
 
 

คูมือธุรกิจสปา 

 
1. โครงสรางทางธุรกิจ .........................................................................................1 

 1.1 ภาพรวมธุรกิจ ..........................................................................................1 

 1.2 การวิเคราะหโซอุปทาน .............................................................................6 

2. สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขัน ............................................................ 12 

 2.1 ความสามารถในการแขงขัน................................................................... 12 

 2.2 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันในประเทศ...................................... 14 

 2.3 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันในตางประเทศ................................ 15 

3. คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ ...................................................................... 18 

4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ................................................................ 20 

 4.1 ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ .......................................................................... 20 

 4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ................................................................. 23 

 4.3 องคประกอบหลักในการประกอบธุรกิจ ................................................... 24 

5. กระบวนการดําเนินงาน ................................................................................ 28 

6. ขอมูลทางการเงิน ......................................................................................... 31 

 6.1 โครงสรางการลงทุน............................................................................... 31 

 6.2 คาใชจายในการดําเนินงาน.................................................................... 38 

 6.3 ประมาณการรายได............................................................................... 40 

7. บทศึกษาเชิงกลยุทธแนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ............................... 41 

 7.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ...................................................... 41 

 7.2 ปจจัยแหงความสําเร็จ ........................................................................... 44 

8. แนวทางการจัดทํามาตรฐาน ......................................................................... 48 



 



1 

1. โครงสรางธุรกจิ 

 
1.1 ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจที่ เปดสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือ 

สถานพยาบาลที่ใหบริการลูกคาทั่วไปดวยศาสตรการนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติตอ

รางกายเพื่อสุขภาพ และการใชน้ําเพื่อสุขภาพเปนบริการหลัก เพื่อปรับความสมดุล

ของรางกายและจิตใจ โดยใหคําแนะนําดานบริการที่จัดไวตามหลักวิชาการ รวมถึง

อาจจะมีการใหคําแนะนําการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย โภชนาการ     

การปรับพฤติกรรมตามหลักการแพทยสากลและการสรางหลักสุขภาพดวยศาสตร

การแพทยทางเลือก (กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข) 

 สําหรับในประเทศไทยนั้นมีการแบงประเภทของธุรกิจสปาไวหลายรูปแบบ 

โดยพิจารณาจากนิยามที่ไดมีการกําหนดไวจาก 3 องคกร ดังนี้ 

องคกรสปาระหวางประเทศ (International Spa Association: ISPA-

Europe) จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ และใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสปา 

ไดแบงธุรกิจสปาออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1. Destination Spa : สถานบริการสปาที่ใหบริการดานการดูแลและ

สงเสริมสุขภาพดวยบริการสปาโดยเฉพาะ สปาประเภทนี้จะมีบริการหองพักและสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับผูใชบริการอยางครบวงจร โดยผูใชบริการจะตองเขา

พักและรวมกิจกรรมภายใตโปรแกรมที่สถานบริการจัดเตรียมไว เชน โปรแกรมคลาย

ความเครียด โปรแกรมทําสมาธิและดูสุขภาพจิต เปนตน 

2. Resort / Hotel Spa : สถานบริการสปาในรีสอรตหรือโรงแรม ซึ่ง

ตั้งอยูในสถานที่พักตากอากาศที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เชน ริมทะเล ภูเขา บอ

น้ํารอน สปาประเภทนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการผอนคลายความตึง

เครียดดวยบริการสปา นอกเหนือจากการใชบริการหองพักของรีสอรตหรือโรงแรมนั้นๆ 
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3. Day Spa / City Spa : สถานบริการสปาที่มีรูปแบบการใหบริการที่

สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการบริการไมยุงยาก สามารถใชบริการในระหวางวันไดโดยไม

จําเปนตองเขาพัก ที่ตั้งของสปาประเภทนี้สวนใหญจะอยูในเมืองใหญ  หรือยานธุรกิจ

สําคัญๆ ที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย เนนการใหบริการนวดเสริมความงาม และ

การผอนคลายความตึงเครียดดวยน้ํามันหอมระเหย  สปา ประเภทนี้ไดรับความนิยม

มากในกลุมผูใชบริการที่มีเวลานอย หรือผูที่ทํางานอยูในเมือง 

4. Medical Spa : สถานบริการสปาที่มีการบําบัดรักษาควบคูกับศาสตร

ทางการแพทย และใชเครื่องมือแพทยบางอยาง อยูภายใตการดูแลของบุคลากรทาง

การแพทยผูเชี่ยวชาญ มักอยูในสถานรักษาพยาบาล เชน โรงพยาบาล คลินิก เปนตน 

5. Mineral Spring Spa : การใหบริการสปาตามแหลงทองเที่ยวที่เปนบอ

น้ําแร หรือน้ําพุรอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

6. Club Spa : สถานบริการสปาที่มีการผสมผสานกับการออกกําลังกาย 

เพื่อบริการสมาชิกที่ตองการการผอนคลายหลังจากออกกําลังกาย 

7. Cruise Ship Spa: สถานบริการสปาบนเรือสําราญผสานกับ          

การออกกําลังกาย และการจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใหผูใชบริการมีความสุข

สบาย และรูสึกผอนคลายในระหวางการเดินทาง 

ในขณะที่ ตามคํ านิยามของ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ตาม

พระราชบัญญัติสถานบริการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ไดกําหนดรูปแบบ

ของธุรกิจประเภทสปาไว 3 แบบดังนี้ 

 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

 กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

 กจิการนวดเพื่อเสริมสวย 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาสถานบริการ

สงเสริมสุขภาพ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดจําแนกสปาตาม       

องคความรูที่มาประยุกตใช เปน 3 ประเภทใหญ คือ 
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 สปาแบบตะวันตก (Western Spa) เปนสถานที่ที่ใหบริการสุขภาพดวย

น้ําเปนหลัก โดยมาตรฐานการใหบริการแนวเดียวกับประเทศในแถบทวีปฝงตะวันตก 

 ไทยสบาย หรือ ไทยสัปปายะ (Thai Spaya) เปนสถานที่ที่ใหบริการ

สุขภาพองครวมแบบไทยเนนการอบสมุนไพร การใชลูกประคบ และการนวดไทย คํา

วา “สบาย” มาจากคําภาษาบาลีวา สัปปายะ ซึ่งแปลวาสถานหรือบุคคลซึ่งเปนที่

สหายเหมาะกัน เกื้อกูลหรือเอื้ออํานวย โดยเฉพาะที่ชวยเกื้อกูลแกการบําเพ็ญและ

ประคับประคอง รักษาสมาธิ 

 ไทยสปา (Thai Spa) มีลักษณะการใหบริการคลายกับสปาแบบ

ตะวันตก แตมีการประยุกตภูมิปญญาทางตะวันออกและภูมิปญญาไทยเขาสูการ

บริการในสถานที่เดียวกัน 

 

ตารางที่ 1 : สถานประกอบการสปาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

จากกระทรวงสาธารณสุข 

ประเภท 2547 2548 2549 2550* 

สถานประกอบการที่ผานการรับรองรวมทั้งประเทศ 

สปาเพื่อสุขภาพ 137 179 250 204 

นวดเพื่อสุขภาพ 223 590 639 522 

นวดเสริมสวย 109 165 158 150 
รวม 469 934 1047 876 
สถานประกอบการที่ผานการรับรองในกรุงเทพมหานคร 

่ ้สปาเพื่อสุขภาพ 70 94 109 125 

นวดเพื่อสุขภาพ 183 286 330 357 

นวดเสริมสวย 105 120 127 134 
รวม 358 500 566 616 
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ประเภท 2547 2548 2549 2550* 

สถานประกอบการที่ผานการรับรองในตางจังหวัด 

สปาเพื่อสุขภาพ 67 85 141 79 

นวดเพื่อสุขภาพ 40 304 309 165 

นวดเสริมสวย 4 45 31 16 

รวม 111 434 481 260 
 
ที่มา: สรุปขอมูลธุรกิจสปา 2551 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 

รูปที่ 1 : จํานวนการจางงานในธุรกิจบริการเสริมสรางสุขภาพ สปา และสังคม 
 

(หนวย: คน) 

  
ที่มา: รายงานการศึกษาวิเคราะห เตือนภัย SMEs รายสาขาป 2550 และแนวโนม ป 2551 

สาขาธุรกิจการคาและบริการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
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ตารางที่ 2 : ขนาดในการรองรับลูกคาของธุรกิจสปาตอวัน 

จําแนกตามประเภทและภูมิภาค 
  กทม. เหนือ ใต กลาง ตะวันออก อีสาน รวม 

Capacity 16,646 11121 4,743 559 1,575  448 25,803 

Spa 318 35 71 19 27 20 490 

Day Spa 

Per Spa 52 32 67 29 58 22 51 

Capacity 2,328 1,100 5,085 975 1,053 393 10,934 

Spa 38 29 144 28 31 12 282 

Hotel and 

Resort Spa 

Per Spa 61 38 35 35 34 33 39 

Capacity 0 150 25 150 0 0 325 

Spa 0 2 1 1 0 0 4 

Destination 

Spa 

Per Spa 0 75 25 150 0 0 81 

Capacity 333 69 270 268 0 0 940 

Spa 7 2 3 3 0 0 15 

Medical Spa 

Per Spa 48 35 90 89 0 0 63 

Total Capacity  19,307 2,431 10,123 1,952 2,628 841 37,282 

Total Spa  363 68 219 51 58 32 971 

ที่มา: สมาคมสปาไทย 

 

ในตารางที่ 2 แสดงถึงขนาดในการรองรับลูกคาของธุรกิจสปาตอวัน จําแนก

ตามประเภทและภูมิภาค ณ ป 2551 ซึ่งจะเห็นไดวาธุรกิจสปาประเภท Day Spa มี

ขนาดในการรองรับจํานวนลูกคามากที่สุด ซึ่งจากการสํารวจพบวาสปาประเภทนี้

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการในปจจุบันไดดี ทั้งการใหบริการที่ไมยุงยาก 

สะดวก โดยสวนใหญจะอยูในเขตเมืองใหญที่มีการเขาถึงไดงาย ในสวนของสปา

ประเภท Hotel and Resort Spa มีจํานวนที่สูงรองลงมา ซึ่งพบวาไดรับความนิยมจาก

ผูใชบริการในปจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาที่ตองการผอนคลายอยาง

แทจริงที่มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นจากวิถีชีวิตในปจจุบัน เนื่องจากสปาประเภทนี้จะอยูตาม

แหลงทองเที่ยวธรรมชาติหรือมีการตกแตงสถานที่ใหมีความเปนธรรมชาติมากที่สุด

เพื่อใหผูใชบริการรูสึกผอนคลายจากความตึงเครียด 
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1.2 การวิเคราะหโซอุปทาน  
อุตสาหกรรมสปาเปนอุตสาหกรรมที่มีโซอุปทานที่ซับซอนเนื่องจากเปน

อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับหลายอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  และอุตสาหกรรม

สนับสนุนในธุรกิจสปาประกอบดวยอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ซึ่งมีบทบาทสําคัญใน

การผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑที่ใชในการใหบริการในธุรกิจสปา อุตสาหกรรมการ

ผลิตบุคลากรใหบริการในสถานประกอบการธุรกิจสปา อุตสาหกรรมทองเที่ยว และ

อุตสาหกรรมทําความสะอาด  

 

รูปที่ 2 : ภาพรวมโซอุปทานธุรกิจสปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 48,000 ลานบาท และ

มีอัตราการเติบโตรอยละ 15-20 ตอไป ตลาดนี้ประกอบดวยอุตสาหกรรมสมุนไพรที่

เปนวัตถุดิบ  (Crude Herb) สารสกัดสมุนไพร ยา อาหารเสริม เครื่องสําอาง สมุนไพร

เพื่อธุรกิจสปา เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความโดดเดนและ

อุตสาหกรรม

สมุนไพร 

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑที่ใชใน

ธุรกิจสปา 

อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของกับการ

ใหบริการ 

อุตสาหกรรม

เดินทาง 

อุตสาหกรรมทํา

ความสะอาด

สถาน

ประกอบการ 

ธุรกิจตนน้ํา ธุรกิจกลางน้ํา ธุรกิจปลายน้ํา 
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การสรางอัตลักษณที่ชัดเจนของธุรกิจสปาไทย สมุนไพรไทยเปนสวนประกอบที่มี

บทบาทมากในสปา โดยมีการนํามาแปรรูปและประยุกตใชเปนผลิตภัณฑในสปา

หลายรูปแบบ สอดคลองกับทั้งทฤษฎีการแพทยแผนไทยและตะวันออกซึ่งจะเปนการ

สรางประสบการณใหกับลูกคาไดแตกตางจากสปาของประเทศอื่น เพื่อใหผูใชบริการ

สัมผัสไดถึงสินคา บริการ บรรยากาศที่สะทอนความเปนไทย ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว โดยสมุนไพรไทยที่นํามาใชในสปาสามารถยกตัวอยางตามประเภทการ

บริการได ดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนา ไดแก ครีมลางหนา ครีมขัดผิว 

โลชั่นปรับสภาพผิว ครีมบํารุง เซรั่ม ครีมนวดหนา ครีมพอกหนา  

(2) ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกาย ไดแก น้ํามันนวด ครีมขัดผิว 

ครีมพอกตัว ครีมบํารุงผิว ขัดตัว พอกตัว  

(3) ประคบตัว (ลูกประคบ) มักผลิตออกมาในรูปแบบของลูกประคบ

สมุนไพร ซึ่งมีสวนผสมของเหงาไพล ผิวมะกรูด ตะไครบาน ใบมะขาม 

ขมิ้นชัน ขมิ้นออย ใบสมปอย เกลือแกง การบูร พิมเสน 

(4) อบตัว เชน เกสรดอกไม 5 ชนิด อันไดแก มะลิ กุหลาบ ดอกบัวหลวง 

พิกุล บุนนาค 

(5) บํารุงผิว เชน มะขาม ทานาคา (สมุนไพรจากพมา) ชะเอมเทศ งาดํา 

ชาเขียว พญารากเดียว โลดทะนง 

(6) แชอางน้ําอุน เชน มะกรูด ตะไคร พิมเสน ขา 

(7) น้ํามันหอมระเหย เชน สะระแหน กระดังงา กํายาน มะกรูด โหระพา 

การบูร ตะไคร กระวาน เปนตน 

(8) เครื่องดื่มหรืออาหารสมุนไพร เชน เครื่องดื่มหรืออาหารที่มีสวนผสม

ของกลวย มะละกอ ฝร่ัง มะเขือเทศ มะนาว สม กระเพรา โหระพา ขิง 

ขา หัวผักกาด แตงโม  เปนตน 
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สมุนไพรที่นํามาใชในสปามักจะใชในรูปของของสดหรือของแหง ซึ่งชวย

สรางมูลคาเพิ่มแกสินคาสมุนไพรและธุรกิจสปาไดอยางมาก โดยผูประกอบการ

ธุรกิจสปาสามารถพิจารณาเลือกซื้อจากผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสปาจาก

สมุนไพรโดยตรง หรืออาจจะพิจารณาการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑดวยตนเอง 

ปจจุบันนี้มีหลายสถาบันที่เปดหลักสูตรในการอบรม และสอนการทําผลิตภัณฑสปา

โดยใชสมุนไพรไทย เชน หลักสูตรที่จัดโดย ฝายฝกอบรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไมวาผูประกอบการสปาจะเลือกวิธีใดก็ตาม 

ผูประกอบการตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนหลัก สําหรับกฎหมายที่

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ใชในสปานั้นคือ พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  

การสรางความพึงพอใจที่สําคัญของธุรกิจสปายังตองอาศัยผลิตภัณฑ 

เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในสปา การตัดสินใจในการเลือกใชผลิตภัณฑ เครื่องมือ 

และอุปกรณที่เหมาะสมมีความสําคัญเปนอยางสูงในการกําหนดรูปแบบการใหบริการ 

และงบประมาณที่ผูประกอบการตองการที่จะลงทุน ตัวอยางผลิตภัณฑ เครื่องมือ 

และอุปกรณที่ใชในสปา มีดังนี้  

เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก เตียงนวด ตูอบฆาเชื่อ ตูอบผารอน ตูอบซาวนา

และอบไอน้ํา 

เครื่องใช ไดแก ผาขนหนู เส้ือคลุม ผาคาดผม รองเทาแตะ แปรงพอกหนา 

สําลี และภาชนะสําหรับแบงผลิตภัณฑ เปนตน 

อุตสาหกรรมตนน้ําที่ เกี่ยวของกับธุรกิจสปาอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง คือ 

อุตสาหกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจสปา โดยสามารถแบงไดเปน 2 

ระดับ คือ ระดับผูบริหาร หรือ ผูประกอบการและระดับผูใหบริการ (Therapist) 

สําหรับพนักงานที่ใหบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานนวดซึ่งไดผานการอบรมมา

อยางดี แมวาจะมีการฝกอบรมพนักงานนวด อยางเปนระบบและตอเนื่อง แตพนักงาน

นวดที่มีคุณภาพ มาตรฐานยังเปนที่ตองการของตลาดมาก 
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สําหรับหลักสูตรของผูประกอบการนั้นเนนในการสรางความเขาใจในธุรกิจ

และการบริหารจัดการ (Spa Management Course) อยางเปนระบบ ในปจจุบันมี

หลายองคกรที่เปดใหบริการ เชน โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปา 

ชีวาศรม เปนโรงเรียนเพื่อธุรกิจสปาแหงแรกของไทย โดยชีวาศรมเฮลท รีสอรท ( ผูที่

ผานการฝกอบรมจากโรงเรียนชีวาศรมจะไดรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนและ    

อาจขอสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจาก Confederation of International Beauty 

Therapy and Cosmetology (CIBTAC) ซึ่งเปนสถาบันแมแบบดานสปาของอังกฤษ

ไดอีกดวย) สุโขสปา (http://www.sukkospa.com) และ Thai Day Spa Academy 

(http://www.thaidayspa.com) สําหรับผูใหบริการ (Therapist) นั้นมีหลายสถาบัน    

ที่เปดใหหลักสูตร เชน  โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดโพธิ์ ซึ่งเปดสอนนวดในแบบ

ดั้งเดิมของไทยมาเปนเวลานานแกผูที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในราคาที่

ไมสูงมาก โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา  (http://www.bkspa.com/cp.php) 

สถาบัน THAI GOLD FINGER (http://www.thaigoldfinger.com) ในปจจุบัน         

มีหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและพยายามพัฒนามาตรฐานของบุคลากรในธุรกิจ  

สปาใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงกับตลาดสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษา กระทรวงพาณิชย รวมทั้ง

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อสงเสริมผูประกอบการธุรกิจสปาและผูใหบริการ (Therapist) อยางตอเนื่อง 

สําหรับอุตสาหกรรมกลางน้ําที่เกี่ยวของกับธุรกิจสปา คือ  อุตสาหกรรมใน

กลุมธุรกิจทองเที่ยว โรงแรม และโรงพยาบาลที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนชาวตางชาติ

ใหความสนใจลงทุนรวมกับธุรกิจสปา เพื่อสรางความไดเปรียบในดานการสราง

เครือขายทางการตลาดกับลูกคาระหวางประเทศ ตลอดจนการสรางภาพลักษณและ

ชื่อเสียงของธุรกิจทองเที่ยว โรงแรม หรือโรงพยาบาล ชวยยกระดับศักยภาพไม

เพียงแตการแขงขันในธุรกิจหลักแตยังรวมถึงธุรกิจสปาดวย  ซึ่งมูลคาของธุรกิจสปา

ไทยที่เกิดขึ้นนั้น กวารอยละ 50 เกิดจากการใชบริการสปาของนักทองเที่ยวตางชาติ 
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โดยรวมคาบริการอยูในแพ็กเกจทัวร เชน แพ็กเกจทัวรของชาวเกาหลี ญี่ปุน ยุโรป ใน

จังหวัดทองเที่ยว หรือรวมกับคาบริการในการเขาพักของโรงแรม ซึ่งมูลคาตลาดสปา

ในสวนนี้จะมีอัตราแปรผันตามจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติโดยตรง 

สํ าห รั บอุ ตสาหกร รมปลายน้ํ า ของธุ รกิ จสปา  คื อ  อุ ตสาหกร รม                  

ทําความสะอาดโดยเฉพาะธุรกิจ ซัก อบ รีด เนื่องจากหลายขั้นตอนของการบริการใน

ธุรกิจสปานั้นเกี่ยวของกับน้ํา และ การนวด ทําใหธุรกิจนี้มีการใชผาหลายประเภท 

เชน ผาเช็ดมือ ผาเช็ดตัว เครื่องแบบสําหรับลูกคา เส้ือคลุม และ เส้ือสําหรับนวด

ประเภทตาง ๆ และเนื่องจากธุรกิจสปานั้นเปนธุรกิจที่เนนในดานสุขอนามัยและ   

ความสะอาดของลูกคาเปนสําคัญทําใหธุรกิจ ซัก อบ รีด เปนธุรกิจปลายน้ําที่สําคัญ

สําหรับธุรกิจสปา  

  นอกจากนี้ ในปจจุบันยังมีหนวยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวของกับสถาน

ประกอบธุรกิจสปา ซึ่งประกอบไปดวย  

 กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการ

ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพประเภทสปาของไทยขึ้นสูระดับสากล โดยกระทรวง

สาธารณสุขพัฒนาตอยอดระดับมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เนน

ดานการเพิ่มการพัฒนาการสรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ การตรวจสอบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑที่ใชตองไดมาตรฐานผานการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา มาตรฐานสากลนี้ โดยจะสนับสนุนสปาเพื่อสุขภาพที่ผานการรับรองจะ

ไดรับเครื่องหมายไทยสปาระดับโลก (Thai World Class Spa) มี 3 ระดับ ไดแก ระดับ

แพลทตินัม (Platinum) ซึ่งเทียบชั้นสปาหรู 5 ดาว ระดับโกลด (Gold) และระดับ 

ซิลเวอร (Silver) มีอายุ 3 ป ปแรกนี้จะดําเนินการใหไดรอยละ 50 ของสปาที่ขึ้น

ทะเบียนแลว และจะใหเผยแพรทางเว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อให

นักทองเที่ยวสามารถเลือกใชบริการได  

 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย ดําเนินการพัฒนา

วิชาการเพื่อสงเสริม สนับสนุนการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งในเชิงรองรับ
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นโยบายสรางสุขภาพสําหรับคนไทย และนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศสําหรับผูบริโภคที่เปนคนตางประเทศ  ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและ

สงเสริมภูมิปญญาแพทยแผนไทย 

 กรมอนามัย นํามาตรฐานไปใชเปนแนวทาง ในการจัดทํา (ตาม 

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) ใหคําแนะนําตอราชการสวนทองถิ่นใน

การออกขอกําหนดทองถิ่น เพื่อกํากับดูแลกิจการสปาเพื่อสุขภาพประเภททั่วไป  

ประเภทภายในโรงแรมหรือรีสอรท  และประเภทบริการเฉพาะ  ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และออกเปนกฎกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อบังคับใชกับ

ราชการสวนทองถิ่นเปนการทั่วไปทุกทองถิ่น  หรือเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นํามาตรฐานไปใชในการกํากับดูแล

กิจการสปาเพื่อสุขภาพประเภทสถานพยาบาล  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  ใน

ระดับจังหวัด 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงานได สงเสริม พัฒนา และฝกอบรมหลักสูตรดาน

การพัฒนาอาชีพธุรกิจสําหรับผูใหบริการในธุรกิจสปา (พนักงานนวดแผนไทย) และ

ศึกษาเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพในการนําแรงงานไทยในตางประเทศ  

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) พัฒนานโยบายการทองเที่ยว

เชิงบูรณาการและทําหนาที่สําคัญในการเผยแพรความรูดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความรูดานการตลาดทองเที่ยวทั้งในประเทศและในตางประเทศ 

 กรมสงเสริมการสงออก พัฒนาการรวมลงทุนธุรกิจสปาโดยเนน       

การสงเสริมการเปดธุรกิจสปาในโรงแรมตางประเทศอยางตอเนื่อง เชน  ลงนามใน

สัญญารวมลงทุนกับ  First International Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเพื่อบริหาร 

Lanna Rainessance Spa โรงแรม Hungaria ในประเทศอิตาลี  ซึ่งมีแผนการเปด  

สปาในเดือนกรกฎาคม  2551 และจัดทําแผน Road Show เพื่อชวยธุรกิจสปาไปยัง

ตางประเทศ  
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 กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนมาตรฐานสถานประกอบการสปา โดย

ตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบธุรกิจตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2509 

(ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) พ.ศ. 2546 มาตรา 3(3)(ก) และ (ข) 

 

2 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขัน 

 
2.1 ความสามารถในการแขงขัน  

 ทรัพยากรบุคคล 
การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปาทําใหบุคลากรผูใหบริการมีไม

เพียงพอ  ผูประกอบการบางรายจึงฝกอบรมพนักงานเอง  หรือจางผูมีความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณมาเปนผูฝกอบรมพนักงาน เมื่อพนักงานไดรับการฝกอบรมจนมี

ความรูความเขาใจเปนอยางดีแลว  พนักงานที่ขาดความจงรักภักดีตอองคกรมักจะ

ยายไปทํางานกับสถานบริการสปาที่ใหคาตอบแทนสูงกวา สงผลใหผูประกอบการ

ตองลงทุนในการฝกอบรมพนักงานใหมอยูเสมอ อัตราการเขาออกของพนักงานที่สูงนี้

ทําให เกิดปญหาตอคุณภาพการบริการ  เนื่องจากพนักงานขาดทักษะและ

ประสบการณ กลุมลูกคาของธุรกิจสปาสวนใหญเปนชาวตางชาติ แรงงานที่ขาด

ความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางชาติอื่นๆ  จึงพบปญหาใน       

การติดตอส่ือสารกับลูกคาชาวตางชาติ  ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาได  และอาจสงผลเสียตอธุรกิจทําใหลูกคาไมอยากกลับมาใชบริการอีก 

 

 แหลงวัตถุดิบ 
ประเทศไทยมีสมุนไพรมากกวา 100 ชนิด ที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ

อยางแพรหลาย สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสปาได ชวยลดการนําเขา

สมุนไพรจากตางประเทศ ซึ่งเปนการสงเสริมธุรกิจสปาในประเทศไทย  ในดานของ

เกษตรกรนั้น เกษตรกรมีการเพาะปลูกสมุนไพรอยูในหลายจังหวัด แตเกษตรกรยัง
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ขาดความรูความชํานาญในการแปรรูปสมุนไพรใหเปนผลิตภัณฑที่ใชในสปา ดังนั้น

ผูประกอบการจึงมักเปนผูนําเอาผลผลิตทางการเกษตรเหลานั้นมาผานกระบวนการ 

เพื่อแปรรูปมาเปนวัตถุดิบเพื่อใชในสปาไทยและเพื่อการสงออก ระบบการควบคุม

คุณภาพการผลิตที่ดีจะทําใหผลิตภัณฑสปาไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีแหลงน้ําพุรอนจากธรรมชาติมากกวา 100 แหง แหลงน้ําพุ

รอนที่มีอยูสามารถพัฒนาใหเปนสถานบริการสปา Mineral Spring Spa หรือ Hotel / 

Resort Spa ได อีกทั้งทะเล และภูมิประเทศที่สวยงามในทุกภาคของประเทศ นับวา

เปนจุดแข็งอยางหนึ่งของธุรกิจสปาในประเทศไทย ธรรมชาติที่สวยงามบวกกับคนไทย

มีนิสัยสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส และรักงานบริการ จึงมีสวนสําคัญที่จะเอื้อตอ

การดําเนินธุรกิจประเภทนี้อยางยิ่ง ธุรกิจสปามีลักษณะเปนการหันกลับไปสูวิถีชีวิต

แบบธรรมชาติและอาศัยส่ิงที่เปนธรรมชาติแทๆ เพื่อสรางความสงบสุขและบูรณาการ

ใหแกรางกาย จิตใจ และอารมณ  

 

 มรดกทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมของชาติที่ไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนาหลอหลอมใหคนไทยมี

อัธยาศัยไมตรี มีเมตตา มีน้ําใจ มีความออนนอม มีใจรักการบริการ อีกทั้งกริยา

มารยาทแบบไทย และเสนหของวัฒนธรรมประจําทองถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบงายถือเปน 

จุดแข็งที่สรางความแตกตางใหกับธุรกิจสปาในประเทศไทย และดึงดูดกลุมลูกคา

ชาวตางชาติผูมีรายไดสูงหรือฐานะทางเศรษฐกิจดี และตองการการดูแลรักษาสุขภาพ

และการผอนคลายความเครียด พรอมกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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2.2 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันในประเทศ  
อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอยางชัดเจนตั้งแตป 

2545 มีการขยายตัวโดยรวม ทั้งในดานจํานวนผูมาใชบริการและสถานที่ใหบริการ 

จํานวนสถานที่ใหบริการสปาในประเทศไทยมีประมาณ 320 แหง สวนใหญเปน

ผูประกอบการรายเล็ก เกือบครึ่งของสปาทั้งหมดอยูในรีสอรต โดยมีการจางงานกวา 

5,000 คน ซึ่งประมาณรอยละ 20 ของสปาเหลานี้ดําเนินการอยูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) อยางไรก็ดีกระแสการดูแล

สุขภาพของคนไทยจะทําใหธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอยาง

รวดเร็วในยานธุรกิจและแหลงทองเที่ยว ภายใตแนวคิดการใหบริการที่หลากหลาย

รูปแบบ และเปนที่จับตากันวาธุรกิจสปาจะเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจบริการดานสุขภาพที่

มีศักยภาพการเติบโตสูงตอไป คาดวารายไดจากธุรกิจสปาในตลาดทองเที่ยวนาจะ

ขยายตัวไดอีก เนื่องจากความตองการมีแนวโนมการเติบโตตามอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวที่ภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่อง ทั้งยังเปนหนึ่งในธุรกิจ

บริการดานสุขภาพที่ภาครัฐกําหนดเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ

ของเอเชีย ป 2546 - 2554 และนํารายไดเขาประเทศไมนอยกวา 100,000 ลานบาท 

แนวโนมเกี่ยวกับความใสใจตอสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุมชนช้ันกลาง ซึ่ง

เปนประชากรสวนใหญหรือรอยละ 70 ของประชากรไทยทั้งหมด เปนโอกาสใหธุรกิจ 

สปาขยายเขาสูตลาดระดับกลาง  ซึ่ งมี ลูกคากลุมเปาหมายทั้ งชาวไทยและ

ชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศไทย รวมถึงกลุมนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อระดับ   

ปานกลางขึ้นไป โดยผูประกอบการธุรกิจสปาสวนใหญจะเปนคนไทย เปดดําเนินธุรกิจ

อยูในเมืองใหญหรือยานธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแตสปาที่อยูนอกโรงแรมแตจับตลาดบน 

และสปาขนาดเล็กที่จะจับตลาดระดับกลาง นอกจากนี้ปจจัยที่กระตุนใหตลาดสปา

เติบโตมาก คือการขยายฐานลูกคาสปาไปยังกลุมผูชาย หรือในกลุมเมโทรเซ็กชวล    

ซึ่งถือวาเปนกลุมผูบริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูง  จนเชื่อวาจะมีสปาเฉพาะกลุมลูกคา



15 

นี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล โดยเฉพาะในโรงแรมตางๆ เพื่อรองรับกลุมลูกคาผูชาย    

เมโทรเซ็กชวลนี้ 

ประเทศไทยสรางชื่อเสียงของสปาอันดับ 1 ในเอเชียมาแลวระยะหนึ่ง  

ทุกครั้งที่มีการรวบรวมสปาที่ดีที่สุดในโลก สปาไทยจะติดอันดับหนึ่งทุกครั้ง แตส่ิงที่

ประเทศไทยตองพึงระวังและรักษาไวคือ เรื่องของมาตรฐานการบริการ รักษาจุดแข็ง

ในเรื่องความมีอัธยาศัยไมตรี และภูมิปญญาไทย ไมวาจะเปนสมุนไพรไทย ราคา 

บรรยากาศ และสถานที่ไว ปจจุบันมีสปาในประเทศไทยที่ผานการรับรองมาตรฐาน

ประมาณ 500 แหงทั่วประเทศ แตอีกมากกวา 200 แหง ที่ยังไมไดมาตรฐานและมี

ปญหาในเรื่ องของการบริหารจัดการสปา  ที่ ตองอาศัยการสนับสนุนและ                

การควบคุมดูแลจากภาครัฐ เพื่อใหสปาไทยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยาง

ยั่งยืน 
 

2.3 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันในตางประเทศ  
 สําหรับตลาดในตางประเทศนั้นแบงไดเปนหลายประเทศ หากพิจารณา

เปรียบเทียบกับประเทศใกลเคียงในทวีปแถบเอเชีย-แปซิฟก 7 ประเทศ ซึ่งรวมถึง 

ประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮองกง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด พบวาสปา

ไทยไดรับความนิยมสูงสุด อันเปนผลมาจากปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติที่เดิน

ทางเขามาในไทยเปนสําคัญ การที่รัฐบาลออกกฎระเบียบตางๆ สําหรับธุรกิจสปา ซึ่ง

รวมถึงการจดทะเบียนสถานที่ใหบริการทุกแหงและออกใบรับรองพนักงานทําใหสปา

ของไทยเลื่อนขั้นเทียบเทามาตรฐานสากลยิ่งขึ้น  

 

 ตลาดการเจรญิเติบโตในประเทศอเมริกา 
ความตองการบริการดานสปาในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มตามความสนใจ

ดานสุขภาพและอนามัยที่ดีตั้งแตชวง ป 2523 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง ป 

2543 อุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอยางสูงมีมูลคาถึง 5,000 ลานดอลลารสหรัฐ 
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ธุรกิจสปาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเติบโตอยางกวางขวาง มีกิจการเปดบริการ

เปนจํานวนมาก ธุรกิจสปาไทยมีศักยภาพในตลาดคอนขางสูง สามารถเขาสูกระแส

ความนิยมของตลาดได อีกทั้งเทคนิคการนวดของไทยเปนเทคนิคที่ใหประสิทธิผลสูง

จึงมีศักยภาพในการแขงขัน สปาไทยกําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในฐานะเปน

ทางเลือกของการบําบัดโรค การรักษาสุขภาพ และการผอนคลายความเครียด มี

รายงานวาปจจุบันบริษัทขนาดใหญและหนวยงานราชการสําคัญ ๆ ของสหรัฐอเมริกา

หลายแหงมีการเสนอบริการนวดใหแกพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

และเปนการลดคาใชจายดานการรักษาพยาบาลพนักงาน อีกทั้งบริษัทประกันสุขภาพ

หลายแหงยอมรับการนวดตามคําส่ังแพทยเขาไวเปนสวนหนึ่งของขบวนการ

บําบัดรักษาสุขภาพที่บริษัทประกันยอมจายชําระใหแกลูกคา  

การนวดที่เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คือ

การนวดเพื่อการบําบัดรักษาหรือ Massage Therapy เชื่อกันวาจะชวยผอนคลาย

ความเครียดและความเจ็บปวด ลดความดันโลหิตและเปนการสรางภูมิปองกันโรค 

ชนิดของการนวดที่เปนที่นิยม และรูจักกันอยางแพรหลายมากที่สุด คือ Swedish 

Massage ซึ่งเปนการนวดเพื่อการผอนคลายอารมณและกระตุนพลังงาน รองลงมา

คือการนวดชนิด Deep Tissue Massage สําหรับการบําบัดรักษากลามเนื้อ การนวด

ชนิด Sports Massage เพื่อรักษาอาการเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเลนกีฬา 

 

 สปาไทยในยุโรป 
ชาวยุโรปเริ่มหันมาสนใจการบําบัดเพื่อการผอนคลายในวิถีทางของ

ตะวันออก ดังนั้นจึงเปนโอกาสของสปาไทย ตลาดมีการเเขงขันสูงเพราะยุโรปมีสปาที่

เปนแหลงบําบัดตามธรรมชาติอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดเยอรมัน 

ประเทศที่มีประชากรกวา 82 ลานคน แตละปมีคนปวยที่ตองพักฟนในสถานบําบัด

กวา 1 ลานคน สปารวมถึงการนวดตัวเปนบริการทางเลือกในสถานบําบัดดังกลาว    

ซึ่งมีใหบริการแพรหลายทั่วประเทศกวา 1,300 แหง สรางรายไดแตละปกวา 3 พันลาน   
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ยูโร ผูใชบริการประเภทนี้เกือบทั้งหมดเปนผูที่มีประกันสุขภาพ รายจายตางๆ ที่

เกี่ยวของ สํานักงานประกันสุขภาพจะเปนผูออกใหทั้งหมด มีเพียงประชากรกลุมเล็ก 

ๆ เทานั้นที่ออกคาใชจายกันเอง ซึ่งจะเปนผูมีฐานะดี มีรายไดสูง  

การนวดแผนโบราณ นวดน้ํามัน หรือการใชสมุนไพรไทย มีการใหบริการกัน

บางแลวในเยอรมนี ซึ่งผูประกอบการจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิตาม

มาตรฐานของสมาคมอาชีพ  

การจัดตั้งสถานประกอบการ Spa และ Wellness Center โดยคนไทยไม

สามารถทําได หากไมมีวีซาและใบอนุญาตใหประกอบอาชีพ หากสามารถจัดตั้งได

ตองมีการเจรจาทําความตกลงกับสมาคมอาชีพของเยอรมนีใหยอมรับวาการนวดของ

ไทยวาไมใชการรักษาโรคโดยตรง เพราะในปจจุบันมีปญหาเชนนี้กับสถานบริการของ

คนไทย โดยรวมอาจกลาวไดวาธุรกิจ Spa และ Wellness ไดรับความสนใจอยูบาง 

แตในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชนนี้ทําใหผูบริโภคสนใจนอยลง ถึงแมวาราคา

คาบริการตอครั้งจะไมสูงมากเกินไปก็ตาม (ประมาณตั้งแต 30-50 ยูโรตอครั้ง)       

การนําเสนอสมุนไพรที่ใชในการนวด จะเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะทําใหสปาไทยไดรับ

ความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทําเปน Package Tour เพื่อทองเที่ยว

และรับบริการ Spa และ Wellness ผานบริษัททัวรและธุรกิจทองเที่ยวตางๆ ทั่ว

เยอรมนี ผูที่ใชบริการประเภทนี้สวนใหญจะเปนผูสูงอายุ หรือผูที่มีฐานะดี มีรายไดสูง 

 

 สปาไทยในตลาดเอเชีย 
หากพิจารณาดานศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจสปาไทย  จากการสํารวจ

ของ บริษัท Intelligent Spas Pte จํากัด สามารถเปรียบเทียบกับประเทศใกลเคียงใน

ทวีปแถบเอเชีย-แปซิฟก 7 ประเทศ  ไดแก  ประเทศสิงคโปร  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  

ฮองกง  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  และไทย  พบวาสปาไทยไดรับความนิยมสูงสุด  และ

คนเอเชียนิยมใชบริการสปาในประเทศไทยมากที่สุด  คือ  รอยละ 22  รองลงมาคือ  



18 

อินโดนีเชีย  รอยละ 19  มาเลเชีย  รอยละ 13  ออสเตรเลีย  รอยละ 7  สิงคโปรและ

ยุโรป  รอยละ 6  อินเดีย  รอยละ 5  นิวซีแลนดและอเมริกา  รอยละ 4  ตามลําดับ  

สําหรับกลุมประเทศเพื่อนบานนั้นเปนตลาดที่อยูใกลกับประเทศไทยซึ่งให

การยอมรับในวัฒนธรรมไทย และรูจักนวดแผนไทยอยูแลว ทําใหการบุกตลาดสปา

เปนไปไดไมยากนัก เชน ไตหวัน ญี่ปุน มาเลเซีย และจีน โดยเฉพาะปากีสถาน 

ตองการทําธุรกิจสปาไทยสูง ตั้งแตที่ปรึกษาทางดานสปาไทย การฝกอบรม ผลิตภัณฑ

สปา และการตกแตงสถานที่บรรยากาศซึ่งเปนลักษณะของการผสมผสานสไตลไทย

กับสไตลปากีสถาน สําหรับตลาดสิงคโปรมีความตองการเพิ่มขึ้น ปจจุบันกิจการสปา

ของไทยในสิงคโปรมีเพียง 1 แหง จึงเปนโอกาสดีที่จะขยายตลาดธุรกิจสปาสูสิงคโปร

ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งสปาและสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรไทยที่ใชในการบําบัดอีก

ดวย นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐยังมีนโยบายการพัฒนาและสงเสริม โดยมีการ

ดําเนินการสรางเครือขายทางการคากับ 4 ประเทศเพื่อนบาน คือ มาเลเซีย สิงคโปร 

ไตหวัน และ อินโดนีเซีย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสปา 4 ดาน คือ การลงทุนรวมกัน 

ชองทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร และ การแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู          

ซึ่งความรวมมือดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนในดานการเชื่อมโยงธุรกิจสปากับ

ธุรกิจสมุนไพรไทยซึ่งเปนอุตสาหกรรมรากหญาของประเทศแลว ยังเปนการสราง

ความสัมพันธประเทศเพื่อนบานใหสนับสนุนไทยใหเปนเมืองหลวงสปาแหงเอเชียดวย  

เพราะขณะนี้ประเทศไทยไดรับการยอมรับภาพลักษณของอุตสาหกรรมสปาวาเปน

อันดับหนึ่งในแถบประเทศเอเชีย (สถาบันพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

 

3. คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ 

 

ผูประกอบการที่สนใจจะลงทุนดําเนินธุรกิจสปา ควรคํานึงถึงคุณสมบัติ

พื้นฐานของตนเอง ดังนี้ 
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 มีความสนใจในเรื่องสุขภาพ  
ผูประกอบการควรมีพื้นฐานความรูและความสนใจเกี่ยวกับการดูแลรักษา

สุ ขภ าพ  และชอบ ใ ช บ ริ ก า ร เ พื่ อ สุ ข ภ าพตามสถานบริ ก า ร ต า ง  ๆ  เ ช น                     

ศูนยออกกําลังกาย เปนตน 

 มีใจรักในงานบริการ  
สปาเปนธุรกิจประเภทใหบริการ ผูประกอบการควรมีความพรอมและมีใจรัก

ในการใหบริการ มีความเปนกันเองและอัธยาศัยดี เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนในการสรางความประทับใจใหลูกคากลับมาใชบริการอีก 

 ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม  
ทําเลที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ Day Spa ควรอยูในยานธุรกิจหรือยาน

ชุมชนที่มีคนทํางานหรือชาวตางชาติอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เชน ยานถนนสีลม 

สาทร สุขุมวิท เปนตน  

 มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและผลิตภัณฑที่ใชในสปา  
ผูประกอบการควรมีความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑ เครื่องมือและ

อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการใหบริการ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับสมุนไพร การใช  

การเก็บรักษา ตลอดจนการผสมสูตรสมุนไพรตาง ๆ เพื่อใหบริการแกลูกคา 

 มีเงินลงทุน  
การทําธุรกิจ Day Spa ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง โดยเงินทุนหมุนเวียน

สวนใหญจะใชในการซื้อผลิตภัณฑสําหรับการใหบริการ สําหรับการลงทุนในธุรกิจนี้

ผูประกอบการควรมีเงินลงทุนอยางนอย 3-5 ลานบาท 
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4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตัง้ธุรกิจ 

 

4.1. ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ1  

การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ หากอยูในรูปของการระดมทุนเปน

หุนสวนนิติบุคคล จดทะเบียนกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

ซึ่งวิธีการขอจดทะเบียนจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ตองการจัดตั้ง ไดแก 

 กิจการเจาของคนเดียว 
เจาของกิจการมีหนาที่ตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับแต

วันที่ไดเริ่มประกอบกิจการ เจาของกิจการใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 

บาท และปรับตอเนื่อง อีกวันละไมเกิน 100 บาท จนกวาจะไดจดทะเบียนการจด

ทะเบียนพาณิชยตองเสียคาธรรมเนียม 50 บาท  

 หางหุนสวนจํากัด 
1)  หางหุนสวนสามัญ ผูลงทุนเรียกวา "หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับ

ผิด" ซึ่งจะตองรับผิดชอบในหนี้ตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอยางไมจํากัด

จํานวน หางหุนสวนสามัญนี้จะจดทะเบียนเปน นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยหรือไมก็ได  

2) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ผูลงทุนเรียกวา "หุนสวนจําพวกไมจํากัด

ความรับผิด" ซึ่งจะตองรับผิดชอบในหนี้ตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอยาง

ไมจํากัดจํานวน หางหุนสวนสามัญนี้จะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  

3)  หางหุนสวนจํากัด ผูลงทุนแบงออกเปน 2 จําพวก จําพวกที่ตองรับผิด

ในหนี้ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ ประกอบธุรกิจอยางไมจํากัดจํานวนเรียกวา "หุนสวน

                                                            
1 สําหรับการจดทะเบียนพาณิชย ใหศึกษากฎหมายเพิ่มเติมที่ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=101 
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จําพวกไมจํากัดความรับผิด"และอีก จําพวกหนึ่งซึ่งรับผิดในหนี้ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมเกิน

จํานวนเงินที่ตกลงจะรวมลงทุนดวยเรียกวา "หุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด" หาง

หุนสวนจํากัดตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ขั้นตอนการจดทะเบียนของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหาง

หุนสวนจํากัด 
1) ยื่นแบบขอจองชื่อหางหุนสวนเพื่อตรวจสอบไมใหซ้ํากับหางหุนสวน

บริษัทอื่น  

2) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของหางหุนสวน กิจการที่จะทํา สถานที่ตั้ง

หาง ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ ส่ิงที่นํามาลงทุน ลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคน ชื่อ

หุนสวนผูจัดการ ขอจํากัดอํานาจหุน สวนผูจัดการ (ถามี) พรอมกับ ประทับตราสําคัญ

ของหางในแบบพิมพคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง และใหหุนสวนผูจัดการเปนผูยื่นขอจด

ทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล /หางหุนสวน

จํากัด ผูเปนหุนสวนผูจัดการจะตองลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนตอหนานาย

ทะเบียน หุนสวนบริษัท ในกรณีหุนสวนผูจัดการไมประสงคจะไปลงลายมือชื่อตอหนา

นายทะเบียนก็สามารถ จะลงลายมือชื่อตอหนาสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแหง 

เนติบัณฑิตยสภา เพื่อเปนการรับรองลายมือชื่อ ของตนไดในอีกทางหนึ่ง) หรือหุนสวน

ผูจัดการจะมอบอํานาจใหผูอื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได  

3) เสียคาธรรมเนียมโดยนับจํานวนผูเปนหุนสวนกลาวคือ ผูเปนหุนสวนไม

เกิน 3 คน เสีย คาธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสียคาธรรมเนียมหุนสวน

ที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท  

4) เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแลวจะไดรับหนังสือรับรองและใบสําคัญเปน
หลักฐาน  

 บริษัทจํากัด 
ผูถือหุนจะรับผิดในหนี้ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไมเกินจํานวน

เงินผูถือหุนแตละคน ตกลงจะรวมลงทุน วิธีการจดทะเบียนของบริษัท มีดังนี้ 
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1) ยื่นแบบขอจองชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบไมใหซ้ํากับหางหุนสวนบริษัทอื่น  

2) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท 

จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน แหงใหญ กิจการที่จะทําทุนจดทะเบียน จํานวนหุน มูลคาหุน 

ชื่อ ที่อยู อายุ อาชีพ จํานวนหุนที่จะลงทุน (ซึ่งตองจองซื้อหุนอยางนอย 1 หุน) และ

ลายมือช่ือของผูเริ่มกอตั้งบริษัททุกคนในแบบพิมพ คําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห

สนธิ (หนังสือบริคณหสนธิตองผนึกอากรแสตมป 200 บาท) และ ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัท

คนหนึ่งคนใดก็ไดเปนผูยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิดวยตนเอง หรือจะมอบ

อํานาจใหผูอื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิตองเสีย

คาธรรมเนียมตามจํานวนทุน กลาวคือ ทุนจดทะเบียนแสนละ 50 บาทแตไมต่ํากวา 

500 บาท และสูงสุดไมเกิน 25,000 บาท  

3) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัทไดจดทะเบียน

หนังสือบริคณหสนธิแลว ผูเริ่มจัดตั้งจะตองนัดผูจองซื้อหุนเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัท 

ตอจากนั้นคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง จากที่ประชุมจัดตั้งบริษัทจะตองเรียกเก็บเงิน

คาหุนจากผูจองซื้อหุน (คราวแรกใหเรียกเก็บคาหุน ๆ ละไมต่ํากวารอยละยี่สิบหา) 

และกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อกระทําการแทนบริษัทตองจัดทําคําขอจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท 

การจดทะเบียนบริษัทตองเสียคาธรรมเนียมตามจํานวนทุน กลาวคือ ทุนจดทะเบียน

แสนละ 500 บาท แตไมต่ํากวา 5,000 บาท และสูงสุดไมเกิน 250,000 บาท  

4) ปกติการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและการยื่นขอจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผูเริ่ม จัดตั้งและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทที่ยื่น

ขอจดทะเบียนจะตองลงลายมือชื่อใน คําขอจดทะเบียนตอหนานายทะเบียนหุนสวน

บริษัท ในกรณีผู เริ่มจัดตั้งหรือกรรมการผู มีอํานาจ กระทําการแทนบริษัทที่ขอ           

จดทะเบียนไมประสงคจะไปลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียน ก็สามารถลงลายมือชื่อ

ตอหนาสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาเพื่อใหรับรองลายมือชื่อของ

ตนเอง ไดในอีกทางหนึ่ง 
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4.2. การขออนุญาตประกอบธุรกิจ  
สําหรับการประกอบธุรกิจสปามีขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและหนวยงานที่

เกี่ยวของดังนี้  
 

รูปที่ 3 : ขั้นตอนการขอจัดตั้งธุรกิจสปา 

 

 

 

 

 

 
 
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
โดยทั่วไปธุรกิจบริการจะไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย แตถา

ขายสินคาอื่นรวมดวยตองจดทะเบียน โดยสามารถศึกษารายละเอียดขออนุญาตไดที่ 

www.ismed.or.th หรือที่ www.thairegistration.com ขั้นตอนการดําเนินการในการ

จัดตั้งบริษัทจํากัด มี 2 ขั้นตอน คือ  

1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ  
2. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด 

  
 การขอมีเลข และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี  

ยื่นขอไดที่ กรมสรรพากร เพื่อดําเนินการทางภาษีการจดทะเบียน และ

ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยศึกษาจาก www.rd.go.th  
 
 
 

 
 

ยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท กับ กรม
พัฒนาธุริจการคา 

 

ยื่นขอจดทะเบียน

กับกรมสรรพากร 

ยื่นขอใบประกอบ

โรคศิลปะกับกอง

การประกอบโรค

ศิลปะ 
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การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  
ยื่นขอไดที่ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้หากเปนการนวดเพื่อบําบัด 

วินิจฉัยโรค หรือฟนฟูสมรรถภาพ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 

2542 ผูทําการนวดตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต “สาขาการแพทยแผนไทยหรือ

เวชกรรมโบราณ” จากคณะกรรมการวิชาชีพกอน และตองดําเนินการใน

สถานพยาบาลที่ไดรับใบอนุญาตแลวเทานั้น แตหากเปนการนวดเพื่อบรรเทาอาการ

ปวดเมื่อย ไมใชเพื่อการรักษาโรค ผูที่ทําการนวดไมจําเปนตองขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตผูประกอบการโรคศิลปะ ผูประกอบการสามารถยื่นคําขอไดที่กองการ

ประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือในตางจังหวัดยื่นที่

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

4.3  องคประกอบหลักในการประกอบธุรกิจ 
องคประกอบหลักในการลงทุนแรกเริ่ม (Initial Investment) ประกอบดวย 

 สถานที่ตั้ง 
ควรอยูในทําเลที่การคมนาคมสะดวก อยูในยานธุรกิจหรือชุมชนเมืองที่มี

นักทองเที่ยวชาวตางชาติอาศัยอยู เชน ยานถนนสีลม สาทร สุขุมวิท เปนตน หรือ

ทําเลในยานหางสรรพสินคา โรงแรม อาคารสํานักงาน หรือสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆ 

โดยปจจัยที่ ผูประกอบการควรพิจารณากอนตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งธุรกิจคือ 

สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค  

ผูประกอบการควรตั้งเกณฑการเลือกไวกอน แลวนําเกณฑนั้นไปใชในการ

เลือกพื้นที่หลายๆ แหง การเลือกมากแหงก็ยิ่งไดประสบการณมากขึ้น แลวนําผลของ

การคัดเลือกหลายๆที่มาเปรียบเทียบกันกอนตัดสินใจ ผูประกอบการไมควรตัดสินใจ

เลือกทําเลที่ตั้งที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจประเภทเดียวกันที่อยูใน

บริเวณใกลเคียงกัน ยอมมีการแขงขันกันสูงมาก  
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กอนที่ผูประกอบการจะเลือกทําเลที่ตั้ง ควรวางโครงการไวกอนวาตองการ

สถานที่แบบไหน โดยคํานวณพื้นที่ใหรอบคอบวาจะใชสวนไหนทําอะไรบาง เพราะ

พื้นที่ที่จะใชทําธุรกิจนั้นจะตองถูกแบงออกเปนสวนๆ แตละสวนจะเพียงพอสําหรับ

วัตถุประสงคนั้นๆ หรือไม เพื่อจะไดนํามาพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้ง  

เมื่อเลือกทําเลที่ตั้งไดแลว ผูประกอบการตองตรวจสอบวาทําเลนั้นอยูในที่ที่

สามารถทําธุรกิจประเภทนั้นไดโดยไมขัดกับพระราชบัญญัติตางๆ กอนที่จะทําการเชา

หรือซื้อสถานที่หรือที่ดิน 

 

 การออกแบบและการจัดสรรพ้ืนที่ 
สปาเปนสถานบริการเพื่อการบําบัดรางกาย จิตใจ และอารมณ แนวคิด

สําคัญในการออกแบบสปา คือ การสรางสมดุลใหกาย (Body) จิตใจ (Mind) และ

วิญญาณ (Soul)  

เมื่อความสมดุลเกิดขึ้น จะกอใหเกิดพลังงานในรางกาย ความรูสึกผอน

คลาย ชวยใหผูรับบริการมีสุขภาพดี ซึ่งเปนเปาหมายหลักของสปา การออกแบบสปา

แบงพื้นที่ออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

1)  พ้ืนที่กิจกรรม: เปนสวนออกกําลังกาย สวนสุขภาพ 

2)  พ้ืนที่ทรีตเมนต: เปนสวนที่สงบ ซึ่งใชในดานการเสริมสวยดวย 

3)  ลักษณะการอาบ: เชน Sauna เเละ Stream เปนตน 

4)  พ้ืนที่สันทนาการ: เปนสวนของการพักผอนหลังรับการบริการแลว 

5)  พ้ืนที่น้ํา: เปนส่ิงอํานวยความสะดวกอยางหนึ่งของสปาประกอบดวย 

สระสปา สระน้ําวน น้ําตก  
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การจัดสรรพ้ืนที่ ภายในสถานบริการควรแบงเปนสัดสวนตามลักษณะ

พื้นที่ใชสอย ดังนี้ 

1)  บริเวณทางเขา: ควรมีพื้นที่สําหรับลูกคาเดินเขาออกไดอยาง

สะดวกสบาย อาจจัดทําซุมจําหนายผลิตภัณฑที่ใชในสปาใหลูกคาเลือกซื้อ 

2)  สวนตอนรับลูกคา: ถัดจากทางเปนสวนตอนรับลูกคา โดยมีพนักงาน

ตอนรับ (Receptionist) ประจําอยูที่เคานเตอรเพื่อใหบริการลูกคา รวมถึงการรับชําระ

เงินคาสินคาและบริการ ผูประกอบการอาจจัดวางเอกสารแนะนําบริการไวที่บริเวณ

เคานเตอรตอนรับเพื่อใหลูกคาไดศึกษากอนเลือกใชบริการ 

3)  สวนพักผอนสําหรับลูกคา: บริเวณนี้จัดไวรับรองลูกคาที่กําลังรอรับ

บริการ หรือลูกคาที่รับบริการเสร็จแลวไดพักผอน โดยจัดใหมีการบริการเครื่องดื่ม ผา

รอน หรือจุดตะเกียงน้ํามันหอมระเหยใหลูกคาไดผอนคลาย สถานบริการบางแหงอาจ

จัดใหมีโทรทัศนและนิตยสารไวบริการลูกคาดวย 

4)  สวนบริการลูกคา: หองบริการลูกคาควรจัดเปนหองสวนตัว สวนหอง

นวดฝาเทาซึ่งลูกคาสามารถใชบริการไดพรอมกันอาจจัดเปนหองรวม หรือมีฉากกั้น

เปนสัดสวน โดยทั่วไปหองบริการลูกคาแบงตามลักษณะการใหบริการดังนี้ 

• หองทําทรีตเมนต (Treatment Room) 

• หองนวดน้ํามัน (Oil Massage Room) 

• หองนวดไทยแผนโบราณ (Traditional Thai Massage) 

• หองอาบน้ําและหองสตรีม (Bathroom & Stream) 

• ที่นั่งสําหรับนวดฝาเทา (Foot Reflexology Chairs) 

 

 อุปกรณและเครื่องมือ 
1. เตียงนวดตัว ควรเปนเตียงที่มีขนาดกวาง ความสูงที่เหมาะสม มีความ

แข็งแรง ทนทาน หนานุม สามารถรองรับน้ําหนักของผูรับการบริการที่มีน้ําหนักตัวมาก

ได ใชไดทั้งเตียงเหล็กและเตียงไม 
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2. ตูอบสมุนไพร ควรเปนตูอบที่มีขนาดกวางพอสมควร ไมเล็กหรือแคบ

เกินไป เก็บความรอนไดดี โครงสรางของตูอบตองแข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักของ

ผูรับบริการได ควรจะเปน PVC ทั้งตูเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราได 

3. อางแชตัว สามารถใชไดทั้งอางธรรมดา และอางจากุดซี่ หรือจะเปน

อางไมโอค ซึ่งสามารถใหผูรับบริการใชประโยชนไดทั้งการอาบและการแชตัว 
4. ผาที่จําเปนตองใชนั้นมี 3 ขนาดคือ 

- ผาที่ใชในการคลุมเตียง เปนผาขนาดใหญ สามารถคลุมเตียงไดทั้ง

เตียงจะใชเปนผาธรรมดา หรือผาขนหนูขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของการใชงาน 

- ผาขนหนูขนาดกลาง ใชสําหรับใหผูรับบริการนุง เพื่อผลัดเปลี่ยน

เส้ือผา หรือคลุมสวนตางๆ ของผูรับบริการขณะนอนนวด ควรเปน

ผาขนหนูเนื้อนุม สะอาด 

- ผาขนหนูขนาดเล็ก สามารถใชคลุมสวนของหนาอกผูรับบริการ 

5. ล็อคเกอร เก็บเครื่องใชสวนตัวของผูรับบริการ สามารถล็อคไดเพื่อ

ความปลอดภัยในทรัพยสิน 

6. อางลางมือ เปนอางขนาดเล็ก เพื่อใหผูบริการสามารถลางมือ หรือ

อุปกรณใหสะอาดกอนและหลังบริการ 
 

 บุคลากร 
1) พนักงานใหบริการในสปา (Therapist) เชน พนักงานนวดไทย นวดอโรมา 

นวดหนา 30 คน 

2) เจาหนาที่อื่น ๆ เชน ผูจัดการ พนักงานตอนรับ 10 คน 

3) อื่น ๆ เชน แมบาน คนสวน 5-7 คน 

ทั้งนี้พนักงานที่จะเขามาทํางานในสปานั้นจะตองมีความรูพื้นฐานดานการ

นวดแผนโบราณ นวดฝาเทา หรือมีประสบการณในการใหบริการในสถานเสริมความ



28 

งามมาบางแลว จากนั้นทางสปาแตละแหงจะใหพนักงานใหมเขามาฝกอบรมและ

ทดลองงานกับผูฝกสอนหรือหัวหนาพนักงาน ซึ่งจะสอนรูปแบบการใหบริการที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของสปาของตนเองให และเนื่องจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน

การใหบริการสปานั้นมีจํานวนนอย ในขณะที่จํานวนธุรกิจสปาเปดใหมมีมากขึ้น

เรื่อยๆ ทําใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรและมีการแยงชิงตัวบุคลากรที่มีความสามารถ

โดยอาศัยคาตอบแทนที่สูงกวาเปนแรงจูงใจ นอกจากนี้สปาบางแหงยังแกปญหาขาด

แคลนบุคลากรโดยการจางพนักงานอิสระ (Freelance)  ที่มีความคุนเคยหรือยืมตัว

พนักงานจากสปาที่เปนพันธมิตรกันอยูและมีมาตรฐานในการใหบริการที่ใกลเคียงกัน

มาทดแทนชั่วคราวในเวลาที่พนักงานของตนเองไมเพียงพออีกดวย 

การทําธุรกิจสปาตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง โดยเงินทุนหมุนเวียนสวนใหญ

จะใชในการซื้อผลิตภัณฑสําหรับการใหบริการ สําหรับการลงทุนในธุรกิจนี้

ผูประกอบการควรมีเงินลงทุนอยางนอย 3-5 ลานบาท ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงแหลงที่มา

ของเงินลงทุน โครงสรางของเงินลงทุน และระยะเวลาในการลงทุน ปจจุบันมีหนวย

ของภาครัฐคอยใหการสนับสนุน ปรึกษาทางดานการลงทุน เชน สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) หรือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม เปนตน  
 

5 กระบวนการดําเนินงาน 

 
ภาพรวมกระบวนการดําเนินงานในสถานประกอบการธุรกิจสปามี

รายละเอียดมีดังนี้ 
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รูปที่ 4 : ภาพรวมกระบวนการดําเนินงานในธุรกิจสปา 

 
 
กิจกรรมแรกเขา 

 สอบถามรายละเอียดของผูรับบริการ ขอมูลที่จําเปนที่จะตองทราบจาก

ผูรับบริการประกอบดวย 

- การตอนรับ (Greetings) โดยกลาวตอนรับ และมอบเครื่องดื่มและ/หรือ 

ผาเย็น 

- สอบถามวัตถุประสงคของการรับบริการ (ประเภทการบริการที่อยากไดรับ) 

- สอบถามเวลานัดหมายที่ตองการขอรับบริการ 

- สอบถามความตองการกิจกรรม อื่น ๆ ที่ทางสถานประกอบธุรกิจเปด

ใหบริการ 

- การสอบถามถึงประวัติทางการแพทย เพื่อปองกันการแพสาร หรือ การ

นวดบางประเภท 

 
กิจกรรมระหวางการใหบริการ 

 กิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับการนวด  ประกอบดวย 

- การตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของบริเวณที่ใหบริการ 

- เตรียมอุปกรณสําหรับการนวด ใหเหมาะสมตามแตละประเภท 
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- การเปลี่ยนเครื่องแตงกายของผูขอรับบริการ 

- การอธิบายถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการนวด 

- การสอบถามผูขอรับบริการถึงความเจ็บหรือปวดในระหวางการนวด 

- ผูขอรับบริการเปลี่ยนชุด 

- กลาวคําขอบคุณ 

- ทําความสะอาดบริเวณใหบริการ  

 กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

- การเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มหลังการใหบริการ 

- ทําความสะอาดดูแลรักษาสถานที่ 

- ทําความสะอาดอุปกรณ และซักรีดเสื้อผา 

- ตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ และส่ิงอํานวย

ความสะดวกใหอยูในสภาพดี 

- ประชุมทีมผูใหบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยการวิเคราะหความ

ตองการและความคาดหวังของผูขอรับบริการ 

 
กิจกรรมเมื่อออก  

 การกลาวขอบคุณ โดยการสื่อสารใหทราบทางวาจา สอบถาม           

ความตองการในการนัดหมายครั้งตอไป สอบถามความตองการกิจกรรมที่อยากไดรับ

บริการอื่น ๆ เชน การนวดประเภทอื่น โยคะ คําแนะนําดานการบํารุงรักษาสุขภาพ 

 ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  อยางเปนลายลักษณอักษรใน

ดานตางๆ ดังนี้ 

- ส่ิงแวดลอมและสถานที่  

- ความปลอดภัย  

- เครื่องมือ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก 

- บุคลากร 
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6 ขอมูลทางการเงิน 

 
6.1 โครงสรางการลงทุน 

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยไดจัดทําคูมือประกอบการธุรกิจ

สปา (Spa Business Manual) ขึ้น โดยไดแบงสปาออกไดเปน 3 ขนาด ตามลักษณะ

การใหบริการและกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก 

(1)  ราชาวดีสปา (Rachawadee Spa) เปนสปาที่มีการตกแตงหรูหรา มี

กลุมเปาหมายเปนผูที่มีรสนิยมและกําลังการซื้อสูง สปามีขนาด 571 ตารางเมตร แบง

ออกเปน 

• หองนวดฝาเทา 1 หอง ประกอบดวยเกาอี้นวด 6 ตัว 

• หองนวดแผนโบราณ 1 หอง ประกอบดวยเบาะ 5 เบาะ 

• หองนวดแผนโบราณสวนตัว 1 หอง ประกอบดวยเบาะ 2 เบาะ 

• หองทรีตเมนตหนา 2 หอง ประกอบดวยเตียงหองละ 1 เตียง รวมเปน 

2 เตียง 

• หองทรีตเมนตสวนตัว 3 หอง ประกอบดวยเตียงหองละ 2 เตียง รวม

เปน 6 เตียง 

 

(2) ลีลาวดีสปา (Leelawadee Spa) เปนสปาที่มีกลุมเปาหมายเปนบุคคล

ที่มีกําลังซื้อ รองลงมา หรือเปนผูที่ตองการการบริการที่มีคุณภาพสมกับราคา มีขนาด 

277.09 ตารางเมตร แบงออกเปน 

• หองนวดฝาเทา 1 หอง ประกอบดวยเกาอี้นวด 5 ตัว 

• หองนวดแผนโบราณ 1 หอง ประกอบดวยเบาะ 4 เบาะ 

• หองทรีตเมนตสวนตัว 2 หอง ประกอบดวยเตียงหองละ 2 เตียง รวม

เปน 4 เตียง 
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(3) หัตถยาสปา (Hattaya Spa) เปนสปาที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการผอน

คลายจากความเครียดในชีวิตประจําวันและใหความสําคัญกับคาของเงินเปนพิเศษ 

สปามีขนาด 160 ตารางเมตร แบงออกเปน 

• หองนวดฝาเทา 1 หอง ประกอบดวยเกาอี้นวด 5 ตัว 

• หองนวดแผนโบราณ 1 หอง ประกอบดวยเบาะ 4 เบาะ 

• หองทรีตเมนตสวนตัว 1 หอง ประกอบดวยเตียง 2 เตียง 

 

ตารางที่ 3 : โครงสรางการลงทุนในการสรางราชาวดีสปา (Rachawadee Spa) 

ประเภทคาใชจาย สัดสวน (รอยละ) 
1. อุปกรณ  

-  เฟอรนิเจอร  10.72 

-  วัสดุถาวร  6.86 

รวม 17.58 

2. ผลิตภัณฑที่ใชในสปา  
    - ผลิตภัณฑที่มีไวใหบริการลูกคา 9.11 

    - ผลิตภัณฑที่มีไวจําหนายและเปนสินคาคงคลัง 2.28 

รวม 11.39 

3. อื่น ๆ   
    - การสงเสริมการตลาด 4.22 

    - การสรรหา คัดเลือก และฝกอบรมพนักงาน 1.69 

รวม 5.91 

4. การตกแตงสถานที่  
    - โถงตอนรับดานหนา 2.03 

    - พื้นที่ตอนรับ (56.07 ตารางเมตร) 3.78 
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ประเภทคาใชจาย สัดสวน (รอยละ) 

    - พื้นที่สวนสํานักงาน (7.82 ตารางเมตร) 0.53 

    - หองใหคําปรึกษา (8.04 ตารางเมตร) 0.88 

    - หองพักผอน (44.2 ตารางเมตร) 2.96 

    - หองพักพนักงาน (25.90 ตารางเมตร) 1.15 

    - หองทําผม (47.00 ตารางเมตร) 4.01 

    - หองน้ําลูกคา (24.83 ตารางเมตร) 1.89 

    - หองทรีตเมนตหนา (19.80 ตารางเมตร) 1.83 

    - หองนวดฝาเทา (45.88 ตารางเมตร) 3.30 

    - หองนวดแผนโบราณ (40.86 ตารางเมตร) 2.30 

    - หองนวดแผนโบราณสวนตัว 1 หอง  

      (18.25 ตารางเมตร) 

1.23 

    - หองทรีตเมนตสวนตัว 3 หอง (70 ตารางเมตร) 14.47 

    - หองเก็บของและตูเก็บของ (12.45 ตารางเมตร) 1.27 

    - ระเบียง (108.80 ตารางเมตร) 5.51 

    - บาร (5.29 ตารางเมตร)  0.69 

    - หองเก็บของ (6.67 ตารางเมตร) 0.42 

รวม 48.25 

5. ทุนดําเนินงาน 16.87 

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 100.00 
 
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยและจากการคํานวณ 
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ตารางที่ 4 : โครงสรางการลงทุนในการสรางลีลาวดีสปา (Leelawadee Spa) 

ประเภทคาใชจาย สัดสวน (รอยละ) 
1. อุปกรณ  

-  เฟอรนิเจอร  8.22   

-  วัสดุถาวร  5.78 

รวม 14.00   

2. ผลิตภัณฑที่ใชในสปา  

    - ผลิตภัณฑที่มีไวใหบริการลูกคา 9.51 

    - ผลิตภัณฑที่มีไวจําหนายและเปนสินคาคงคลัง 2.72 

รวม 12.53  

3. อื่น ๆ   
    - การสงเสริมการตลาด 4.75 

    - การสรรหา คัดเลือก และฝกอบรมพนักงาน 2.04 

รวม 6.79 

4. การตกแตงสถานที่  
    - โถงตอนรับดานหนา 3.27 

    - พื้นที่ตอนรับ (49.39 ตารางเมตร) 5.72 

    - พื้นที่สวนสํานักงาน (9.38 ตารางเมตร) 0.91 

    - หองใหคําปรึกษา 6.96 ตารางเมตร) 1.33 

    - หองพักพนักงาน (24.90 ตารางเมตร) 1.82  

    - หองน้ําลูกคา (10.92 ตารางเมตร) 2.48 

    - หองนวดฝาเทา (38.94 ตารางเมตร) 4.89 

    - หองนวดแผนโบราณ (30.70 ตารางเมตร) 3.35  

    - หองทรีตเมนตสวนตัว 2 หอง (70 ตารางเมตร) 17.99 

    - ระเบียง (38.00  ตารางเมตร) 4.52  
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ประเภทคาใชจาย สัดสวน (รอยละ) 

    - หองเก็บของ (4.90 ตารางเมตร) 1.69 

รวม 47.97 

5. ทุนดําเนินงาน 19.01  

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 100.00 
 
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยและจากการคํานวณ 

 
ตารางที่ 5 : โครงสรางการลงทุนในการสรางหัตถราชา (Hattaya Spa) 

ประเภทคาใชจาย สัดสวน (รอยละ) 
1. อุปกรณ  

-  เฟอรนิเจอร  7.59   

-  วัสดุถาวร  6.46  

รวม 14.05  

2. ผลิตภัณฑที่ใชในสปา  
    - ผลิตภัณฑที่มีไวใหบริการลูกคา 11.11 

    - ผลิตภัณฑที่มีไวจําหนายและเปนสินคาคงคลัง 3.03  

รวม 14.14 

3. อื่น ๆ   
    - การสงเสริมการตลาด 5.05  

    - การสรรหา คัดเลือก และฝกอบรมพนักงาน 2.02  

รวม 7.07  

4. การตกแตงสถานที่  
    - โถงตอนรับดานหนา 2.46  

    - พื้นที่ตอนรับ (22.55 ตารางเมตร) 5.18 

    - หองพักพนักงาน (12.25 ตารางเมตร) 2.33 
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ประเภทคาใชจาย สัดสวน (รอยละ) 

    - หองน้ําลูกคา (7.5 ตารางเมตร) 2.32 

    - หองนวดฝาเทา (31.1  ตารางเมตร) 6.20 

    - หองนวดแผนโบราณ (32.60 ตารางเมตร) 5.76 

    - หองทรีตเมนตสวนตัว  (21.8 ตารางเมตร) 14.25 

    - ระเบียง (20.59  ตารางเมตร) 4.60  

    - หองเก็บของ (3.75 ตารางเมตร) 1.44 

รวม 44.54 

5. ทุนดําเนินงาน 20.20  

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 100.00 
 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยและจากการคํานวณ 

  

จากโครงสรางคาใชจายของสปาทั้ง 3 ขนาด จะเห็นไดวา ราชาวดีสปาอาศัย

เงินลงทุนมากที่สุด ประมาณ 12 ลานบาท (ตารางที่ 3) รองลงมาคือ ลีลาวดีสปา 

ประมาณ 7 ลานบาท (ตารางที่ 4) และหัตถยาสปา ประมาณ 5 ลานบาท (ตารางที่ 5) 

โดยสปาทั้ง 3 ขนาดจะมีสัดสวนเงินลงทุนดานการตกแตงสถานที่สูงที่สุดคือ รอยละ 

48.25 , 47.97 และ 44.54 สําหรับราชาวดีสปา ลีลาวดีสปา และ หัตถยาสปา 

ตามลําดับ สําหรับสัดสวนคาใชจายที่รองลงมาสําหรับราชาวดีสปาคือเงินลงทุนดาน

อุปกรณและเฟอรนิเจอร ประมาณรอยละ 17.58  สวนลีลาวดีสปา และ หัตถยาสปา 

มีเงินลงทุนดําเนินงานเปนสัดสวนรองลงมาคือรอยละ 19.01 และ 20.20 ตามลําดับ 

 นอกเหนือจากสปาที่มี รูปแบบการตกแตงตามแบบตะวันตกแลว ทาง

สถาบันการแพทยแผนไทยยังไดจัดทํารายละเอียดการกอสรางหองอบไอน้ําสมุนไพร

และหองอบซาวนาแบบไทย ๆ ไวนําเสนอแกผูที่สนใจอีกดวย มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 6 : โครงสรางการลงทุนจัดทําหองอบสมุนไพรและหองอบซาวนา 

รายการ หนวย จํานวน 
จํานวนรวม 
(รอยละ) 

งานเฟอรนิเจอรติดตาย    

ล็อคเกอรชาย41แถว ขนาด 

0.6*1.7*2.05 ม. 

ชุด 2 4-8 

ตูใตเคานเตอร และกรุไมตกแตง

หลอดไฟ 

ชุด 2 1-3 

เกาอี้นั่งพักคอย ขนาด 

0.6*1.6*0.7ม. 

ชุด 2 2-5 

งานทั่วไป    

หองเก็บเครื่องทําไอน้ํา 

(อุปกรณ) 

ชุด 1 2.5-4 

หองอบไอน้ํามาตรฐาน (ชาย) 

1.7*1.8*2.0 ม. 

หอง 1 12 

หองอบซาวนามาตรฐาน (ชาย) 

1.7*2.9*2.0 ม. 

หอง 1 25 

หองอบไอน้ํามาตรฐาน (หญิง) 

1.9*2.6*2.0 ม. 

หอง 1 20 

หองอบซาวนามาตรฐาน(หญิง)

1.9*2.0*2.0 ม. 

หอง 1 25 

รวม   100 
 
ที่มา : สถาบันการแพทยแผนไทย 
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6.2 คาใชจายในการดําเนนิงาน 
องคประกอบหลักของคาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses) 

ประกอบดวยคาจางบุคลากรและพนักงาน คาใชจายจากการบริการ และคาใชจาย

จากการบริหาร มีการประมาณการเบื้องตนและแบงเปนสัดสวนที่เหมาะสมไดดังนี้

ดังนี้ 

ตารางที่ 7 : คาจางบุคลากรและพนักงาน 

รายการ 
ประมาณเงินเดือน

ตอคน 
จํานวน 

จํานวนเงินประมาณการตอ
เดือน (บาท) 

ผูบริหาร/ผูจัดการ* 15,000 1 15,000 

พนักงานนวดหนา 7,500 6 22,500 

พนักงานตอนรับ/

ธุรการ* 

8,500 1 8,500 

แมบานทําความสะอาด 4,500 1 4,500 
 
* ในกรณีที่กิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

 

ตารางที่ 8 : คาใชจายจากการบริการ 

รายการ 
จํานวนเงินประมาณการตอ

เดือน (บาท) 

คาวัตถุดิบ 20,000 

คาวัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง 5,000 

 



39 

ตารางที่ 9 : คาใชจายจากการบริหาร 

รายการ 
จํานวนเงินประมาณการตอ

เดือน (บาท) 

วัสดุส้ินเปลือง 8,000 

คาไฟฟา 3,000 

คาน้ําประปา 5,000 

คาโทรศัพท 1,000 

อุปกรณสํานักงาน 2,000 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000 

  

สัดสวนคาใชจายรายเดือน โดยทั่วไปสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 10 : สัดสวนคาใชจายรายเดือน 

คาใชจายรายเดือน 
สัดสวน 
(รอยละ) 

คาจางบุคลากรและพนักงาน 60 

คาใชจายจากการบริการ 30 

คาใชจายจากการบริหาร 10 
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6.3 ประมาณการรายได 
 

ตารางที่ 7 : อัตราคาบริการโดยเฉลี่ยของสปา 

รูปแบบการใหบริการ 
คาบริการตอ 1 ช่ัวโมง 

(หนวย : บาท) 

นวดแผนโบราณ (Traditional Thai Massage) 650 

นวดน้ํามันหอมระเหย (Aromatherapy Massage) 1,267 

นวดสวีเดน (Swedish Massage) 1,307 

นวดน้ํามันสมุนไพร (Herbal Oil Massage) 787 

นวดฝาเทา (Reflexology Foot Massage) 809 

นวดหลัง คอ และไหล  

(Back,Neck and Shoulder Massage) 

914 

นวดประคบสมุนไพร (Compress) 918 

พอกตัว (Body Wrap) 1,223 

ขัดตัว (Body Scrub) 1,338 

นวดหนา ขัดหนา (Facial Treatment) 1,103 

อบไอน้ํา ซาวนา (Steam, Sauna) 723 

แชอางอาบน้ํา (Bath Tub or Bath Soak) 1,471 

จากุซซี่ (Jacuzzi) 1,093 

บริการเปนชุด เชน นวดแผนโบราณ นวดเทา นวดหนา 

เปนตน (Package) 

1,045 

ตกแตงเล็บมือ (Manicure) 384 

ตกแตงเล็บเทา (Pedicure) 405 
หมายเหตุ : คาบริการยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 และคาบริการพิเศษ (Service Charge) 

รอยละ 10 
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โดยทั่วไป สปาประเภท Hotel and Resort Spa จะมีอัตราการใหบริการโดย

เฉล่ียสูงกวาของ Day Spa และ Medical Spa เนื่องจากมีรูปแบบการบริการที่ครบ

วงจรกวา รวมถึงมีการตกแตงสถานที่หรูหราและสะดวกสบายกวาดวย 
 

7 บทศึกษาเชิงกลยุทธแนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

 
7.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

แนวทางการพัฒนาธุ รกิจ สูความเปน เลิศ เพื่ อปดชองว างระหวาง

ผูประกอบการทั่วไปและผูประกอบการที่มีความเปนเลิศสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 9 : การวิเคราะหปจจัยเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ 

องคประกอบ ปจจัย แนวทางในการพัฒนา 

- มีการกําหนด
แนวทางการ

ดําเนินธุรกิจ 

และ

กลุมเปาหมายที่

ชัดเจน  

- ผูบ ริหารตองวิ เคราะหและตัด สินใจ

แนวทางและรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน

วาจะพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับลูกคากลุม

ไหน 

1. กลยุทธการ
บริการ – 

ลูกคา 

- การกําหนด
รูปแบบการวัด

ความพึงพอใจ

ของผูบริโภค 

- พัฒนาเกณฑและปจจัยการวัดความพึง

พอใจของผูบริโภคใหเหมาะสมกับกลุม

ลูกคา 

2. กลยุทธการ
บริการ –

พนักงาน 

- การมีสวนรวม
และการสื่อสาร

กับพนักงาน 

- ผูประกอบควรพิจารณารูปแบบการ

สงเสริมการมีสวนรวมและการสื่อสารกับ

พนักงานในเชิงธุรกิจทั้งในรูปแบบที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ 
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องคประกอบ ปจจัย แนวทางในการพัฒนา 

- การพัฒนา
ศักยภาพ

พนักงาน 

- ควรมีการกําหนดรายละเอียดการพัฒนา
บุคลากรในแตละระดับอยางชัดเจน  

- การพัฒนาฐาน
ระบบฐานขอมูล

ลูกคาเพื่อใชใน

การพัฒนา

กระบวนงาน 

- ประยุกตใชซอฟทแวรเพื่อบริหารจัดการ

ขอมูลลูกคาและวิเคราะหความตองการ

ของลูกคาอยางตอเนื่อง 

- มีระบบการ
ปรับปรุง

กระบวนงานเพื่อ

พัฒนารูปแบบ

การใหบริการ

ลูกคาอยาง

ตอเนื่อง 

- วางระบบในการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ใชแนวคิดดานบริหารจัดการสมัยใหมเพื่อ

สงเสริมการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

3. กลยุทธการ
บริการ –

ระบบ 

- สรางเอกลักษณ
และภาพลักษณ 

- ใ ช ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก ลู ก ค า แ ล ะ ก า ร

พัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง

เพื่อออกแบบรูปแบบการบริการและสราง

ภาพลักษณเฉพาะของตนเอง 

4. ระบบการ
ดําเนินงาน 

 – ลูกคา 

- กําหนด
มาตรฐานการ

ใหบริการ 

- ระบุกระบวนดําเนินงานที่ชัดเจนพรอมทั้ง

อธิบายถึงมาตรฐานการดําเนินงานแตละ

กิจกรรมใหพนักงานในทุกระดับทราบ 
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องคประกอบ ปจจัย แนวทางในการพัฒนา 

- ระบบจัดเก็บขอ
รองเรียนของ

ลูกคา 

- เรียกประชุมและนําขอมูล ขอเสนอแนะ

และขอรองเรียนของลูกคาเพื่อหาแนว

ทางการแกไขปญหา หรือ แจงแนวทาง

การแกไขปญหาใหกับพนักงานทราบ

อยางทั่วถึง 

5. ระบบการ
ดําเนินงาน– 

พนักงาน 

- ระบบการ
ประเมินทักษะ 

- ระบุทักษะและระดับศักยภาพสําหรับ

งานแตละประเภท  พรอมทั้งกําหนด

รูปแบบการประเมินผลและรูปแบบการ

ฝกอบรมพนักงานในแตละประเภท 

 - การวาง
แผนพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร 

- กํ าหนดนโยบายความก าวหน า ใน

ตําแหนงพรอมทั้งระยะเวลาที่ชัดเจนใน

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลใน

แตละระดับ 

6. ลูกคา 

พนักงาน 

- พัฒนาระบบการ
หมุนเวียนการ

ทํางาน 

- สนับสนุนใหพนักงานไดมีการทํางานใน

สวนอื่น โดยเฉพาะสวนงานที่เกี่ยวของ

และใกลเคียงกับงานที่พนักงานทําเปน

ประจําเพื่อเปนการผลักดันและสนับสนุน

ใหกระบวนการทํางานในภาพรวมนั้นได

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

นอกจากการสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาโดยใชบุคลากรเปนสําคัญ

แลว การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับอุปกรณที่ใชในสถานประกอบการ

สปา เปนการเปดโอกาสใหลูกคาสรางความรูสึกความเปนสวนตัวในลักษณะการสราง
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บรรยากาศการทําสปาสวนตัว (Private Session) ซึ่งลูกคาสามารถที่จะสรางสรรค

เมนูสวนตัวไดดวยตนเอง โดยเฉพาะการนวดตัว ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ในการใชการนวดดวยระบบน้ําบนเตียงสวนตัว (Hydro-Massage Bed) ที่เนนการ

กระตุนการไหลเวียนของโลหิต และนวัตกรรมเตียงรอน (Heated Shiatsu Massage) 

ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูงในตลาดอุตสาหกรรมสปาในแคนาดา 

การใชสปาซอฟทแวรที่เหมาะสมเปนสวนที่สนับสนุนการสรางประสิทธิภาพ

ดานการดําเนินงาน และสงเสริมความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ซอฟทแวร

สามารถนํามาใชในการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อติดตามบริการที่ไดใหลูกคา           

การวิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดรูปแบบบริการที่เหมาะสมตอเนื่องตาม

ลักษณะและความตองการของลูกคา สรางและเก็บขอมูลเฉพาะลูกคาแตละราย 

นอกจากนี้ซอฟทแวรยังมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุน การจัดตารางเวลาผู

ใหบริการ (Therapist) การบริหารคาลวงเวลา และการบริหารจัดการสินคาคงคลัง

อยางมีประสิทธิภาพใหกับผูประกอบการ ในปจจุบันสปาในโรงแรมแทบทุกแหงให

ความสําคัญการสรางประโยชนจากการใชซอฟทแวรเพื่อการบริหารจัดการสปาและ

หาทางพัฒนาซอฟทแวรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

7.2 ปจจัยแหงความสําเร็จ  

 ความรูและความชํานาญในธุรกิจสปา 
ธุรกิจสปาเปนงานบริการซึ่งประกอบดวยศาสตรและศิลปหลายสาขา  เชน  

ความรูในการบริหารทรัพยากรในสปา ความรูในการวางแผนการฝกอบรมตอเนื่อง 

ความรูในการบริหารคุณภาพงานบริการ ความรูเกี่ยวกับการนวดในรูปแบบตางๆ  

ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณ  ความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคทรีตเมนต

เมนูสปาใหม ๆ  และรูปแบบการนวดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  ความรูเหลานี้จําเปน

อยางยิ่งสําหรับผูประกอบการในการสรางจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ  
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ซึ่งจะนําไปสูการสรางมาตรฐานและภาพลักษณที่ดีของธุรกิจ  ดังนั้นผูประกอบการที ่

ควรศึกษาหาความรูตางๆ  ที่เกี่ยวของใหครบถวนกอนลงมือทําธุรกิจ 

 

 การบริหารคุณภาพของสินคาและบริการอยางตอเนื่อง  
คุณภาพของสินคาและบริการที่ดีจะนํามาซึ่งความพึงพอใจของผูใชบริการ  

การใหบริการสปานอกจากผูประกอบการจะตองบริหารจัดการใหบริการมีคุณภาพ

และมาตรฐานที่ทําใหผูใชบริการสามารถสัมผัสไดอยางสม่ําเสมอ  ผูประกอบการ

จะตองไมหยุดที่จะพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการอยางตอเนื่อง  เพื่อดึงดูดให

ลูกคากลับมาใชบริการอีก  เชน  การสรางสรรคทรีตเมนตเมนูสปาใหมๆ  การออกแบบ

ทานวดใหมๆ  หรือการนําผลิตภัณฑจากพืชพรรณธรรมชาติที่กําลังไดรับความนิยมมา

ใหบริการ  เปนตน ธุรกิจที่ขาดการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 

ก็จะไมสามารถแขงขันในตลาดปจจุบันได 

 

 ขีดความสามารถของบุคลากร 
หัวใจสําคัญในการทําธุรกิจสปา  คือ  บุคลากร  เริ่มจากพนักงานตอนรับ  

พนักงานบริการ (Therapist) รวมถึงผูจัดการหรือผูบริหารสปา ผูประกอบการตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาคน (People) และการพัฒนากระบวนการหรือระบบ 

(Process) ซึ่งทั้ง 2 ดานนี้มีสวนเอื้อตอกันเพื่อการบริการที่เปนเลิศ       

ในสวนของการพัฒนาคนหรือบุคลากรนั้น เริ่มตนตั้งแตขบวนการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานที่มีความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ความชํานาญ  และ               

มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ หลังจากนั้นพนักงานทุกคนตองผานการฝกอบรมจาก

ครูผูสอนที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการประเมินผลการบริการเปนประจําทุกเดือน การให

รางวัลที่เหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน การพัฒนาความกาวหนาในงาน 

และความพึงพอใจในการทํางาน  
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ในดานของการพัฒนาระบบหรือกระบวนการนั้น หมายรวมถึง การกําหนด

มาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน รวมถึงกําหนดขั้นตอนการบริการ ขอบเขตความ

รับผิดชอบ สายการรายงานและสายการบังคับบัญชา อีกทั้งการวางระบบสนับสนุน

การบริการ อาทิระบบการออกแบบและเลือกสรรผลิตภัณฑสปา ระบบการคัดเลือก 

Supplier และ Agent ระบบการบริหารงานภายในและระหวางแผนก ระบบ

สารสนเทศ ระบบการสื่อสารภายในองคกร ระบบการบริหารขอมูลลูกคา ระบบการ

บริหารทรัพยากรตางๆ การบริหารโซอุปทาน เปนตน เพื่อสนับสนุนใหการทํางานของ

บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 การวางแผนกอนลงทุนทําธุรกิจสปาอยางรอบคอบ 
การวางแผนกอนทําธุรกิจใดๆ มีความสําคัญตอการกําหนดความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของธุรกิจที่ทํา  การทําธุรกิจสปาไมใชเพียงแคผูประกอบการมีเงินลงทุน

เพียงอยางเดียวแลวจะทําไดสําเร็จ  ผูประกอบการควรสํารวจความรู ความสามารถ 

และความพรอมของตนเองกอน  การวางแผนกอนการทําธุรกิจนี้ยังรวมไปถึงการเลือก

ทําเลที่ตั้งธุรกิจ การกําหนดรูปแบบของสปาที่จะทําการ กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย   

การออกแบบตกแตงสถานที่  การจัดหาวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑที่จะใช

ในสปา  การกําหนดรูปแบบการใหบริการ  และที่สําคัญยิ่งคือการวางแผนการลงทุน

อยางรอบคอบ 

 

 การสรางเอกลักษณของสปา  
เนื่องจากสปามีหลากหลายประเภท กอนที่เราจะลงมือทําธุรกิจสปา เราตอง

พิจารณาใหละเอียดถี่ถวนกอนวาเราตองการทําสปาประเภทใด มุงตอบสนองลูกคา

กลุมใด คนไทยหรือตางชาติ และลูกคากลุมนี้มีความคาดหวังอะไรจากบริการสปา  

การสรางเอกลักษณของสปานั้นประกอบดวย 
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การตกแตงสถานที่ การตกแตงสถานที่ตองมีเอกลักษณโดดเดนที่ทําให

ลูกคาสามารถสัมผัสไดและประทับใจ ในกรณีของสปาไทยในตางประเทศควรจะ

สะทอนถึง“ความเปนไทย”ใหชาวตางชาติเห็น  

การเลือกประเภทของผลิตภัณฑและบริการเพื่อสนองตอบความตองการของ

ลูกคา การเลือกใชผลิตภัณฑชนิดใดและมีบริการอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับวาสปานั้นเปน 

สปาประเภทใด แมแตผูใหบริการก็ตองมีคุณสมบัติที่ไมเหมือนกัน เชน ถาเปนสปา

ทางการแพทย (Medical Spa) จะตองมีผูเชี่ยวชาญทางการแพทย และมีที่ปรึกษา

ทางการแพทยเปนผูควบคุมดูแลการใหบริการ Destination Spa ควรจะมีอาหารสปา 

(Spa Cuisine) เพื่อใชประกอบในการทําทรีตเมนตบางอยาง ในขณะที่ Day Spa ไมมี

ความจําเปนที่จะตองมีอาหารประเภทนี้แตอยางใด สวนแหลงที่มาของผลิตภัณฑสปา 

อาจจะมาจากทองทะเล สมุนไพร หรือปาลึก ขึ้นอยูกับวาการบริการและการทํา 

ทรีตเมนตนั้นมีลักษณะเปนเชนใด   

 

 การสรางสัมผัสแหงสปา หรือ Spa Experience 
“Spa Experience”  คือการบริหารและควบคุมบรรยากาศการบริการสปา

แบบองครวม อาทิการตอนรับและการใหบริการของพนักงาน มาตรฐานการใหบริการ 

บรรยากาศ เสียงเพลง แสง และกลิ่นหอม เปนตน ใหมีความสม่ําเสมอตอเนื่อง เพื่อมุง

สรางความประทับใจใหกับลูกคา สรางความจดจํา และอยากกลับมาใชบริการอีก เชน 

กรณีของ Day Spa ควรจะเลือกสถานที่ที่มีพื้นที่สวนนอกบาน มีธรรมชาติที่สวยสด

งดงาม มีความสงบเงียบ ปราศจากเสียงรบกวนใดๆ ยกเวนการบรรเลงเสียงเพลง

เบาๆ ประกอบเสียงนกรอง เสียงน้ําไหล และเสียงคลื่นลม เปนตน การตกแตงภายใน 

เครื่องแบบพนักงาน เครื่องใชไมสอยตางๆ  อุปกรณที่ใชในการทรีตเมนต ทุกอยางตอง

เขากับคอนเซปตของสปาที่เราตั้งขึ้นอยางชัดเจน  
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8 แนวทางการจดัทํามาตรฐาน 

 
1. ดานการบริการ  

 การใชน้ําเพื่อสุขภาพ เชน การแชตัวในอางน้ํา แชเทา การบําบัดดวย

น้ําทะเล การออกกําลังกายในน้ํา  

 การใหบริการนวดตางๆ เชนนวดไทย นวดชีวัตสึ นวดกดจุด การอบ

ไอน้ํา อบสมุนไพร การประคบ การทําความสะอาดผิว การนวดหนา  

 บริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  

 การขจัดพิษหรือการทําดีท็อก (Detox Foliation)  

 การจัดเมนูบริการลูกคา  

 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยลูกคาระหวางรับบริการ 
 ผูประกอบการจัดใหมีผูใหบริการตามมาตรฐานตามประกาศนี้ 
 มีบริการหลักประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพ  

 การใชน้ําเพื่อสุขภาพ และใหมีบริการอื่นอีก 3 รายการเปนอยางนอย 

 มีการแสดงทะเบียนประวัติ ผู ใหบ ริการตามแบบที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

 มีการแสดงรายการบริการและอัตราคาบริการไวในที่เปดเผยหรือ
ตรวจสอบได 

 
2. บุคลากรใหบริการในสปา (Skill Staff)  

 ผูบริหารสปา สามารถพูดภาษาไทยและตางประเทศไดอยางดี  

 สวนพนักงานผูใหบริการ ตองผานการอบรมหลักสูตรตางๆ เฉพาะ

ดาน ไดรับการอบรมตามหลักสูตรจากสถาบันหรือสถานศึกษาที่
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คณะกรรมการรับรอง หรือเปนผูที่มีประสบการณการทํางานใน

กิจการสปาเพื่อสุขภาพมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการทดสอบความรูและประสบการณโดยคณะกรรมการตรวจ
และประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางกําหนด 

 ผูใหบริการมีเครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบรอย สะดวกตอ

การปฏิบัติงานและมีปายชื่อติดไวที่อกเสื้อดานซาย 

 
3. ผลิตภัณฑเครื่องมือและอุปกรณ (Tool and Equipment)  

 โดยผลิตภัณฑที่ใชตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐานปลอดภัย ผานการ

รับรองจาก อย.  

 มีเครื่องมือและอุปกรณพิเศษ เชน ซาวนา เครื่องออกกําลังกาย  

 มีระบบตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือสมํ่าเสมอ  

 
4. การบริหารและการจัดการองคกร (Organization and 

Management Quality)  

 มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 
 การพัฒนาบุคลากร และเนนจริยธรรม จรรยาบรรณการประกอบ

ธุรกิจ  

 มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูใหบริการและพนักงาน 

 สามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานประกอบการนั้นโดยใกลชิด 

และไมเปนผูดําเนินการสถานประกอบการแหงอื่นอยูกอนแลว 
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5. มาตรฐานความปลอดภัย 

 มีชุดปฐมพยาบาลที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา 

 มีปายหรือขอความแสดงหรือเตือนใหผูรับบริการระมัดระวังอันตราย
หรือบริเวณที่เส่ียงตอการเกิดภยันตราย 

 มีพนักงานที่มีความรู ความเขาใจและความชํานาญในการใช

อุปกรณเปนอยางดี คอยตรวจตรา ควบคุมดูแลการใชอุปกรณอบ

ความรอน อบไอน้ํา  

 บริเวณที่มีบริการอบความรอน อบไอน้ําและอางน้ําวน ตองมี

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้ง

เวลาที่พนักงานสามารถและควบคุมความปลอดภัยได 

 มีการควบคุมดูแลคุณภาพน้ําหรืออุปกรณการใชน้ําอื่นใดสําหรับ
ใหบริการ 

 
6. สถานที่และส่ิงแวดลอม  

 เนนตกแตงสถานที่ดวยเอกลักษณความเปนไทย และเปนธรรมชาติ 

ตกแตงสถานที่โดยไมมีลักษณะที่ทําใหเส่ือมเสีย 

 พื้นที่สถานประกอบการตองไมอยูในพื้นที่ติดตอกับสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ 

 ตั้งอยูในทําเลสะดวก ปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมอยู

ใกลชิดศาสนสถานจนกอใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ

ศาสนกิจ 

 การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล  

 สะอาด มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

 มีเสียงเพลงฟงแลวรูสึกผอนคลาย เพื่อใหผูรับบริการไดสัมผัสบริการ  
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 มีเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับลูกคาเชน ตูเก็บของ มี

หองอาบน้ํา หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บ

เส้ือผาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และควรแยกสวนชาย-หญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


