา 

 
 
 
 

แผนภาพที ่10 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังในการใช้บริการ 

 
 

 

15%

38%
17%

20%

10%

จํานวน (คน)

นวดตัว

นวดฝ่าเท้า

อะโรมาเทอราปี

ขัดตัว

อบสมุนไพร

16%

48%

24%

12%

จํานวน (คน)

ตํ่ากว่า 500

500 - 1,000 บาท

1,001 - 1,500 บาท

1,501 บาทขึน้ไป
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แผนภาพที ่11 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจในการ
เลอืกใช้บริการ 

 
 
 
 

แผนภาพที ่12 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตดัสินใจในการเลอืกใช้บริการทางด้านสถานทีต่ั้ง 

 
 
 

30%

32%

24%

14%

จํานวน (คน)

ด้านสถานทีต่ั้ง

ด้านรูปแบบการให้บริการ

ด้านการออกแบบร้าน

ด้านราคาและกจิกรรม
ส่งเสริมการขาย

22%

22%48%

8%

จํานวน (คน)

สะดวกในการเดินทาง

สภาพแวดล้อมของสถานที่

ความสะอาด

บริเวณทีจ่อดรถ
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แผนภาพที ่13 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตดัสินใจในการเลอืกใช้บริการทางด้านการออกแบบร้าน 

 
 
 
 

แผนภาพที ่14 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตดัสินใจในการเลอืกใช้บริการทางด้านรูปแบบการให้บริการ 

 
 
 

14%

40%

46%

จํานวน (คน)

แนวคดิในการจัดสถานที่

ความสะดวกสบาย

ความสะอาด

30%

12%
38%

20%

จํานวน (คน)

ความปลอดภยัและความ
น่าเช่ือถือ
ความทนัสมัยของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์
ความหลากหลายของ
รูปแบบการให้บริการ
ความเอาใจใส่ลูกค้า
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แผนภาพที ่15 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตดัสินใจในการเลอืกใช้บริการทางด้านกจิกรรมส่งเสริมการ
ขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30%

32%

28%

10%

จํานวน (คน)

มีพนักงานคอยให้คาํแนะนํา
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์เป็น
ประจํา
ส่วนลดพเิศษสําหรับลูกค้า
ทีม่าใช้บริการครบตาม
กาํหนด
มีการแจ้งข้อมูลเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

มีการอบรมจากผู้เช่ียวชาญ
ดูแลผวิพรรณ
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การวเิคราะห์พฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการของเพศหญงิ 
1. เพศหญิงเขา้มาใชบ้ริการร้านสปา คิดเป็นร้อยละ 66 
2. อาย ุ25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
3. การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48 
4. อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 22 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 
6. บริเวณท่ีอยูอ่าศยั สนามจนัทน์ คิดเป็นร้อยละ 22 
7. ความถ่ีในการเขา้รับบริการร้านสปา1 - 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36 
8. เพราะเหตุใดจึงเขา้รับบริการร้านสปา 

ตอ้งการผอ่นคลายความเครียด คิดเป็นร้อยละ 22 
9. บริการท่ีมาใชม้ากท่ีสุด นวดฝ่าเทา้ คิดเป็นร้อยละ 38 
10. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 500 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 
11. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ไปใชบ้ริการร้านสปา 
 รูปแบบการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 42 
 สถานท่ีตั้ง คิดเป็นร้อยละ 30 
 การออกแบบร้านคิดเป็นร้อยละ 38 
 ราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย คิดเป็นร้อยละ 10 
12. เกณฑก์ารตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ 
 ดา้นสถานท่ีตั้ง 
  ความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 62 
  ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 28 
  สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตั้ง คิดเป็นร้อยละ 8 
  บริเวณท่ีจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 2 
 ดา้นการออกแบบร้าน 
  ความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 58 
  ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 24 
  แนวคิดในการจดัสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 18 
 ดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ 
  ความหลากลายของรูปแบบการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 46 
  ความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 34 
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  ความเอาใจใส่ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 13 
  ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 7 
 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ส่วนลดพิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการครบตามกาํหนด คิดเป็นร้อยละ 
40 
มีพนกังานคอยใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นประจาํ คิดเป็นร้อยละ 
26 

  มีการแจง้เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 18 
  มีการอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญดูแลผวิพรรณ คิดเป็นร้อยละ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



66 
 

   
   

การวเิคราะห์พฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการของเพศชาย 
1. เพศชายเขา้มาใชบ้ริการร้านสปา คิดเป็นร้อยละ 34 
2. อาย ุ25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 66 
3. การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56  
4. อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 36 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 
6. บริเวณท่ีอยูอ่าศยั สนามจนัทน์ คิดเป็นร้อยละ 36 
7. ความถ่ีในการเขา้รับบริการร้านสปา1 - 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49 
8. เพราะเหตุใดจึงเขา้รับบริการร้านสปา 

ตอ้งการผอ่นคลายความเครียด คิดเป็นร้อยละ 32 
9. บริการท่ีมาใชม้ากท่ีสุด นวดฝ่าเทา้ คิดเป็นร้อยละ 66 
10. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 500 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66 
11. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ไปใชบ้ริการร้านสปา 
 สถานท่ีตั้ง คิดเป็นร้อยละ 48 
 ราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย คิดเป็นร้อยละ 26 
 รูปแบบการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 20 
 การออกแบบร้านคิดเป็นร้อยละ 6 
12. เกณฑก์ารตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ 
 ดา้นสถานท่ีตั้ง 
  ความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 48 
  บริเวณท่ีจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 24 
  สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตั้ง คิดเป็นร้อยละ 18 
  ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 10 
 ดา้นการออกแบบร้าน 
  ความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 60 
  ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 36 
  แนวคิดในการจดัสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 4 
 ดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ 
  ความเอาใจใส่ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 60 
  ความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 24 
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  ความหลากลายของรูปแบบการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 12 
  ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 4 
 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ส่วนลดพิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการครบตามกาํหนด คิดเป็นร้อยละ 
54 
มีพนกังานคอยใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นประจาํ คิดเป็นร้อยละ 
36 

  มีการอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญดูแลผวิพรรณ คิดเป็นร้อยละ 5 
  มีการแจง้เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 5 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 
 

ช่ือ-สกลุ  นางสาวกรรณิกา   ทองคาํ 
ท่ีอยู ่  106/84 หมู่ 3 บา้นพกัค่ายทหารบดินทรเดชาสิงห์เสนีย ์ 

กองพนัทหาราบท่ี 16 หมวดซ่อมบาํรุง ส่วนหนา้ท่ี 3 ถนนแจง้
สนิท ตาํบลเดิด อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 35000 

ประวติัการศึกษา   
 พ.ศ. 2551 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทย-์คณิต 
   โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
   คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลบัศิลปากร 
ประวติัการทาํงาน  

พ.ศ.2554 ฝึกงานกบัธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ ในสายงานการจดัการ
ทรัพยากรบุคคล ตาํแหน่งผูช่้วยเลขารองผูอ้าํนวยการธนาคาร
ออมสิน สายงานการจดัการทรัพยากรบุคคล 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 
 

ช่ือ-สกลุ  นายทศัน์ศรัณย ์  วฒันชยงักรู 
ท่ีอยู ่ 423/1 ถนนทรงพล ตาํบลลาํพยา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

73000 
ประวติัการศึกษา   
 พ.ศ. 2551 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทย-์คณิต 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
   คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลบัศิลปากร 
ประวติัการทาํงาน  
 พ.ศ.2554 ฝึกงานกบัธนาคารธนชาติ จงัหวดันครปฐม 
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