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บทท่ี 1 
 

บทสรุปสําหรบันักลงทุน 
 

 ตั้งแตภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอย ไดมีความพยายามที่จะดึงเงินตราจากตางประเทศ
เขามาในรูปแบบของบริการการทองเที่ยว ยิ่งในภาวะที่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซารสเปน 
ปญหาในยานเอเซีย ทําใหนักเดินทางมาประเทศไทยลดนอยลง รัฐบาลจึงตองหากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อ     
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามามากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ การทองเท่ียว เนื่องจากโรงแรมในประเทศไทยมีการ
บริการที่ดี  และกิจการสปาก็กําลังเปนท่ีแพรหลายตามโรงแรมและรีสอรทตางๆ มากมายจึงเปนจุดขายอีก
แบบหนึ่งที่หวังจะดึงเงินตราเขาประเทศ แตกอนท่ีชาวตางชาติจะเขามาใชบริการ คนไทยเองก็ไดเริ่มมีความ
นิยมและมีการใชบริการเพิ่มขึ้นบางแลว 
 
 ในสภาพสังคมที่มีการแขงขันสูงไดสรางความเครียดในการทํางานหรือการดําเนินธุรกิจ  และ
ปญหาดานสุขภาพมากขึ้น ทําใหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะ
ความตองการความผอนคลายในรูปแบบตางๆ จากขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวา คนในกรุงเทพมหานคร
มากกวารอยละ 48 หันมาใชวิธีทางธรรมชาติในการบําบัด ทําใหตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัว
มากขึ้น 
 
 ตลาดสปาเปนตลาดที่มีมูลคาและมีแนวโนมการเจริญเติบโตท่ีสูง โดยในป 2545 ตลาดมีมูลคา
รวมอยูท่ี 3,655 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตสูงมากถึงรอยละ 64 ในชวงป 2543 - 2545 ที่ผานมา จาก      
ผูประกอบการทั้งหมดประมาณ 250 ราย โดยที่รายไดประมาณ 2,294 ลานบาท หรือรอยละ 80 ของตลาด
รวม ไดมาจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวและทําธุรกิจ และจากแนวโนมการเติบโต
ทางธุรกิจสปานี้เอง ทําใหมีการคาดการณวาตลาดสปานาจะมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องตอไปอีก 3 ป  
ขางหนา โดยตลาดนาจะมีมูลคารวมอยูที่ประมาณ 4,200 ลานบาท สวนหนึ่งที่ทําใหตลาดเติบโตก็
เนื่องมาจากการเปดใหมีบริการสปาในโรงแรมและรีสอรทเกือบทุกที่เพ่ิมมากขึ้น 
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 จากการที่สปาไดกลายมาเปนตลาดที่มีศักยภาพ ในการที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโนม
ของผูบริโภคที่ตองการการผอนคลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันสปาที่เปดใหบริการยังมีจํานวนไมมากนัก
โดยเฉพาะสปาที่เปดแบบสแตนอโลน ดังนั้นจึงทําใหบริษัท The Spa มองเห็นแนวทางและโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จในการลงทุนทําธุรกิจประเภทนี้ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีจํานวนสปาที่เปดใหบริการยงั
มีไมมากนัก แตอุตสาหกรรมนี้กําลังตกอยูในสภาพการแขงขันท่ีรุนแรง ดังนั้นการที่จะดําเนินกิจการให
ประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน ทําเลที่ตั้ง ราคาคาใชบริการ สินคาและการ
บริการ  แตที่สําคัญท่ีสุดไดแก  การเลือกทําเลสถานที่ตั้งและการสรางจุดขายที่โดดเดนแตกตางจากคูแขงและ
เปนขอไดเปรียบในการแขงขัน และจากปจจัยเหลานี้เองที่ทําใหทาง The Spa ซ่ึงเปนรูปแบบของ Destination 
Spa ขนาดพื้นที่ใหบริการ 2,000 ตารางเมตร มีความมั่นใจที่จะสามารถดําเนินและประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจสปาได เนื่องจากปจจัยท่ีสําคัญเชน ทําเลที่ตั้งของ The Spa ที่จะเปดใหบริการตั้งอยูที่ถนน  บางนา-
ตราด ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นที่ดานหนาของตึกไพโรจนกิจจา หางจากเซ็นทรัลบางนาไปประมาณ 100 เมตร บริเวณ
พื้นท่ีดานหนาติดกับถนนใหญ จึงเปนทําเลที่เดินทางไปมาสะดวกและผูที่เดินทางไปมาบริเวณนั้นสามารถ
สังเกตเห็นไดงาย นอกจากนั้นยังมีการใหบริการท่ีครบวงจร เชน บริการนวด และเสริมความงาม โดยเฉพาะ
บริการนวดที่ทาง The Spa จัดใหมีการนวดที่บาน (Spa Delivery) เปนจุดเดนแตกตางจากสปา    ทั่วไป ซึ่งจะ
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค  ท่ีตองการการผอนคลายแตไมตองเดินทางออกจากบาน และการ
ตกแตงสถานที่ทั้งภายนอกและภายในที่ลงตัว โดยการผสมผสานระหวางดีไซนที่ทันสมัย และความเปน
ธรรมชาติ สงบ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในสถานที่ และรูสึกผอนคลายเมื่อเขามาใชบริการ 
 
 ทางบริษัท The Spa เล็งเห็นวากลุมลูกคาเปาหมายในยานถนนบางนา-ตราด เขตบางจาก  เขต
พระโขนง และศรีนครินทร เปนกลุมลูกคาที่มีอํานาจซื้อและมีจํานวนมากพอสมควร โดยเฉพาะยานบางนา-
ตราด และศรีนครินทรที่มีโครงการหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซ่ึงทางบริษัทฯ มั่นใจวาสามารถ 
ดึงดูดและรองรับใหบริการลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี 
  
  ในสวนของคูแขงขันนั้น จากการสํารวจตลาดพบวาในบริเวณใกลเคียงกันมีคูแขงเพียงหนึ่งราย
เทานั้นท่ีทาง The Spa จัดใหเปนคูแขงที่สําคัญ ซึ่งไดแก Health Land Spa ตั้งอยูบนถนนศรีนครินทร 
สามารถเดินทางไดทั้งจากดาน ซอยอุดมสุข 60 และทางถนนศรีนครินทร Health Land เปนสปาที่เปด
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ใหบริการมากกวา 2 ป จึงทําใหเปนที่รูจักของกลุมลูกคา แตเนื่องจากวาทําเลตั้งอยูในซอย  ทําใหผูบริโภค        
รายใหมๆ   ที่อยากทดลองใชบริการสังเกตเห็นไดยาก จากจุดออนขอน้ีทําใหทางบริษัท The Spa เชื่อมั่นวา
จะเปนสปาที่ใหบริการและตอบสนองความตองการกับกลุมผูบริโภครายใหมที่ตองการเขามาทดลองใช
บริการไดดีกวาคูแขง  
   
 ดานการลงทุนและบริหารการเงิน      ทางบริษัท The Spa    ไดวางแผนการจัดการอยางมี               
ประสิทธิภาพ  โดยจะควบคุมตนทุนขายและคาใชจายในดานตางๆใหอยูในระดับท่ีไมสูงจนเกินไป เนนการ
ลงทุนและใชจายใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด และชวยเพิ่มยอดการใชบริการไดอยางมี    
ประสิทธิผล ทางบริษัท The Spa ไดวางแผนการดําเนินงานวาโครงการจะเริ่มกอสรางในเดือนกันยายน 2546 
และคาดวาแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการใหกับลูกคาไดภายในเดือนมกราคม 2547  

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

2. มียอดขายปแรก 13 ลานบาท  
 

3. สรางผลกําไรไดตั้งแตสิ้นปที่หนึ่ง 
 

4. มียอดขายเติบโตตอเนื่องประมาณรอยละ 20 ตอป 
 

5. สามารถคืนทนุไดภายในระยะเวลาประมาณ 3 ป 
 

6. มีคา NPV อยูที่ 23.8 ลานบาท 
 

7. มี IRR อยูที่รอยละ 34 
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บทท่ี 2 
 

ตลาดสปา 
 
สภาพตลาดปจจุบัน 
 
• วิธกีารดแูลสขุภาพและการผอนคลายความเครียด 

 
 สภาพเศรษฐกิจสังคมและการแขงขันเชิงธุรกิจในปจจุบันกอใหเกิดความเครียดและปญหาดาน
สุขภาพไมวาจะอยูในสถานะภาพของเจาของกิจการหรือลูกจางเองก็ตาม จึงเปนเหตุผลใหผูบริโภคเริ่มสนใจ
และเอาใจใสดูแลและรักษาสุขภาพอยางจริงจังเพิ่มขึ้น 
         
 ผูบริโภคเหลานี้มีทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพ และมีวิธีการผอนคลายไดหลายรูปแบบ เชน การ
เขาศูนยกีฬา วิ่ง และเตนแอโรบิคตามสวนสาธารณะ การฝกโยคะ การไปดูหนังหรือเดินซ้ือของตาม
หางสรรพสินคา แตวิธีการผอนคลายที่กําลังมาแรงและเปนที่นิยมอยางแพรหลายคือ การเขามาใชบริการ
ในสปา ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูบริโภคคลายความเครียดแลว การบริการบางประเภทในสปายังเปนการเสริม
สุขภาพใหแข็งแรงอีกดวย 
        
 แตเนื่องจาก 1 - 2 ปที่ผานมา ธุรกิจสปาที่เปดใหบริการสวนใหญจะอยูในโรงแรมและรีสอร
ทตามสถานที่ทองเท่ียว ทําใหผูบริโภคบางสวนไมสะดวกที่จะไปใชบริการ นอกจากนี้ อัตราคาบริการของ
บรรดาธุรกิจสปาซึ่งตั้งอยูในโรงแรมและรีสอรทดังกลาวก็มีราคาที่สูงมาก ทําใหเปนอุปสรรคของสถาน
บริการเหลานี้ที่ตองมุงการทําตลาดเปาหมายของตนไปที่ผูบริโภคระดับสูงเทานั้น ดังนั้นถามีบริการสปาที่
เปดแบบสแตนอโลนเพิ่มมากขึ้นและมีอัตราคาบริการปานกลาง ก็จะเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่ใส
ใจสุขภาพและตองการใชบริการ  
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• โอกาสทางธรุกจิ 
 

 จากปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยหลายอยางในการลงทุนเชน ตลาดที่มีมูลคาสูงถึง 3,655 ลานบาท มีอัตรา
การเติบโตสูงอยางตอเนื่องประมาณ รอยละ 40 ตอป และจากชองวางของสภาพตลาดสวนใหญที่มีการเปด 
สปาในเฉพาะสวนของโรงแรมและรีสอรทและมีราคาคาใชบริการที่สูง 
        
 แนวโนมของผูบริโภคที่เริ่มหันมาดูแลรักษาสุขภาพ  และหาวิธีการผอนคลายดวยการใช      
สมุนไพรมีมากขึ้น ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือน้ํามันหอมที่ใชนวด  ท่ีมีสรรพคุณในการชวยบําบัดรักษาอาการตางๆ 
ได  พรอมกับใหกลิ่นหอมชวยใหรูสึกผอนคลายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการหาแหลงเงินกูเพ่ือมาลงทุนในธุรกิจก็
สามารถทําไดงายกวาสมัยกอน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

 
 จากปจจัยท้ังหมดที่กลาวถึงนี้ ทําใหทางบริษัท The Spa เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจและ
เปนการสรางใหผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการเลือกดูแลรักษาสุขภาพและการผอนคลายดวยวิธี 
ธรรมชาติ 
 
ลกัษณะธรุกจิ 
 
  1. วิสัยทัศน 
   นําเสนอสินคาและบรกิารที่มคุีณภาพ โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจและเพิ่มคณุคา
ใหกับลูกคาทุกคนที่เขามาใชบริการ 

 2. ภารกิจ 
เปนสถานบรกิารแบบ Destination Spa ที่ใหบริการการผอนคลายและเสริมสรางสุขภาพท่ีด ี

ใหกับผูบรโิภคโดยเนนวธิีการแบบธรรมชาติบําบัด ดวยสินคาและบรกิารหลกัๆ ดังนี้ 
- บริการนวด 
- แบบแผนไทย และแบบอะโรมาเธอราพ ี
- นวดหนาและฝาเทา 
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- นวดบําบดั 
- บริการเสริมความงาม 
- อบผิว 
- ขัดผวิ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกและผอนคลาย 
- อางน้ําจากุซซี่ และอางน้ําเยน็ 
- หองอบซาวนา และหองอบไอน้ํา 
- การใหคําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพ 
- ผลิตภณัฑทางธรรมชาต ิ
- นํ้ามันหอมกลิน่ตางๆ 
- สมุนไพรประคบ 

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

การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาค 

 
• ดานเศรษฐกจิและนโยบายรฐับาล 
 

 สภาพเศรษฐกจิท่ีเริ่มปรับตวัดีข้ึน ทําใหผูบรโิภคมีการใชจายเงินมากขึ้น   และตลาดสปา  ก็มี 
แนวโนมท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากนั้นตลาดขางเคียงอยางผลิตภณัฑจากธรรมชาตโิดยเฉพาะตลาด
สมุนไพรก็มีอัตราการขยายตวัสูงถึงรอยละ 30 ตอปซึ่งมาจากภาครัฐมนีโยบายสนับสนุนการพัฒนาการผลิต
และสงเสริมการใชผลิตภณัฑจากธรรมชาติ ทําใหตลาดผลิตภณัฑและการบริการเรือ่งสุขภาพ ซึ่งรวมถึง       
สปา  กลายเปนตลาดที่มีศกัยภาพในการเติบโตมากขึน้ 

 
• ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 
 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ  เริ่มมีการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่เอ้ืออํานวยตอ 

การเติบโตของตลาดสปา  เนื่องจากกระแสนิยมสินคาที่มาจากธรรมชาตแิละบริการความผอนคลายใน
รูปแบบธรรมชาติ มีการดูแลรกัษาสุขภาพมากขึ้นทําใหผูบรโิภคเริ่มมาใชบรกิารสปามากขึ้น โดยสวนหนึ่งมี
ความเชื่อท่ีวาสามารถชวยผอนคลายความเครียด และเสริมสุขภาพกายและจิตใจ เปนสถานที่สงบเหมาะ
สําหรับการผอนคลาย  อีกท้ังยังเปนการหลกีเลีย่งอันตรายจากสิ่งปนเปอนทางเคมี  เนื่องจากใชผลติภัณฑจาก
ธรรมชาติโดยเฉพาะการใชสมุนไพร 
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โครงสรางตลาดและสภาพอตุสาหกรรม 
 
• โครงสรางตลาด 

 

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

• สภาพอุตสาหกรรม 
 

 การใชธรรมชาติบําบัดเพื่อปรับสมดลุในรางกาย  เปนวธิหีน่ึงที่คนสวนใหญเลือกใชเมื่อตองการ 
ผอนคลายแทนการพึ่งยารกัษาโรค จากความหวงใยสุขภาพนี้เอง ทําใหธุรกจิและบริการทีเ่กี่ยวของกับ       
สุขภาพไดรับความสนใจมากขึ้น ธรุกจิและบรกิารดานสุขภาพถกูปลุกใหตื่นขึ้น เพราะเมอืงไทยมีความโดดเดน 
ทั้งเรื่องสมุนไพรและการแพทยแผนไทย โดยเฉพาะสปาซึ่งเปนธรุกิจทีก่ําลังมาแรงและไดรับความสนใจจาก
ผูประกอบการและนักลงทุนเปนอยางมาก 

 
 ในชวงเวลา 2 ปท่ีผานมา มจีํานวนสปาเปดใหบริการเพิม่ขึ้นมากมาย  ท้ังในรูปแบบที่เปนสปา

แบบใหบรกิารครบวงจร โดยมีการออกแบบสถานที่ใหดูหรูหรา และใหความรูสกึผอนคลายเมื่อเขาใช
บริการ และหองแถวท่ีเปดใหมีบริการนวดและเสริมความงามในแบบตางๆ  
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  1. การเขามาของคูแขงรายใหม 
 
  จากเดิมท่ีสปาจะมีใหบริการแตในโรงแรมใหญและรีสอรทตางๆ  แตเนื่องจากธรุกิจสปา

กําลังไดรับความนิยมอยางสงูจากผูบรโิภค จึงทําใหมีนักลงทนุและผูประกอบการเริ่มตื่นตัวเปดกิจการดาน  
สปาเพิ่มมากขึ้น โดยมีการเปดสปาตามโรงแรมตั้งแตระดับส่ีดาวข้ึนไป และเปดสปาแบบสแตนอโลนมา
กขึ้น ทําใหการแขงขันมีความรุนแรงมากขึ้นตามไปดวย แตการเขามาใหมในธรุกจิแบบสปานี้ทาํไดไมงาย
นัก เนื่องจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจของสปาในเมืองไทย   ตองอาศัยทําเลทีเ่ดินทางสะดวก การท่ีจะหา
ทําเลที่ตั้งที่ดไีด  ตองใชเงนิลงทุนสูง นอกจากนัน้รูปแบบการใหบริการและการออกแบบตกแตงรานก็เปน
ปจจัยที่สําคญัอีกประการหนึ่งซึ่งจะวาไปแลวก็ตองใชเงนิทุนสูงพอสมควร ส่ิงสําคัญมากอีกอยางคือเรื่อง
ของบุคลากรโดยเฉพาะพนกังานนวดที่ตองมีความสามารถและความชํานาญในการนวดแบบตางๆ ซ่ึง   ผูที่
เขามาใหมในธุรกิจสปาจําเปนตองลงทุน และมแีหลงท่ีจะจดัหาทรพัยากรบุคคลเหลานี้เขามาปฏิบัติงาน ซึ่ง
ไมใชเรื่องงายในปจจุบันที่จะหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพในปริมาณมากๆ  

 

2. สินคาทดแทน 
 

 ในมุมมองท่ีสปาเปนสถานที่สําหรับคนที่มีความตองการความผอนคลายความตึงเครียดจากการ
ทํางานหนัก สินคาทดแทนของธรุกจิสปาที่ชวยผอนคลายความเครียดหรือเสรมิสรางสุขภาพมีอยูมากมาย
ทั่วไป อยางเชน ศูนยออกกําลังกายตามอาคารสํานักงานและโรงแรมตางๆ สถานที่ใหบริการนวดแผน
โบราณตามโรงพยาบาล อาคารพาณิชย หองแถวและตามหางสรรพสินคา การเตนแอโรบคิ  ใน
สวนสาธารณะหรือบริเวณลานหนาหางสรรพสินคา การวิ่งและการฝกโยคะซึ่งกําลังเปนที่นิยม หรอืกระทั่ง
การดูภาพยนตรก็สามารถชวยใหผอนคลายได ซึ่งผูบรโิภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกใชบรกิาร โดย
กิจกรรมบางอยาง  สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจายหรือมีคาใชจายที่ถูกมากๆ นอกจากนัน้สถานที่เหลานี้
หาไดงายกวาสปา  

 
 แตในมุมมองที่สปาเปนสถานที่สําหรับคนที่มีความตองการความผอนคลายดวยการนวด สินคา
ทดแทนของธุรกิจสปาจัดวามีคอนขางนอย ซึ่งไดแกสถานที่ใหบริการนวดแผนโบราณตามโรงพยาบาล 
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อาคารพาณิชย หองแถว และตามหางสรรพสินคา ซ่ึงเปนสถานที่สะดวกและหาไดงาย แตเปนกลุมลูกคาคน
ละแบบ  นั่นคือเปนกลุมที่ไมเนนบรรยากาศที่ผอนคลาย  สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม แตเปนกลุมที่ตองการ
ความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย 
 

3. อํานาจการตอรองของลกูคา (ผูใชบรกิาร) 

 
ลูกคาหรือผูมาใชบรกิารท่ีสปา จะมีอํานาจการตอรองนอย เนื่องจากวาสถานบริการสปา  แตละ 

แหงในบรเิวณตางๆจะเปดใหบรกิารไมแพรหลาย คืออาจจะมีเพยีงแหงเดียว หรอืสองแหงเทานัน้ นอกจากนัน้ 
ความสามารถในการใหบริการของสปากับลูกคายงัมีขอจาํกัดอีกดวย เพราะในแตละชวงเวลาของแตละวนั
นั้น สปาทัว่ไปสามารถรองรับใหบรกิารลกูคาไดในจํานวนที่จํากัดโดยเฉพาะในชวงบายสามโมงถงึสองทุมเปน
ตน ซึ่งเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาทีลู่กคาเขามาใชบรกิารเปนจํานวนมาก ดังนั้นลกูคาสวนใหญจึงตอง
โทรศัพทมาจองขอใชบริการลวงหนา สวนลูกคาที่ไมไดจองเวลาลวงหนาสวนใหญมักจะนัง่รอหรือไมก็
กลับมาใชบรกิารในวันหลัง เหตุผลเพราะวาสปาที่เปดใหบริการในแตละบริเวณมจีํานวนจํากัดมากดังที่กลาว
มาแลวขางตน ดังนั้นทําใหการเปลีย่นสถานที่บรกิารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจะตองมีคาใชจายคอนขางสูง 
ทั้งคาน้ํามันและตองเสยีเวลาในการเดินทาง นอกจากนั้นผูบริโภคยังไมรูวาบรกิารหรอืสินคาของสปาอีกแหง
หนึ่งจะเปนอยางไร 
 

 จากเหตุผลที่จํานวนสปาที่เปดใหบริการนั้น ยังมีจํานวนไมมาก ทําใหการต้ังราคาหรือการขึ้น
ราคาที่เหมาะสมสามารถทําไดงายและผูบริโภคก็ยินดีท่ีจะจาย เหตุผลหน่ึงคือวาถาลูกคาที่เขามาใชบริการ
นวดแลวเกิดความพึงพอใจกับการนวดนั้นๆ จะสงผลใหลูกคาเกิดความภักดี ทําใหการกําหนดเรื่องราคา     
ไมสงผลกระทบมากนัก 
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4. อํานาจการตอรองของผูขาย 
  

อํานาจการตอรองของผูขายแยกเปนสามสวนดังนี้  
 
1. ผูใหบรกิารออกแบบและกอสรางสถานที ่

 อํานาจการตอรองของผูใหบริการออกแบบและกอสรางสถานที่มีนอย   เนื่องจากวาใน
ปจจุบันมีสถาปนิกทีร่ับออกแบบและผูรับเหมากอสรางอยูจํานวนมาก   ทําใหเจาของกิจการมีทางเลือกมาก 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกจิที่ถดถอยทําใหเกิดความตองการทีจ่ะไดงาน ทําใหมีการเสนองานแขงกันซึ่ง     
เจาของกิจการจะไดเปรียบจากตรงนี้โดยจะไดราคาที่ต่ําลง 

2. ผูขายผลิตภณัฑท่ีใชในการทําธุรกิจสปา 
 
 อํานาจการตอรองของผูขายผลิตภัณฑที่ใชในการใหบริการในสปามีคอนขางสูง เชน  

เครื่องอบตัว ระบบอางจากุซซี่  หองซาวนา และหองอบไอน้ํา เนื่องจากสินคาเหลานี้สวนใหญเปนสินคา
เฉพาะกลุม  และตองนําเขาจากตางประเทศโดยที่มีตัวแทนจําหนายในประเทศเพียงไมกี่รายที่นําเขามา ทําให
ทางเลือกของเจาของกิจการมีนอย 

 
3. ผูขายผลิตภณัฑท่ีใชในขัน้ตอนการนวดและเสริมความงาม 
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 อํานาจการตอรองของผูขายผลิตภัณฑที่ใชในขั้นตอนการนวดและเสริมความงามมีนอย  
เพราะสินคาสวนใหญหลายชนิดสามารถหาซื้อไดภายในประเทศ เชน นํ้ามันหอม และสมุนไพร ถึงแมวา
จะตองสั่งซื้อสินคาบางรายการที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ทางบริษัทฯหรือสปาทั่วๆไปก็สามารถหาซื้อได
จากตัวแทนจําหนายหลายรายไดในราคาที่ถูก ผูขายบางรายยินดีที่จะใชกลยุทธฝากขายสินคาอีกดวย และ
เนื่องจากสินคาเหลานี้เปนสินคาที่ใชเฉพาะกลุม เปนสินคาที่ไมไดใชหรือสามารถวางขายไดตามตลาดทั่วไป 
จึงทําใหผูขายหลายรายจําเปนตองอาศัยและใชชองทางทางดานสปาเปนชองทางหนึ่งในการขายสินคาและ
สรางตราสินคาของตนเองใหเปนท่ีรูจัก จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูขายมีอํานาจการตอรองท่ีนอยกวา 

 
5. การแขงขนั 

การแขงขันในตลาดสปาเปนการแขงขันทีสู่ง เนื่องจากธรุกจิสปา กําลังไดรับความนยิมอยางสูง 
จากผูบรโิภค โดยเฉพาะคนไทยทั้งผูหญิงและชายที่เริม่มีการตืน่ตัวและใหความสนใจ  ในการดแูลรักษา    
สุขภาพมากขึน้ จึงทําใหนักลงทุนเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและไดทําการเปดกิจการเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพ
และตางจังหวดั โดยสปาในกรุงเทพนั้นจะเนนตั้งแตภาพลักษณความหรูหราของสถานที่และรวมถงึบริการท่ี
มีความหลากหลายสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครนั ในขณะที่ สปาตามตางจังหวัดนัน้จะไมเนนถึงความ
สวยงามในการออกแบบรานความหรูหรามากนัก แตจะเนนการใหบรกิารทีจ่ัดเตรยีมใหลูกคาเทานั้น 

 
 จากสภาพตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสในการทํากําไร สปาโดยทั่วๆไปจึงใชกลยุทธทาง
การตลาดโดยเฉพาะกลยุทธดานราคา และกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆเปนกลยุทธในการทําตลาดและ
แขงขันกับคูแขงขัน อยางเชน การลดราคาพิเศษตอการใชบริการตอครั้ง การซื้อโปรแกรมนวดแบบเปน
แพ็คเกจ  เพ่ือดึงใหลูกคาเขามาบริการอยางตอเนื่อง และการจําหนายคูปองเพื่อใชเปนสวนลดในครั้งตอๆไป 

 

 เพื่อสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน   ดังนั้นเจาของสปา            
รายใหญๆจะใชงบประมาณในการนําเสนอสถานที่  และบริการของตนเองโดยการใชสื่อโฆษณาตางๆ 
โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพที่ดูจะตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายที่สุดและเปนที่นิยมมากที่สุดในปจจุบัน เชนนิตยสาร
ที่เกี่ยวกับความงาม และเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจะชวยสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจักไดเร็วย่ิงขึ้นพรอมนําเสนอ
กิจกรรมสงเสริมการขายตางๆไปไดพรอมๆกัน 
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 จากผลการวิเคราะหอุตสาหกรรมสปาขางตน  สามารถสรปุไดวา  การลงทุนทําธรุกจิสปานั้น 
คอนขางยาก  การดําเนินธรุกิจสปาใหประสบความสําเร็จไดนั้นก็ตองอาศัยปจจยัหลายอยาง โดยเฉพาะ ทําเล
สถานที่ตั้งสินคาและการใหบริการ  การพัฒนารูปแบบการใหบริการ ใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรม      
ผูบริโภค และที่สําคญัคือจะตองมีจดุเดนเปนของตัวเองเพื่อสรางใหเปนจุดขายและเปนขอไดเปรียบในการ
แขงขัน ซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับตราสนิคาในระยะยาว  

 
 นอกจากนั้น ผูประกอบการในธรุกจิสปา  ตองเนนและเสริมการเพิ่มคณุคาใหมๆ ใหแกผูท่ีมาใช 

บริการ  ซ่ึงนับวันจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมบอยและมีความตองการในสิ่งตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 
บทท่ี 4 

 
การวิเคราะหคูแขง 

 
 สภาพการแขงขันของธุรกิจสปานั้น จัดวาอยูในเกณฑสูง ท้ังจากการแขงขันจากธุรกิจแบบ
เดียวกันและการแขงขันจากสินคาทดแทน ดังเห็นไดจากมีการเปดกิจการเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบการ
ใหบริการนวดตามหางสรรพสินคา และหองแถวตางๆ ซึ่งใหบริการเชน การนวดเฉพาะจุด เชน นวดฝาเทา 
จนไปถึง  สปาที่ใหบริการแบบครบวงจรทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด นอกเหนือจากการเลือกทําเลที่ตั้ง
ซึ่งถือวาเปนจุดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจสปาแลว การใชกลยุทธดานราคาและกิจกรรมสงเสริมการขาย  
ก็เปน     กลยุทธหลักๆ ที่ผูประกอบการเกือบทุกคนนํามาใชในการแขงขัน 
 
ประเภทของสปา 

 
1. Resort Spa และ Hotel Spa 

 เปนลักษณะของรีสอรทและโรงแรมที่มีการใหบริการสปา สําหรับแขกที่เขาพัก สามารถพบ
เห็นไดทั่วไปตามแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง อาทิเชน หัวหิน และภูเก็ต  
 
2. Day Spa 
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 เปนรูปแบบสปาที่พบไดทัว่ไปในกรุงเทพฯ อาจใชเวลาเพียง 2 ช่ัวโมงสําหรับการเขาใชบรกิาร 
หนึ่งอยาง หรือมากที่สุด 1 วัน สําหรับการเขารับบริการแบบครบวงจรทั้งการนวดและดูแลสุขภาพผิว 
 
3. Destination Spa 

 สถานประกอบการที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบโดยจะใหการบริการดูแลตั้งแตเรื่องอาหารการ
กิน การอยูการนอน การออกกําลังกาย และการใหบริการดานสปา กอนการเขาใชบริการตองมีการสอบถาม
และพูดคุยเพื่อทําความเขาใจลักษณะการใชชีวิตของผูจะเขารับการบริการ เ พื่อท่ีจะไดสามารถจัดเตรียม    
รูปแบบ หรือคอรสการบําบัดที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับผูจะเขารับบริการมากที่สุด 
4. Medical Spa 

 เปนรูปแบบที่เนนการทําสปาเพื่อบําบัดและรกัษาโรค  ซึ่งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจ
เปนการบําบัดโดยทางธรรมชาติเพียงอยางเดียว หรือควบคูไปกับการใชยาแผนปจจุบัน 

 
 
ประเภทของรูปแบบการใหบรกิารในสปา 

 
 โดยท่ัวไปรอยละ 70 ของการใหบรกิารในสปา คือ การนวด ซึ่งรูปแบบการนวด ท่ีไดรับความ
นิยมมีทั้งหมด 8 ประเภท 

 
1. การนวดแบบแผนไทย (Thai Massage) 

 เปนการนวดแบบผสมผสานระหวางการนวดแบบเนนกดจุด ที่เนนการคลึงไปตามรางกายกับ
การนวดแบบยืดเสนยืดสาย แบบกายบริหาร 
 
2. การนวดแบบจีน (Shiatsu) 

 เปนการกระตุนและบําบัดพลังงาน หรือ “ช่ี”  ท่ีไหลเวยีนภายในรางกายใหสมดุลคลายกับการ 
นวดแบบไทยแตความหนักหนวงนอยกวา 
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3. การนวดแบบญี่ปุน (Reiki) 
 เปนการนวดทีม่ีพื้นฐานของความเชื่อที่วา เปนการกระตุนประกอบกบัการฟนฟูพลงังาน  และ

ผอนคลาย การนวดแบบนี้เนนการกดจุดโดยจะทําการนวดลงบนจดุสําคัญ 16 จุดบนรางกายเทานัน้ ไมมีการ
สัมผัสรางกายสวนอ่ืน 
 
4. การนวดแบบอินเดยี (India Massage) 

 เปนการกระตุนกลามเนื้อสวนบนของรางกายบริเวณหัวไหล และตนคอควบคูไปกับการนวด
ดวยน้ํามันหอมระเหย เพื่อใหพลังงานไดไหลเวียนท่ัวรางกาย 
5. การนวดแบบขจัดพิษ (Lymphatic Drainage) 

 เปนการนวดเพื่อชวยลดอาการบวมน้ํา  และกําจัดไขมันสวนเกินท่ีเรียกวา เซลลลูไลท ชวย 
กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและกระชับผิว ลักษณะการนวดจะเปนการเคาะและกดตามผิวหนังสวนท่ีไม
เรียบเปนลักษณะผิวเปลือกสม 
 
6. การนวดแบบอะโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 

 เปนการนวดที่นิยมกันมาก เปนการนวดแบบผสมผสานระหวางวิธีการนวดแบบโบราณ  ซึ่ง 
เปนการผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ควบคูกับการใชกลิ่นบําบัด 
 
7. การนวดฝาเทา (Reflexology) 

 เปนการนวดที่ชวยกระตุนระบบการทํางานของรางกายโดยรวมใหดีข้ึน  เนื่องจากฝาเทาเปนจุด 
ศูนยรวมของเสนตางๆ ในรางกาย 
 
8. การนวดแบบอัคนีบําบัด (Lastone Therapy) 

 เปนการใชหินรอน-เย็น วางตามจุดสําคัญของรางกายสลับกัน อุณหภูมิท่ีตางกันของหินจะชวย 
กระตุนการไหลเวียนของโลหิต ซึ่งจะสงผลใหเซลลในรางกายไดรับออกซิเจนอยางเต็มที่ 
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 จากอัตราและแนวโนมการเจริญเติบโตของธุรกิจสปาที่กําลังเพิ่มสูงขึ้น ทําใหนักลงทุนใหความ
สนใจและเปดสปาเพิ่มมากขึ้นไมวาจะอยูในโรงแรมหรือรีสอรทตางๆแลว ยังมีการเปดกิจการแบบ 
สแตนอโลนเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะสปาที่จัดอยูในประเภทของ Day Spa และ Destination Spa 
  
คูแขงทางตรง 
 
 ผลการสํารวจคูแขงในยานบริเวณถนนบางนา-ตราด และเขตใกลเคียงกัน พบวามีคูแขงที่เปน       
คูแขงหลักเพียงหนึ่งแหงเทานั้นคือ Health Land Spa ซึ่งตั้งอยูในระหวางในซอยอุดมสุข 60  และถนน 
ศรีนครินทร Health Land Spa จัดเปนสปาประเภท Medical Spa ที่เปดใหบริการมาแลวมากกวา 2 ป และเปน
ที่รูจักเปนอยางดีของผูบริโภคบริเวณนั้น 
 
 สําหรับจุดแข็งและจุดออนของ Health Land Spa สาขาถนนศรีนครินทร สามารถวิเคราะหได 
ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

 
1. มีช่ือเสียงเปนที่รูจกัแพรหลาย (ปจจุบันมี 2 สาขา ท่ีถนนสาธร) 
2. การเดินทางสะดวก สามารถเขาไดจากทางดานถนนศรนีครินทร และทางถนนสุขุมวิท 
3. มีแพทยอายรุเวช คอยใหคําปรึกษากับลูกคาที่มาใชบรกิาร 
4. มีบริการขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพท่ีหลากหลาย 
5. มีแหลงเงินทุนสูง 
6. ผูบริหารงานและทีมงานมีประสบการณและความชํานาญในธรุกจิ 

 
 จุดออน 

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

นวดแบบทั่วไป 
5. ลูกคาไมไดรับการบอกวาสามารถเลือกน้ํามันหอมกลิ่นตางๆได  เมื่อเลือกบริการนวดแบบ 

อะโรมาเธอราพี 
 

คูแขงทางออม 
 

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

ปจจัยสําคญัสูความสําเรจ็ 
 
 ในสภาพตลาดที่มีการแขงขนัที่รุนแรง การดําเนินธรุกิจสปาเพื่อใหประสบความสําเร็จไดตาม
เปาหมายน้ันตองมีกลยุทธทางการตลาดทีด่แีละอาศัยปจจยัที่สําคัญคือ 
 
  1. มีทําเลที่ตั้งของสถานที่ที่เดนิทางไปมาไดสะดวก  และสามารถสังเกตเห็นไดงาย 
 

2. มีสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภคไดดี เชน ใหบริการ     
คําแนะนําดูแลสุขภาพที่ถกูตองใหกับผูมาใชบริการ เพ่ือสรางความประทับใจและสรางลูกคาใหเกดิความ   
จงรกัภกัด ี
 
  3. มีจุดเดนที่เปนขอไดเปรยีบในการแขงขัน 
 
  4. มีความพรอมดานบุคลากร 
 

5. กิจกรรมทางการตลาดที่ตองตรงกับกลุมลกูคาเปาหมายหลัก 
 
  6. มีการปรับปรุงสถานที่หรือพัฒนาสินคาและบรกิารใหทันตอพฤตกิรรมของผูบรโิภคที่อาจ 
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
 
 สําหรับสินคาและบรกิารที่เปนหนึ่งในปจจัยที่มผีลตอความสําเรจ็ในการทําธรุกิจดานสปา  มี
รายละเอียดเพิม่เติม ดังนี ้
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หมวดสนิคา 
 

1. น้ํามันหอม 
 
2. โคลนหมักและพอกตวั 
 
3. โลช่ันบํารุงผวิ 
 
4. สมุนไพรบํารงุรางกาย 

 
 
หมวดบรกิาร 

 
1. การนวด 4 แบบ ไดแก 

 
1.1 นวดแบบไทย 
 
1.2 นวดแบบอะโรมาเธอราพี 
 
1.3 นวดหนา 
 
1.4 นวดฝาเทา 
 
1.5 นวดบําบัด 
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2. การใหบรกิารเสริมความงาม 
 
2.1 การขัดและอบผวิสมุนไพร 

 
2.2 การทําทรตีเมนต 

 
- Full Body Treatment 
เปนวิธีที่มีการใชผลิตภัณฑเพ่ือดูแลรางกายใหดีข้ึน ไมใชการบําบัดรักษาปญหาใดๆ ทั้งสิ้น แต
เปนเนนเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง 

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

 
3. พนักงานนวด (Therapist) 

 
ใหบริการในรปูแบบการนวดตางๆทีผ่านการอบรมและทดสอบความสามารถในการนวด 
 
3.1 พนักงานนวดแบบแผนไทย 
 
3.2 พนักงานนวดแบบอะโรมาเธอราพ ี
 
3.3 พนักงานนวดแบบบําบัด 
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4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่การผอนคลาย 
 
  4.1 แยกสวนของผูชายและผูหญิง 
 
  4.2 หองนวดแบบรวม 
 
  4.3 หองนวดแยกสวนตัวแบบทัว่ไปและแบบวีไอพี 
 
  4.4 หองทําทรีตเมนท 
 
  4.5 หองอบไอน้ําแบบรวม 
 
  4.6 หองอบซาวนาแบบรวม  
 
  4.7 อางจากุซซ่ี  และอางน้ําเยน็ 
 
  4.8 หองอาบน้ํา  และล็อคเกอรสวนตวั 
 
  4.9 หองรับแขก สําหรับพักผอนระหวางรอรับการใหบริการ 
 
4.10 บริการเครื่องดืม่ 

 
5. การใหคาํแนะนํา 

  5.1 มีการจัดเตรยีมเอกสารสําหรับการดแูลและรกัษาสุขภาพที่ถูกตอง 
  5.2 คูมือเกี่ยวกับวัตถุประสงคและประโยชนของการเขารับบริการในสปา และการนวดในแบบตางๆ

เพ่ือสรางใหลูกคาเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 6 
 

การวจิัยตลาด 
 
วงจรชวีิตธรุกจิสปา 

 
 จากการวิเคราะหสภาพตลาดและวงจรชีวิตธุรกิจพบวา ธุรกิจสปาจัดอยูในชวงท่ีมีอัตราการ
เติบโตสูง  เนื่องจากแนวโนมของผูบริโภคจํานวนมากมีความตื่นตัว และระวังดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
มีสถานประกอบการเปดใหบริการเพิ่มขึ้นมากมายทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ประกอบกับธุรกิจ
ขางเคียงอยางเชน ศูนยออกกําลังกาย (Fitness Center) ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
 
 ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจดานสปา จะสามารถแขงขันในตลาดไดน้ันจําเปนตองหาจุดแข็งของ
ตัวเองใหไดและพัฒนาจุดแข็งนั้นใหเปนขอไดเปรียบเหนือคูแขง เนนสรางความแตกตางหรือปรับปรุงการ
ใหบริการท่ีดีอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นตองทําการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเปนระยะๆ เพื่อ
เตรียมตัวหรือปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ตองมีการทําการวิเคราะห          
คูแขงขัน เพ่ือหากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมและแขงขันได เชน ราคา สินคาหรือบริการใหมๆ เพื่อสราง
ความแข็งแกรงและอยูรอดในสภาพของตลาดที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 
 ผลการวิจัยตลาดโดยการใหกลุมลูกคาเปาหมายทําแบบสอบถามจํานวน 140 คน เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เปนเหตุผลจูงใจตอการตัดสินใจในการเขารับบริการในศูนยสงเสริมสุขภาพ 
(สปา) ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
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1. ปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจในการเลอืกใชบรกิาร 
 

- รอยละ 34 ของผูบริโภคเลือกสถานที่ตั้งและการออกแบบตกแตงรานเปนปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเขารับบริการ 

- รอยละ 28 ของผูบริโภคเลือกรูปแบบของการใหบริการเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับ
บริการ  

- รอยละ 20 ของผูบริโภคเลือกชื่อเสียงและบุคลากรเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับบริการ 
- รอยละ 18  ของผูบริโภคเลือกราคาและกิจกรรมสงเสริมการขายเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขา
รับบริการ 

 
 จากขอมูลตามแผนภูมิขางตนสรุปไดวา ทาํเลสถานที่ตั้งและการออกแบบราน เปนปจจัยที่สําคญั  

ที่สุดที่ผูบริโภคใชในการตดัสินใจเลือกใชบริการ อยางไรกต็ามรูปแบบของการใหบริการก็มีความสําคัญตอ
การตดัสินใจเหมือนกัน ดงันั้นกลยุทธทางการตลาดหลักๆที่เปนกลยุทธท่ีสําคญั และตองเนนใหความสําคัญ
เพื่อสรางขอไดเปรยีบในการแขงขันคือ กลยุทธดานการกระจายสินคา (ในกรณีน้ีคือ การหาทําเลที่ตัง้ท่ี
เหมาะสม การเดินทางไปมาสะดวกและมคีวามปลอดภยั) และกลยุทธดานสินคาและบรกิาร 

2. ปจจัยยอยของแตละปจจัยหลกัท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบรกิาร 
 
2.1 ปจจัยทางดานสถานที่ตั้งและการออกแบบราน   

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



 

 
ลิขสิทธิ์ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม                                                วทิยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

24

ซึ่งจะตองมีความสะดวกในการเดินทางไปมา ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย นอกจากนั้นสภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัยของทําเลที่ตั้งก็เปนสิ่งท่ีสําคัญอีกประการที่ผูประกอบการตองคํานึงถึง ในสวนของสิ่งอํานวย
ความสะดวกและแนวความคิดในการจัดสถานที่ถือเปนเรื่องที่สําคัญรองๆ ลงมา 

 
2.2 ปจจัยทางมาตรฐานการยอมรับและบุคลากร 
 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความชํานาญหรือผูเชีย่วชาญเฉพาะดานเปนอันดับแรกทั้งหมด 
124 คน 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริการและใหคําแนะนําเปนอันดับสองทั้งหมด 108 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการแตงกายและบุคคลิกของพนักงานเปนอันดับสามทั้งหมด 72 
คน 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับชื่อเสียงของสถานประกอบการเปนอันดับส่ีทั้งหมด 44 คน 
 
จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวาความชํานาญของพนักงาน และการใหคําแนะนาํในเรื่อง 

ตางๆ  กับผูบรโิภคนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก เนื่องจากวาผูที่มาใชบรกิารในสปา เพื่อตองการความผอนคลายทั้ง
รางกายและจติใจ นั้นสวนมากนั้นยังไมคอยมีความรูและเขาใจถึงขอดีหรือประโยชนของการใชบริการใน 
สปา  หรือกระทั่งวธิีการนวดในแบบตางๆ ที่แทจริง ในสวนของบุคลิกการแตงกายของพนักงาน และเรื่อง 
ช่ือเสียงของพนักงานนัน้ก็มคีวามสําคัญรองลงมา ซึ่งสิ่งเหลานี้ถึงแมไมไดเปนสิ่งทีผู่บริโภคใหความสําคัญ
สูงสุด แตเปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางภาพพจนที่ดีและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ไดอีกทางหนึ่ง 

 
2.3 ปจจัยทางดานรูปแบบของการใหบรกิาร 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความปลอดภยัและความนาเชื่อถือเปนอนัดับแรกทั้งหมด 116 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณเปนอันดับสองทั้งหมด 92 คน 
- ผูบริโภคใหความสําคัญกับความหลากหลายของรูปแบบการบริการเปนอันดับสามทั้งหมด 80 คน 
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จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวา ผูเขามาใชบริการในสปาใหความสําคัญกับความปลอดภัยและ 
ความนาเชื่อถือในการเขารับบริการ เนื่องจากวาบริการหลักๆ ในสปาคือการใหบริการนวด ซ่ึงการนวดในแต
ละแบบนั้นจะตองมีการนวดหรือสัมผัสเสนตางๆ ของรางกาย ดังนั้นพนักงานนวดตองอธิบายหรือใหความ
มั่นใจกับลูกคา และอุปกรณตางๆ ที่ใชตองสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สวนของความทันสมัยของ
เครื่องมือและอุปกรณถึงจะมีเปนสิ่งที่สําคัญรองลงมา แตสิ่งเหลานั้นเปนตัวท่ีจะชวยเสริมใหการบริการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการทํางาน และอาจจะเปนจุดที่เปนขอไดเปรียบใน
การแขงขันอีกดวย สําหรับความหลากหลายของรูปแบบการใหบริการนั้น ทางบริษัทฯ เล็งเห็นวาความ
หลากหลายของบริการจะเปนการเสริมสรางภาพพจนที่ดีท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
นอกจากนั้นยังสะทอนภาพของความเปนมืออาชีพอีกดวย 
  

 
2.4 ปจจัยทางดานราคาและรายการสงเสริมการขาย 
 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการใหสวนลดพิเศษในรูปแบบตางๆเปนอันดับแรกทั้งหมด  
96 คน  

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการใหความรูทางดานสุขภาพและอนามัยเปนอันดับสองทั้งหมด   
80 คน 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการจัดใหมีกิจกรรมรวมกับบัตรเครดิต ทัวร และโรงแรมเปนอันดับ
สามทั้งหมด 36 คน 

 
จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวา ผูบริโภคมีโอกาสที่จะถูกกระตุนใหเกิดการทดลองใชบริการ 

ในสปาไดงาย  จากสวนลดพิเศษที่ทางรานนําเสนอให สวนการใหความรูทางดานสุขภาพและอนามัยกับ           
ผูบริโภคก็เปนบริการเสริมท่ีสําคัญที่ชวยใหผูบริโภคมีความรูและความเขาใจ กระตุนใหมีการตื่นตัวและเริ่ม
หันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น ถึงแมวาจะมีความสําคัญนอยกวาสวนลดราคาพิเศษ ในสวนของกิจกรรมที่เขา
รวมกับบริษัทผูออกบัตรเครดิต ทัวร หรือโรงแรมนั้นไมคอยเปนท่ีนาสนใจหรือเปนประเด็นที่ผูบริโภคจะ
พิจารณาเลือกใชบริการ 
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2.5 คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการใชบรกิาร 
 
- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอครั้งนอยกวา 500 บาทมีท้ังหมด 44 คน คิดเปนรอยละ 31 
- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอครั้งระหวาง 501-1,500 บาทมีทั้งหมด 56 คน คิดเปนรอยละ 40 
- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอครั้งระหวาง 1,501-3,000 บาทมีทั้งหมด 32 คน คิดเปนรอยละ 23  
- ผูบริโภคที่ใชจายเฉลี่ยตอครั้งมากกวา 3,000 บาทขึ้นไปมีท้ังหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 6 
 
จากขอมูลแผนภูมิขางตนสรุปไดวากลุมลกูคาที่ใชบริการในสปาเปนกลุมลกูคาที่มีอํานาจในการซื้อ
ที่คอนขางสูงซ่ึงทําใหรานคาสามารถตั้งราคาคาใชบริการไดสูง 

 

กลุมลูกคาเปาหมาย 
 
 เนื่องจากตลาดสปามีการแขงขันสูง ดังนั้นการดําเนินธุรกิจจึงตองมีการวางแผนและกําหนด 
กลยุทธทางการตลาดอยางรอบคอบชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหนึ่งในกระบวนการดังกลาวคือ  การ
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการตลาดตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
กลยุทธดานราคาหรือสินคาและบริการ และเนื่องจากตลาดสปาจัดวาเปนธุรกิจใหมซึ่งยังมีผูบริโภคจํานวน
มากที่ไมรูจักวาสปาคืออะไรและมีบริการอะไรบาง ดังนั้นดวยเงินงบประมาณที่จํากัดจึงตองมีการวาง
แผนการลงทุนใหมีประสิทธิผลสูงสุด น้ันก็คือตองเนนการลงทุนไปที่เฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้น 
มิฉะนั้นจะทําใหการลงทุนไมไดผลตามที่ตองการ เสียเวลาและเสียโอกาสในการทําตลาด 
 

 สําหรับรายละเอียดทางดานประชากรศาสตรของกลุมลูกคาเปาหมายมีดังนี้ 
  

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

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

• ขอมลูทางจติวทิยา (Psychological) 
- กลุมลูกคาเปาหมายตองเปนคนท่ีใหความสนใจและดูแลสุขภาพของตนเอง ไมเพยีงแต

ตองการการคลายความเครียด แตตองการฟนฟูสุขภาพรางกายและจิตใจดวย 
- กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง 
- ตองการเปนทีย่อมรับในสังคมและหมูเพือ่นฝูง 
- ชอบงานสังสรรคหรือสังคมกับเพื่อน 

 
ขนาดของตลาด 
 
 ตลาดสปาเปนตลาดที่มีความนาสนใจและมีศักยภาพ ตลาดมีอัตราการเติบโตสะสมสูงมาก ถึง
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รอยละ 64 ในชวงป 2543-2545 ท่ีผานมา โดยในป 2545 น้ันตลาดมีมลูคารวมอยูที่ 3,655 ลานบาท (แหลง  
ขอมูล : Thai Spa Association, www.bangkokpost.net)  

 
จากผูประกอบการทั้งหมดประมาณ 250 ราย ทั่วประเทศ โดยรายไดท่ีไดจากการใชบริการใน 

สปา ประมาณ 2,924 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80 ของตลาดรวมทั้งหมดเปนรายไดท่ีไดมาจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เขามาใชบริการโดยเฉพาะตามโรงแรมและรีสอรทตางๆ ตามสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ช่ือเสียง  และรายไดประมาณ  741 ลานบาท ไดมาจากผูบริโภคภายในประเทศ 
   แผนภูมิแสดงสัดสวนตลาดโดยแบงกลุมลกูคา 

 ดังนั้นจากแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจทางบริษัทฯไดมีการคาดการณวาตลาดสปานาจะมอัีตรา
การเติบโตอยางตอเนื่อง และตลาดจะมีมูลคารวมอยูที่ประมาณ 4,200 ลานบาทในป 2547 เหตุผลเนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ฟนตัวดีข้ึน ผูบริโภคมีการใชจายมากขึ้น และที่สําคัญมีการเปดใหมีบริการสปาในโรงแรม
และรีสอรทเกือบทุกแหงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการขยายตัวของสปาในรูปแบบสแตนอโลนโดยเฉพาะ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญในแตละภาคซึ่งภาครัฐก็ไดสงเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง (SME) และนอกจากนั้นรัฐบาลยังใชงบประมาณในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อดึงดูด
ชาวตางชาติใหเขาประเทศ 

 
 
 
 

20%
80%

ลูกคาชาวตางชาติ

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

การประเมินศกัยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง 
 
• ทําเลท่ีตั้งของถานที่ 

 
 The Spa ตั้งอยูบนริมถนนบางนา-ตราด  กม.ที่ 2 ขาออก  ถัดจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขา   

บางนา ไปประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปนสถานที่ตั้งเดียวกับตึกไพโรจนกิจจา ถือไดวาเปนสถานทีท่ี่สามารถ  
เดินทางไปมาไดสะดวก และดวยพื้นที่ทีด่านหนาติดถนนใหญทําใหผูบรโิภคสามารถสังเกตเห็นไดงาย
โดยเฉพาะผูทีเ่ดินทางสัญจรผานไปมาในบริเวณยานถนนบางนา-ตราด นอกจากนั้นบริเวณท่ีตั้งของ The Spa 
ยังอยูใกลกับหมูบาน ตึกอาคารสํานักงานตางๆมากมายและสนามกอลฟ ซึ่งสามารถดึงดูดและรองรับบริการ 
ลูกคาไดเปนอยางด ี

  
• การออกแบบตกแตงราน 

 
 การออกแบบตกแตงของ   The  Spa   จะมีลักษณะเปนบานที่ตกแตงจัดวางอยางกลมกลืน  ดวย

การดีไซนที่แตกตางกันออกไปในแตละโซน อาทิเชน โซนของหองที่ตกแตงในรูปแบบไทย   และบาหลี 
เปนตน โดยแตละหองจะใชเฟอรนิเจอร โทนสี  และเสียงเพลง มาตกแตงผสมผสานใหเขากันเพื่อสราง      
บรรยากาสใหความรูสึกผอนคลายเปนกันเอง และใหเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีมาใชบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
แตกตางจากสปาสวนใหญท่ีมักจะมีรูปแบบของหองและเสียงเพลงเหมือนกันหรือคลายคลึงกันทั้งหมด 
นอกจากนั้นการจัดสัดสวนที่ลงตัวภายใน โดยการแยกสวนที่ใหบริการของผูหญิงและผูชายแแยกออกจาก
กัน  เพื่อความเปนสวนตัวมากยิ่ง 
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• การใหบรกิารในรูปแบบตางๆ 
 
 The Spa จัดใหมีการใหบริการครบวงจร  เพ่ือสรางความหลากหลายและเปนทางเลือกใหกับ     

ผูบริโภคที่เขามาขอรับใชบริการ  พรอมกับใหบริการอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ 
 

 1. การใหบรกิารเพ่ือการผอนคลาย 
 
 ใหบริการนวดแบบไทย การนวดแบบอโรมาเธอราพี  การพอกโคลน การนวดคอ  การนวดขา

และการนวดเทา จุดเดนอีกประการหนึ่งคือรูปแบบการนวดที่เปนเมนพูิเศษซ่ึงสรางความแตกตางจาก สปา
ทั่วไป  คือ การนวดแบบคู หรือ Twin Massage โดยการใชพนักงานนวด 2 คน นวดไปพรอมๆกนั เพื่อสราง
ความผอนคลายใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
 นอกจากนี้ เพือ่เปนการสรางขอไดเปรยีบในการแขงขนั และเปนจุดเดน ทาง The Spa ไดจัดให 

มีบริการนวดถึงที่บานภายในระยะทางรัศมีไมเกิน 10 กโิลเมตร เพ่ือตอบสนองผูบริโภคที่ตองการความ
สะดวกสบาย  

 
2. การใหบรกิารทางดานความงาม 

ใหบริการทางดานการขัดผิว  การบํารุงรักษาผวิหนาและรางกาย โดยจะมีการเนนถึงทรีตเมนทท่ี
ไดรับความนยิมในสปา เชน Exfoliants, Mud และสาหรายทะเล เพือ่เสริมสรางสขุภาพและทําใหรางกาย     
รูสึกมีชีวิตชีวาและผอนคลายและเพื่อแกไขปญหาเฉพาะอยาง เชน ความไมเตงตึง รปูรางอวนเกนิไป หรือ
ปญหาเซลลูไลท  เปนตน 

 
3.    สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครนั 
 
 เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบริการการผอนคลายใหดีมากยิ่งขึน้ ทาง The Spa ไดจัดใหมี

บริการอางน้ําวนจากุซซ่ี อางน้ําเย็น หองซาวนา และหองอบไอน้ํา ซึ่งแตกตางจากสปาสวนใหญที่จัดใหมี
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บริการแคหองซาวนาและหองอบไอน้ํา ซึ่งบริการที่ The Spa จัดใหลกูคานั้นเปนการเพิ่มคุณคาใหผูบรโิภคท่ี
เขามาขอใชบริการอยางแทจริง 

 
• คุณภาพของพนักงานนวด (Therapist) 

 
 พนักงานนวดทุกคนจะไดรบัการฝกและอบรมเกีย่วกับการนวดในแบบตางๆ  เพื่อการใหบรกิาร 

ที่มีประสิทธิภาพนอกจากนัน้ จะมีการอธิบายพนักงานนวดใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของการมาใชบรกิาร
ตางๆ ในสปา   เพื่อใหพนักงานนวดแตละคนมีความรูและสามารถใหคําแนะนํา กับผูบริโภคที่เขามาขอใช
บริการ  ท้ังนี้เพื่อเปนการเพิม่คุณคาและสรางความมัน่ใจใหกับผูบรโิภคเพิ่มมากขึน้ 
 

• ราคาที่สามารถแขงขนัได 
 
 ราคาสําหรับการใหบริการทีท่าง The Spa ตั้งไวจะสูงกวาคูแขง ในบริเวณยานเดียวกนั หรือใกล 

เคียงอยูประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 เนื่องจากตองการคัดลูกคาท่ีจะมาขอใชบริการใหเปนกลุมเปาหมาย
เดียวกันหรือใกลเคยีงกัน และเพื่อเปนการสรางภาพพจนของสปาระดับคุณภาพ เพราะทางบรษัิท The Spa ที่
นอกจากจะเนนใหการบรกิารที่ครบวงจรแลวยังเนนการเพิ่มคุณคาใหกบัลูกคา เชน สิ่งอํานวยความสะดวกที่
ครบครนั  
 
จุดออน 
 
• ประสบการณในการบริหารธรุกิจสปา 

 
 The Spa เปนบริษัทที่เริ่มจะทําธุรกิจดานสปา  ดังนั้นผูประกอบการจึงขาดประสบการณ  และ 

ความชํานาญในการดําเนนิงาน ซึ่งอาจสงผลทําใหการวางแผนและกลยุทธในการพฒันาดานธรุกจิ หรือการ    
การแกไขปญหาตางๆทําไดไมมีประสิทธภิาพที่ดีเพียงพอ 
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• ชื่อเสียง 
 
 เนื่องจาก The Spa เปนสปาที่จะเปดกิจการใหม  ทําใหยงัไมเปนท่ีรูจักตอผูบริโภค  ในขณะที่      

คูแขงขันที่เปดกิจการในบริเวณยานนี้อยูแลว เชน Health Land จึงเปนที่รูจกัของกลุมลูกคาเปาหมายเปนอยาง
ดี  ดังนั้นจึงตองใชเวลาและวางกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม และตองลงทุนสูงในชวงแรกที่เปดกิจการ
เพื่อสรางตราสินคาใหเปนที่รูจกัในกลุมของลูกคาเปาหมาย 
• บุคลากร 

 
  The Spa ยังขาดบุคลากรในสวนของระดับผูบริหารที่มีประสบการณสูง  มีความรูและความเขา 

ใจในธุรกิจสปา เพื่อมาวางระบบ สรางแผนงาน และการบริหารงานในสวนตางๆ นอกจากนั้นบุคลากรระดับ
ปฏิบัติงาน ซึ่งปจจุบันมีธุรกิจสปาเกิดขึ้นมากมาย ทําใหบุคลากรขาดแคลนโดยเฉพาะพนักงานนวด ซึ่ง
พนักงานนวดเหลานี้ มักจะเลือกสถานที่ทํางานใกลบานเดินทางไปมาสะดวก  นอกจากนั้นยังไมคอยยอม
เสี่ยงยายงานจากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่ง ดวยเหตุผลท่ีวามีลูกคาประจําอยูที่เดิม หรือไมมั่นใจวาสถานที่ใหมจะ
มีลูกคามากพอที่จะรักษาหรือเพิ่มรายไดมากกวาเดิม ดังนั้นอาจตองมีการลงทุนคอนขางสูงในการจัดหาและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อมารองรับธุรกิจ 
 
โอกาส 
 
1. ธุรกิจสปามีมลูคาสูงอยูที่ประมาณ 3,655 ลานบาท และมีอัตราการเจรญิเตบิโตสูงอยูทีร่อยละ 64 ซึ่งแนวโนม

ตลาดจะมีอัตราการเตบิโตอยางตอเนื่อง 
 
2. สภาพเศรษฐกจิและการแขงขันทางการคามีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสงผลใหคนทํางานเกดิความเครียดมากขึ้น

และตองการการผอนคลายจงึทําใหแนวโนมในการดแูลและรักษาสุขภาพของผูบริโภคมีเพ่ิมสูงขึ้นตาม
ไปดวย สังเกตไดจากการเตบิโตของธรุกิจที่ใกลเคียงกันหลายอยางอาทิเชน ศูนยออกกําลังกาย อาหาร 
ชีวจิต ผลติภณัฑสมุนไพรและน้ํามันหอมระเหยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
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3. ในยานบรเิวณถนนบางนา-ตราด และบริเวณใกลเคียง ยังมีสปาเปดใหบริการไมมากนัก ประกอบกับมี
โครงการหมูบานสรางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจงึเปนโอกาสที่ทาง The Spa จะสามารถเจาะตลาดและหากลุม
ลูกคาเปาหมายได 

 
4. ภาครฐัมนีโยบายสงเสริมและกระตุนการลงทุนในสวนของธรุกิจขนาดเลก็ถงึขนาดกลางจึงทําใหผูลงทุน

สามารถกูเงินจากธนาคารเพือ่การลงทุนไดในอัตราดอกเบี้ยที่ไมสูงจนเกินไป 
 
5. ภาครัฐมีนโยบายใหชาวตางชาติมาลงทุนในประเทศ  ซึง่สงผลใหมีชาวตางชาติมาลงทุนเพิ่มมากข้ึน ใน

บริเวณถนนบางนา-ตราด กม็ีการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานเพิ่มขึ้น ทําใหมีพนักงานเขามา
ทํางานในยานนี้เพ่ิมขึ้น  ซ่ึงสงผลใหมโีอกาสในการจับกลุมลูกคาท้ังชาวตางชาติและคนไทยเพิ่มมากขึ้น 

 
อุปสรรค 
 
1. การลงทุนในธรุกจิสปาเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันไดดี ตองใชเงนิลงทุนท่ีคอนขางสูง ทั้งในสวน

ของการกอสรางและในการบริหารงาน ในดานการกอสรางนั้น ราคาของวัตถุดิบอาจเปลีย่นแปลงได    
ดังนั้นตองมีมาตรการในการควบคุมการดาํเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนัน้จําเปนตองจางมืออาชีพเพ่ือ     
ควบคุมดูแลการกอสรางซึ่งก็ตองใชเงินลงทุนท่ีสูงขึ้น 

 
2. การแขงขันสูง เนื่องจากคูแขงขันตางใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ โดยเฉพาะกลยทุธดานราคา เพื่อทํา

การสรางและจูงใจลูกคา และการหาบรกิารตางๆ มาเสริมเพื่อใหบริการลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดมิ
เอาไว 

 
3. การจัดหาทรัพยากรบุคคล และรกัษาบุคลากรทําไดยากโดยเฉพาะพนกังานนวด เนือ่งจากพนกังานที่มี

ประสิทธิภาพและศักยภาพ มักจะถูกคูแขงขันทางการคาซื้อตัวไปปฏิบตัิงาน 
 



 

 
ลิขสิทธิ์ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม                                                วทิยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

35

4. ปญหาโรคระบาดหรือโรคตดิตอรายแรงทีอ่าจเกิดขึ้นได เชน โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัรุนแรง อาจ
ทําใหธุรกิจสปาไดรับผลกระทบไปดวย เนื่องจากสปาเปนสถานที่ที่ใหบริการกับคนเปนกลุมๆ ซึ่ง
อาจจะทําใหการแพรระบาดของเชื้อโรคเปนไปไดงาย จึงสงผลใหผูบรโิภคเกิดความกลวัและไมแนใจใน
ความปลอดภยัในการมาขอใชบรกิาร 

 
การวางตําแหนงสินคาและบรกิาร 
 
 เนื่องจากมีธุรกิจท่ีใหบริการลักษณะคลายสปาไดเปดใหบริการอยูจํานวนมาก  นอกจากนั้น
ธุรกิจท่ีเปนสปาจริงๆ ก็มีหลายประเภท ดังนั้นทางบริษัท The Spa ไดมีการกําหนดลักษณะหรือประเภทของ
ธุรกิจอยางชัดเจน เพ่ือที่จะวางกลยุทธทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิผล เพื่อพัฒนาองคกรใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 
 
 

กราฟแสดงการวางตาํแหนงสินคาและบริการของบริษัท The Spa 
 
 
 
 

• The Spa 
ความหลากหลาย 
ในการใหบริการ 
เพื่อการผอนคลาย       

• Health Land Spa 
 
 

       ราคา 
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 จากกราฟแสดงการวางตําแหนงสินคาขางตน จะเห็นไดวาทางบริษัท The Spa จะเนนใหการ
บริการที่หลากหลายท่ีเกีย่วกบัการผอนคลายทั้งในรูปแบบการใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก และการ
ตั้งราคาที่สูงกวาคูแขงเพื่อเปนการสรางภาพพจนและเนนเฉพาะกลุมลกูคาท่ีมีกําลังซือ้ จากผลวิจยัท่ีสรุปวา
ผูบริโภคที่เขามาใชบรกิารในสปานั้นสวนใหญจะใชจายเงินเฉลี่ยตอครัง้ประมาณ 1,500 บาท ถึง 3,000 บาท
ตอคน 
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บทท่ี 8 
 

กลยุทธของบริษัท 
 
กลยุทธระดับธรุกิจ 
 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในของตลาดสปา รวมทั้งปจจัยสําคัญ        
สูความสําเร็จของธุรกิจ  พบวากลยุทธทางการตลาดที่สําคัญและตองนํามาใชคือ การวางตําแหนงสินคาที่
เหมาะสม  มีการสรางจุดขายเฉพาะตัวที่มีความแตกตางจากคูแขง ทั้งในเรื่องของสินคาและการใหบริการที่
สามารถเพิ่มคุณคาและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค และเพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขันท่ีนับวัน
จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
 
 ในชวงระยะแรกของการเขาตลาด The Spa จะเนนการลงทุนในการทําประชาสัมพันธ ใน
รูปแบบตางๆ  เพ่ือใหกลุมลูกคาเปาหมายไดรูจักและรับรูขาวสารการเปดกิจการ สินคาและบริการ ที่มีไว
บริการนอกจากนั้นยังใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการมาใชบริการในสปา และมีกิจกรรมสงเสริมการ
ขายเพื่อชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดการทดลองใชบริการ นอกจากนั้นยังมีการมุงเนนกลยุทธสราง
ความสัมพันธกับลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี โดยทาง The Spa มองวาเปนกลยุทธทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในระยะยาวดวยนอกจากจะเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมแลวยังเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหมโดยการบอกกลาว
จากลูกคาเดิมอีกดวย 
 
 นอกจากนั้นทาง The Spa ไดวางแผนงานในการวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและมุงเนนการ
พัฒนาสินคาและบริการเพื่อสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดไดทันเวลา 
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กลยุทธระดับหนวยงาน 
 
 แนวคิดของ The Spa ในการทําตลาดและสรางธุรกิจ คือ การมุงเนนท่ีการสรางความพึงพอใจ
ใหกับกลุมลูกคาเปาหมายที่เขามาใชบริการเปนหลัก เนื่องจากธุรกิจสปาเปนธุรกิจท่ีตองเนนใหการบริการถงึ
ตัวผูบริโภคหรือลูกคาโดยตรง ดังนั้นตองนําเอาความตองการของลูกคามาใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธ 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและสรางความพึงพอใจใหไดมากที่สุด และสามารถแขงขันใน
ตลาดได 
 
 เนื่องจากมีกลุมลูกคาที่หลากหลาย ดังนั้นทางบริษัท The Spa จึงมุงเนนและใหความสําคัญกับ
กลุมลูกคาเปาหมายหลักๆ เพ่ือใหแนวความคิดและการวางแผนการตลาดมุงเนนมากขึ้นและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับตราสินคาหรือบริการ 
 
การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) ของ The Spa แบงออกเปนหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 
•   สินคาและบรกิาร 

 
 รูปแบบการใหบริการของ The Spa เปนแบบ Destination Spa  ซ่ึงจะใหบริการท่ีเต็มรูปแบบ 

โดยจะใหการบริการดูแลใหคําปรึกษา ตั้งแตเรื่องอาหารการกิน การนอน การออกกําลังกาย และการ
ใหบริการดานสปา กอนที่ผูบริโภคจะเขาใชบริการ จะตองมีการสอบถามและพูดคุยกับพนักงานกอน เพื่อทํา
ความเขาใจลักษณะการใชชีวิต ของผูจะเขารับการบริการเพื่อที่จะไดสามารถจัดเตรียมรูปแบบ หรือคอรส 
การนวดหรือบําบัดที่จะเปนประโยชน และเหมาะสมกับผูจะเขารับบริการมากที่สุด  

 
 ทาง The Spa จึงไดมีการจัดวางแผนงานและจัดเตรยีมกลยุทธทางการตลาดดานสินคา  และการ 

ใหบริการตางๆ ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
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ก. หมวดสนิคา 
 
 ผลิตภณัฑที่ทาง The Spa เลอืกใชสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติท้ังหมดโดยเฉพาะ   

น้ํามันหอมและสมุนไพรตางๆ เพ่ือใหผูบรโิภคมัน่ใจวาปลอดจากการใชสารเคมีในการนวด 
1. นํ้ามันหอมกลิน่ตางๆ เชน มะนาว สม และมะลิ เพื่อสรางความหลากหลายใหลูกคา 
 
2. โคลนหมักและพอกหนาหรอืตัว 
 
3. โลช่ันบํารุงผวิ 
 
4. สมุนไพรบํารงุรางกาย 

 
ข. หมวดบรกิาร 
 
1. การนวด 4 แบบ ไดแก 

 
1.1 นวดแบบไทย 
 
1.2 นวดแบบอะโรมาเธอราพี 
 
1.3 นวดหนา 
 
1.4 นวดฝาเทา 
 
1.5 นวดบําบดั 
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2. การใหบรกิารเสริมความงาม 
 
2.1 การขัดและอบผิวสมุนไพร 
 
2.2 การทําทรีตเมนท 
 

- Full Body Treatment 
เปนวธิีที่มีการใชผลิตภัณฑเพื่อดูแลรางกายใหดีข้ึน ไมใชการบําบดัรกัษาปญหาใดๆ     
ทั้งส้ิน แตเปนการเนนเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง 

 
- Spot Treatment 
เปนการทําทรตีเมนทเฉพาะสวนของรางกาย เชน บริเวณหลัง หนาอก แขน และรวมถึง
การทําทรีตเมนทพิเศษเชน เซลลูไลท เปนตน 

3. พนักงานนวด (Therapist) 
 
พนักงานนวดที่สามารถใหบริการนวดในแบบตางๆโดยผานการฝกอบรม  และทดสอบความ 

สามารถในการนวดเรียบรอยแลว นอกจากนั้นยังใหความรูเกี่ยวกับการนวดได 
 

3.1 พนักงานนวดแบบแผนไทย 
 
3.2 พนักงานนวดแบบอะโรมาเธอราพ ี
 
3.3 พนักงานนวดแบบบําบัด 

 
4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่การผอนคลาย 
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4.1 แยกสวนของผูชายและผูหญิง 
 
ทาง The Spa ตองการใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและมีความเปนสวนตัวจึงไดทําการ 

แยกสวนพืน้ทีท่ี่ใหบริการของผูชายและผูหญิงออกจากกนั 
 

4.2 หองนวดแบบรวม 
 
ทาง The Spa ไดจัดเตรยีมหองนวดแบบรวมจํานวนทั้งหมด 4 หอง เพื่อเอาไวรองรบัใหกับ 

ผูบริโภคที่เลือกใชบริการนวดแบบแผนไทย ซึ่งก็จะเปนการประหยัดคาใชจาย และสามารถรับลูกคาไดมาก
ข้ึน 

 
4.3 หองนวดแยกสวนตัวแบบท่ัวไปและแบบวไีอพ ี

 
ทางบริษัท The Spa ตองใหผูบริโภคที่เขามาใชบรกิารไดรับความสงบเพื่อการผอนคลายที่ดี  

จึงไดจดัเตรียมหองนวดแบบสวนตัวไวจํานวนทั้งหมด 30 หอง และหองสวนตัวแบบวีไอพีท่ีพรอมส่ิงอํานวย
ความสะดวกไวภายในอีกจํานวนทั้งหมด 6 หอง 
 

 
4.4 หองทําทรตีเมนท 

 
ทาง The Spaไดจัดเตรยีมหองทําทรีตเมนทใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบรกิารไวทั้งหมด 10 หอง 

 
4.5 หองอบไอน้ํา 

 
ทาง The Spa ไดวางแนวคิดใหลูกคาใชบริการหองอบไอน้ํา หลังจากรับบริการนวดเพื่อการ 
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ผอนคลายท่ีดียิ่งขึ้น จึงไดจัดเตรียมหองอบไอน้ําขนาดใหญ จํานวน 2 หอง โดยมีที่สวนของผูหญิงและผูชาย
สวนละหองซึ่งสามารถรองรับลูกคาไดครั้งละประมาณ 15 คน 

 
4.6 หองอบซาวนาแบบรวม 

 
สําหรับลูกคาที่หวงใยดูแลสุขภาพ ทางบริษัท The Spa ไดจัดใหมีบริการ    หองอบซาวนา 

ขนาดใหญจํานวน 2 หอง โดยมีท่ีสวนของผูหญิงและผูชายสวนละหองซ่ึงสามารถรองรับลูกคาไดครั้งละ
ประมาณ 15 คน 

 
4.7 อางจากุซซี่  และอางน้ําเย็น 

 
เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง และเพื่อการผอนคลายที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น ทาง The Spa ไดจัดเตรียมอางจากุซซี่และอางน้ําเย็นไวบริการใหลูกคาหลังจากการนวด ในสวน
ของผูหญิงและผูชายสวนละหนึ่งชุดซึ่งสามารถรองรับใหบริการไดประมาณครั้งละ 15 - 20 คน 

 
4.8 หองอาบน้ําและล็อคเกอรสวนตวั 

 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัลูกคาท่ีเขามารับบริการ ทาง The Spa ไดจัดเตรียมสถานที่ 

อาบน้ําและล็อคเกอรสวนตวัเพื่อที่ลูกคาสามารถเก็บของใชสวนตวัไดอยางปลอดภยั โดยหลังจากลูกคาเลือก
แบบการนวดหรือบริการตางๆแลว ทางพนักงานจะทําการมอบกญุแจใหกับลูกคาทนัที  

 
4.9 หองรับแขก สาํหรับพกัผอนระหวางรอรับการใหบรกิารและบรกิารเครือ่งดื่มสมุนไพร 

 
ในระหวางที่ลูกคาตองรอรับบริการตางๆ น้ัน ทาง The Spa ไดจัดเตรียมหองรับแขกที่ 
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สามารถรองรับลูกคาไดประมาณ 10 - 15 คน ซึ่งก็จะมีสิ่งอํานวยความสะดวก และเอนเตอรเทนเมนท เชน
เกาอ้ีนวดไฟฟา เคเบิ้ลทีวี หนังภาพยนต DVD และยังมีบริการเครื่องดื่มสมุนไพรที่ลูกคาสามารถดื่มกี่ครั้งก็
ได 

 
5. การใหคาํแนะนํา 

 
5.1 มีการจัดเตรยีมเอกสารสําหรับการดแูลและรกัษาสุขภาพที่ถูกตอง 
5.2 คูมือเกี่ยวกับวตัถุประสงคและประโยชนของการเขารับบริการในสปา และการนวดในแบบ

ตางๆเพื่อสรางใหลูกคาเกดิความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 
6. บรกิารพิเศษ 

 
เพื่อเปนการสรางความแตกตางและขอไดเปรียบในการแขงขัน ทางบรษิัท The Spa ไดวางแผน 

การนําเสนอการใหบรกิารพเิศษคือ Home Spa Delivery เปนการใหบรกิารนวดทั้งแบบไทยและแบบอะโรมา
เธอราพี ท่ีจะใหบริการถึงทีพั่กอาศัยของลกูคาภายในรัศมีระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร ในกรณีท่ีลูกคาเลือก
รับบริการแบบอะโรมาเธอราพลีูกคาสามารถเลือกกลิ่นของน้ํามันไดตามความตองการ อยางไรก็ตามลูกคา
จะตองจายคาบริการที่สูงกวาราคาปกติอยูที่ประมาณรอยละ 15 ถึง 20 
 

 นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ทางบริษัท The Spa ยังมีสินคาตางๆ อาทิเชน น้ํามันหอม 
สมุนไพร และครีมบํารุงผิวไวใหบริการกับลูกคาท่ีตองการซื้อกลับไปเพื่อใชในการบําบัดและดูแลสุขภาพ
เองที่บาน 
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• การตั้งราคา 
 
  การตั้งราคาของสินคาและการใชบริการของ  The Spa   จะเปนกลยุทธการตั้งราคา   แบบสราง 

ภาพลักษณ (Price Image) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ที่มุงเนนเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการ
รวมถึงสถานที่ที่ใหบริการอีกดวย  

 ราคาของสินคาและบริการหลัก ๆหลายรายการสวนใหญ  จะตั้งราคาอยูสูงกวาคูแขงขันท่ีตั้งอยู 
ในบริเวณเดียวกันและเปนประเภทเดียวกันอยูที่ประมาณ รอยละ 5 ถึง10 เนื่องจากเหตุผลที่วา 

 
- ตองการสรางภาพลักษณของสถานที่ที่มีการออกแบบตกแตง ที่มีแนวความคิดโดดเดนแตกตาง 

จากสปาในบรเิวณใกลเคยีง คุณภาพของสนิคาและบริการที่ด ี
 

- การใหบริการตางๆท่ีหลากหลายและมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครันกวา 
 

- พนักงานทีไ่ดรับการฝกอบรม มีความรูมีทกัษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

 
- ตองการรับลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกันมีจํานวนทีเ่หมาะสม ซ่ึงทําใหการดแูลลกูคาทําได 

ทั่วถึงและสรางความรูสึกวาลูกคาเปนคนที่ตองไดรับการใหความสนใจเอาใจใสเปนพิเศษเมื่อเขามาใช
บริการโดยการเนนการใหบริการในเชิงคณุภาพและเพิม่คุณคาใหกับผูบริโภคที่เขามาใชบรกิารจะทําใหราคา
ที่สูงกวาคูแขงเพียงเล็กนอย  จะไมเปนปญหาในการตัดสนิใจเลือกใช บริการ 
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ตารางเปรียบเทียบราคากับคูแขง 
  

รายการหลักท่ีใหบรกิาร Health Land Spa The Spa 
นวดแผนไทย 300 บาท / 2 ช่ัวโมง 300 บาท / 2 ช่ัวโมง 
นวดอะโรมาเธอราพ ี 750 บาท / 1.30 ช่ัวโมง 800 บาท / 1.30 ช่ัวโมง 
นวดฝาเทา 250 บาท / 1 ช่ัวโมง 250 บาท / 1 ช่ัวโมง 
นวดบําบดั 300 บาท / 1 ช่ัวโมง 350 บาท / 1 ช่ัวโมง 
ขัดผวิ 600 บาท / 1 ช่ัวโมง 650 บาท / 1 ช่ัวโมง 
อบผิว 300 บาท / 1 ช่ัวโมง 350 บาท / 1 ช่ัวโมง 

• ทําเลท่ีตั้งและสถานที่ 
 
 The Spa ตั้งอยูบนริมถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 2 ขาออก ถัดจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขา

บางนา ไปประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งเดียวกับตึกไพโรจนกิจจา ถือไดวาเปนสถานท่ีที่สามารถ
เดินทางไปมาไดสะดวก และดวยพื้นที่ใหบริการขนาด 2,000 ตารางเมตร ที่ดานหนาติดถนนใหญทําให
ผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดงาย โดยเฉพาะผูที่เดินทางสัญจรผานไปมาในบริเวณยานถนนบางนา-ตราด 
นอกจากนั้นบริเวณท่ีตั้งของ The Spa ยังอยูใกลกับหมูบาน ตึกอาคารสํานักงานตางๆ มากมายและสนาม
กอลฟ ซึ่งสามารถดึงดูดและรองรับบริการลูกคาไดเปนอยางดี  

 
 ท่ี The Spa มีหองไวใหบริการตางๆ เชน หองนวดแบบแผนไทย  และแบบอะโรมาเธอราพี และ 

หองสําหรับการทําทรีตเมนท ซึ่งรวมทั้งหมด 50 หอง นอกจากนั้นบรเิวณพืน้ท่ีดานนอกทีจ่ดัเตรยีมไว
สําหรับจอดรถยนตสามารถรองรับรถยนตไดประมาณ 30-40 คัน 

 
 การออกแบบตกแตงของบรษิัท The Spa จะมีลกัษณะเปนบานที่ตกแตงจัดวางอยางกลมกลืน 

ดวยตนไมเพื่อใหดูเปนธรรมชาติ นอกจากนั้นมีการจัดสัดสวนที่ลงตวัภายใน The Spa โดยแยกโซนของ      
ผูหญิงและของผูชายแยกออกจากกัน เพื่อความเปนสวนตัวมากยิ่ง มีการออกแบบและตกแตงหองที่แตกตาง
กันออกไปในแตละสวน อาทิเชน สวนของหองที่ตกแตงในรูปแบบไทย และบาหลี เปนตน โดยแตละหอง
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จะใชเฟอรนิเจอร โทนสีและเสียงเพลงมาตกแตงผสมผสานใหเขากัน เพ่ือสรางบรรยากาศใหความรูสึก       
ผอนคลายและเปนกันเองและใหเปนที่นาสนใจสําหรับผูที่มาใชบริการมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนจุดเดนและ
แตกตางจากสปาโดยทั่วไปท่ีมักจะมรีูปแบบของหองและเสียงเพลงเหมือนกันหรือคลายคลึงกันท้ังหมด  
 
• การสงเสริมการจําหนาย 

 
 เนื่องจาก The Spa ยังไมเปนท่ีรูจักตอทั้งกลุมลูกคาเปาหมายหลักและรอง ดังนั้นจึงมีแผนการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเปนท่ีรูจัก และกิจกรรมสงเสริมการขายดังนี้ 
 
ก. แผนการประชาสัมพันธเพือ่ใหเปนที่รูจกั 

 
- จัดทําแผนพับ  จํานวนประมาณ 5,000 ชุด เพื่อบอกขาวสารถึงการเปดใหบริการ สินคา  และ 

บริการตาง ๆ โดยจะแจกกอนเปดกิจการจริง 1 สัปดาหลวงหนาใหกับกลุมเปาหมายตามสถานที่ตางๆ  เชน 
หมูบานจัดสรร อาคารสํานักงาน สนามกอลฟ และมหาวิทยาลัยในบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร เพ่ือเปนการ
กระตุนและใหเกิดการติดตามของกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งภายในแผนพับที่แจกใหน้ันจะมีคูปองสงเสริมการ
ขายแนบไปดวยเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการทดลองใชสินคาหรือบริการ เหตุผลท่ีเลือกใชสื่อส่ิงพิมพ    
แผนพับเนื่องจากวา เปนสื่อที่สามารถสงตรงถึงกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุด  

 
- ทาง The Spa  มองวากลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมคนท่ีมีความรู และการศึกษาสูง  กาวทันตาม 

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงวางแผนสรางเว็บไซตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสื่อสารเผยแพร
ขอมูลและสรางความสัมพันธกับลูกคาซึ่งลูกคาสามารถติดตอหรือสอบถามขอมูลขาวสารตางๆได 

 
- ใชงบประมาณทางการตลาดในการเลือกลงโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพทางนิตยสารแฟชั่นและ 

นิตยสารท่ีเกี่ยวกับสุขภาพท่ีมียอดจําหนายสูงตรงกับกลุมเปาหมายและมีการกระจายที่กรุงเทพมหานครเปน
สวนใหญ เพื่อสรางชื่อใหเปนที่รูจักใหเร็วย่ิงขึ้น สําหรับชวงเวลาในการลงโฆษณาทางนิตยสารนั้น ทาง The 
Spa วางแผนที่จะลงในชวงเดือนกุมภาพันธ 2547 ถึงเดือนเมษายน 2547 
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- วางแผนจัดการติดตั้งปายหนาราน  เนื่องจากวา The Spa   ตั้งอยูบนทําเลที่ดานหนาติดถนนใหญ 
ซึ่งทําใหผูบริโภคท่ีสรรจรผานไปมา สามารถสังเกตเห็นชื่อรานไดงาย 
 

ข. กจิกรรมสงเสริมการขาย 
 
- การจัดทําสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปใหกับลูกคาในราคาพิเศษ ซึ่งคิดแลวคาใชจายเฉลี่ย 

ตอครั้งถูกกวา เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเร็วข้ึนและรักษาลูกคาใหกับมาใชบริการในครั้งตอไป  
 
- ใหสิทธิพิเศษในชวงเปดกิจการในเดือนแรก คือลูกคาท่ีเขามาใชบริการนวดแบบใดก็ได  หน่ึง 

ครั้ง  จะไดรับบริการนวดในแบบเดียวกันในราคาลดพิเศษครึ่งหนึ่งในครั้งตอไป 
 
- ใชบริการนวดแบบอะโรมาเธอราพีครบ 4 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน จะไดรับฟรีผลิตภัณฑ 

จากทางสปา 1 ชุด มูลคา 500 บาท 
 
- ทํากิจกรรมรวมกับสนามกอลฟยานบางนา เมื่อใชบริการนวดที่ The Spa ครบ 1,000 บาทขึ้นไป  

รับฟรีสวนลดคากรีนฟออกรอบ มูลคา 150-300 บาท 
 
- จัดสัมมนาหรืออบรมเพื่อใหความรูกับสมาชิกหรือผูที่สนใจในหัวขอท่ีเปนท่ีสนใจหรือมี 

ประโยชนตอสุขภาพ ปละครั้ง ทั้งนี้เพ่ือเปนการสรางภาพพจนและความสัมพันธที่ดีใหกับลูกคาเหมือนเปน
การตอบแทนและใหสิ่งท่ีเปนประโยชนคืนกลับใหลูกคา 

 
- มีการจัดสงขาวสารใหกับสมาชิกเปนประจําทุกเดือน ซึ่งอาจจะเปนขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม   

สงเสริมการขายในเดือนนั้นๆ หรือหัวขอขาว เกร็ดความรูที่นาสนใจ 
 
- มีการจัดสงการดอวยพรพรอมคูปองสวนลด 20% เปนของขวัญพิเศษ  ใหกับลูกคาในวันเกิด  
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เพื่อเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีและเอาใจใสลูกคาสรางความจงรักภักดีใหกับตราสินคา และรักษาฐาน  
ลูกคาไมใหเปลี่ยนไปใชบริการท่ีอ่ืน  
 

 การวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีกลาวมาแลวขางตน จะสังเกตเห็นไดวาไมมีการตัดราคา 
มาใชเปนกลยุทธในการสรางตลาด เนื่องจาก The Spa มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของภาพพจนและเนนการ
ใหบริการเพิ่มเติมพื่อเพิ่มคุณคา (Value-added) และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับกลุมลูกคาเปาหมายทุก
คน  
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บทท่ี 9 
 

กลยุทธการดาํเนินงาน 
 
 
ผูบริหารและโครงสรางองคกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัท The Spa เริ่มดําเนนิการโดยผูกอตั้งคือ คุณพรรณลดา ไพโรจนกิจจา ดํารงตําแหนง
กรรมการผูจดัการ มีหนาที่ความรับผดิชอบในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารงานในสวนตาง ๆ 
นอกจากนั้นยงัรับผิดชอบในการวิเคราะหสภาพตลาด และการแขงขันตลอดจนการวางกลยุทธทางการตลาด
ที่เหมาะสม และการควบคุมเรื่องการบริหารเงินทนุ 

 

กรรมการผูจัดการ 

ผูจดัการราน 

แผนกตอนรับ แผนกจดัซื้อ แผนกบัญช ี
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 เนื่องจากขนาดของธรุกิจทีบ่ริษัทจะเปดดาํเนินการเปนธุรกิจขนาดเลก็ จึงมกีารวางโครงสราง
องคกรแบบแบนราบ ท่ีไมมีความซับซอนมีสายการบงัคับบัญชาท่ีสั้น ซึ่งมีขอดีคือสามารถตัดสินใจได     
รวดเร็ว 

 
นโยบายบริหารสินคาและบรกิาร 
 
 สปาเปนธุรกิจที่มุงเนนการใหการบริการเปนหลัก แตอยางไรก็ตามสินคาท่ีใชเพ่ือการบริการ 
นั้นก็เปนองคประกอบที่สําคัญตอธุรกิจ โดยรวมแลวความตองการหลักของผูบริโภคที่มาใชบริการในสปา
คือ ตองการความผอนคลายและดูแลรักษาสุขภาพ  ดังนั้นผลิตภัณฑที่เลือกใชเพ่ือการบริการนั้น ทาง The 
Spa  จึงเนนและใหความสําคัญกับคุณภาพเปนหลัก ตลอดจนการเก็บรักษาที่ถูกตอง 
 
 ในสวนของการบริการทาง The Spa ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและสภาพตลาด  เพ่ือที่จะ
นําเสนอการบริการที่จะตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายใหไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่
กลาวมาทั้งหมดนั้น The Spa จะดําเนินการ ดังนี้ 
 
 1.  ศึกษาคณุสมบัติและประโยชนของชนิดผลิตภัณฑท่ีจะเลือกนํามาใช เชน นํ้ามันหอม ครีม
บํารุงผิว รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกเพือ่การผอนคลายเชน อางน้ําจากุซซี่ อางน้ําเย็น   หองอบไอน้ํา และ
หองอบซาวนา 
 2.  ทําการทดสอบผลิตภัณฑโดยการทดลองใชผลติภณัฑเพ่ือใหรูและเขาใจถึงประโยชน 
และคุณสมบัตท่ีิสําคัญ และสามารถนําไปอธิบายใหผูบริโภคเขาใจยิ่งขึน้ นอกจากจะเปนการสรางความ
มั่นใจใหกับผูบรโิภคแลว ยังชวยสรางความมั่นใจใหกับพนักงานที่ปฏบัิติงานถึงเรื่องอันตรายหรือ
ผลขางเคียงจากการใชผลติภณัฑจะไมเกิดขึ้นกับผูบรโิภคที่มาใชบริการ 
 
 3.   ทําการคัดเลือกผูขายหรือตัวแทนขายผลิตภณัฑชนิดตาง ๆ ที่มีประสบการณเกีย่วของกับ
ธุรกิจ มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของลูกคาในธรุกิจเดยีวกัน 
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 4. ทําการตรวจสอบผลิตภณัฑตาง ๆ ท่ีใชภายในรานเปนประจํา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ หรือ
เครื่องใชไฟฟาที่เกี่ยวของกบัการใหบริการ   เพ่ือเปนการปองกนัหรือลดโอกาสในการเกดิอุบัติเหตุกับ            
ผูบริโภคที่เขามาใชบรกิาร 
 5. ทําความสะอาดพื้นที่ท่ีใหบริการทุกวนั หลังจากปดรานเนื่องจากวาเปนธรุกจิที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ และตองใชบรรยากาศที่สะอาดสดชื่นในการชวยผอนคลาย ดังนั้นการรักษาความสะอาดทุกวันจะ
ชวยทําใหสถานที่นาใชบริการและเสริมภาพพจนทีด่ีใหกบัราน 
 6. มีการสํารวจตลาดเพื่อหาผลิตภณัฑใหมมาใหบริการลูกคา มีการประชุมและปรกึษา เกี่ยวกับ
การนําเสนอหรือปรับปรุงการใหบรกิารอยูตลอด 
 
 7. มีการควบคุมและดูแลพฒันาสถานประกอบการอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการตกแตงรานเพื่อ
สรางบรรยากาศการผอนคลาย เชนการเปลีย่นการจดัดอกไมทุกๆอาทิตย  และการจดัหาอุปกรณตาง ๆ มา
ประดับราน 
 
นโยบายดานการดแูลลกูคา 
 
 The Spa  ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ   ดังนั้นนอกจากจะนําเสนอสินคาและบริการที่มี    
คุณภาพแลว  การใหบริการและดูแลลูกคาเพื่อใหไดรับประโยชน  และความพึงพอใจสูงสุดจากการใช
บริการ จึงนับวาเปนส่ิงที่สําคัญมาก และเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหการดําเนินธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ 
 
 ทางบริษัท The Spa จึงมีแผนการดําเนนิงานในดานการใหบริการลูกคา  ดังนี ้
 

1. มีการพูดคุยหรือสอบถามเพื่อใหรูถึงปญหา  หรือความตองการของผูบริโภค   กอนที่จะนํา 
เสนอบริการตางๆ  ทั้งนี้เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกเปนกันเอง และยังสรางความรูสึกที่ดีตอรานคา       
อีกดวย 
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 2.  มีบริการแจกแผนผับขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยท่ีถูกวิธี  นอกจากนั้นยัง
แนะนําวิธีการคลายเครียดงาย ๆ ท่ีผูบริโภคสามารถนําไปปฏิบัติเองได ทั้งนี้เพื่อเปนการตอกย้ําวา The Spa 
ไมไดเนนเสนอขายบริการเพียงอยางเดียวแตยังตองการใหรูถึงการเอาใจใสและดูแลลูกคาอีกดวย 
 

 3. รับฟงคําติชมของผูบริโภคเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงทั้งดานสินคาหรือบริการเพื่อตอบ 
สนองและสรางความพึงพอใจ โดยการใหผูบริโภคกรอกแบบสอบถามหลังจากใชบริการ 
 
 4.  มีการนําเอาขอมูลของผูบริโภคมาจัดเปนหมวดหมูเปนสะดวกตอการวิเคราะหกลุมลูกคา 
เพ่ือที่จะทําการสงขาวสารตางๆหรือกิจกรรมตางๆใหกับผูบริโภครับทราบ ท้ังนี้ เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธระยะยาวที่ดีกับผูบริโภค 
 
นโยบายดานการจัดหาสนิคา 
 
 สินคาที่เปนปจจัยสําคัญของธุรกิจสปามีหลายปจจัย  แตสินคาที่ทาง The Spa มุงเนน และให
ความสําคัญอยางมาก และคิดวาเปนสิ่งที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จคือ  ผลิตภัณฑท่ีใชเพ่ือ
การผอนคลายอันไดแก  น้ํามันหอม  และพนักงานบริการ  
 

1. นํ้ามันหอม 
 

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

 
 

กลิ่นน้าํมันหอม ราคาตอลติร ประเทศที่นําเขา 
ยูคาลิปตัส 4,000 บาท จีน สเปน ฝรั่งเศส 
ทีทร ี 4,200 บาท ออสเตรเลีย 
สม 5,500 บาท อเมริกา 
มะนาว 5,500 บาท อิตาลี กรีซ 
โรสแมรี ่ 5,800 บาท โมรอคโค ฝรัง่เศส 
ลาเวนเดอร 6,000 บาท ฝรั่งเศส อังกฤษ 
แพทชูล ี 6,800 บาท จีน 
กระดังงา 6,500 บาท อินโดนีเซีย 
เปปเปอรมนิท 7,300 บาท อเมริกา 
ซีดารวดู 7,800 บาท จีน อเมริกา 
กุหลาบ 8,200 บาท ตุรกี บลัแกเลีย 
เจอราเนียม 8,300 บาท อียิปต 

 
                       หมายเหตุ : ราคาสินคารวมภาษีนําเขาและคาขนสงแลว 
 
 ทาง The Spa วางแผนการสั่งสินคาโดยขนสงมาทางเรือเปนหลักเพื่อลดตนทุนของสินคา โดย
ทางรานจะเก็บสินคาคงคลังไวประมาณ 45 วัน ซึ่งเพียงพอตอการขายและใหบริการ นอกจากนั้นยงัไดทาํการ
เปรียบเทียบแหลงผลิตอ่ืนเพื่อลดความเสี่ยงถาสินคาขาดสง 
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นโยบายดานการฝกอบรมและพัฒนา 
 
 เนื่องจากบริการหลักๆที่ผูบริโภคเลือกใชบริการคือการนวดเพื่อการผอนคลาย และในสวนของ
การนวดจําเปนที่ผูนวดตองมีความรูและเขาใจโครงสรางของรางกายในสวนตางๆเปนอยางดี เพราะการนวด
โดยรูเทาไมถึงการณ  อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได อาจทําใหการทํางานของกลามเนื้อ  การเคลื่อนไหวของ
ขอตอ จะมีประสิทธิภาพลดลง 
  
 ดังนั้น ทาง The Spa ไดวางแผนดานการฝกอบรมและการพัฒนา ดังนี้ 
 

 1. จัดใหมีการฝกอบรมกับพนักงานบรกิารโดยจางผูเชีย่วชาญในแตละสาขา เชน แพทยทาง       
กายภาพบําบัด มาเปนผูฝกสอนและใหความรูหรือเทคนิคใหมๆ เพื่อเสริมสรางพนักงานใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2. เปดหลักสูตรสอนวธิีการนวด โดยผูที่สนใจสมัครเรยีนหลังจบหลักสูตรแลว สามารถเขา 
ทํางานที่รานไดทันที ทั้งนี้เปนการลงทนุทัง้ใหความรูแลวยังสามารถหาพนักงานนวดเพิ่มขึ้นได 
 

 3. ทําการสํารวจตลาดหาผลิตภณัฑใหมๆที่มีคุณภาพมาใหบริการกบัผูบริโภค เพื่อเปนการ
ไมใหผูบรโิภคเกิดความเบื่อ  นอกจากนัน้ยังเปนการสรางขอไดเปรยีบในการแขงขนั เนื่องจากมกีารพฒันา
อยูตลอดเวลา 
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นโยบายดานการบริหารบคุคล 
 
 เนื่องจากบุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของบริษัท โดยเฉพาะพนักงาน
นวดที่มีความสามารถจะชวยรักษาลูกคาไมใหไปใชบริการที่อ่ืน ดังนั้นทาง The Spa จึงวางแผนดานการ
บริหารบุคคลดังนี้ 
 

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

 
2. พนักงานนวด  
 เนื่องจากพนักงานนวดไมมีเงินเดือนประจาํ  แตจะไดรับเปนสวนแบงจากการนวดลูกคา   

ตอราย  เชน นวดแบบแผนไทยจะไดรับสวนแบง 100 บาท ถานวดแบบอะโรมาเธอราพี จะไดรับสวนแบง 
150 บาท (ขอมูลจาก Health Land Spa) ดังนั้น การท่ีจะรกัษาพนกังานที่ทํางานมีประสิทธิภาพไมใหไป
ทํางานที่อ่ืนหรือกับคูแขง จงึเปนเรื่องท่ีทางบริษัทใหความสําคัญมาก ดงันั้นทางบริษทั The Spa จึงเสนอ
อัตราสวนแบงที่สูงกวาคูแขง ประมาณรอยละ 20 ถึง 25 นอกจากนั้นยงัเนนกจิกรรมสงเสริมการขายเพื่อ    
ดึงดูดผูบริโภคใหเขามาใชบริการมากขึน้ ย่ิงมีลกูคามากพนักงานนวดก็จะไดรับคาสวนแบงมาก จงึเปน
สภาพชนะท้ังสองฝาย 

 
แผนฉกุเฉนิ 
 
 ในกรณีท่ีการดําเนินธุรกิจไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว จะเนื่องดวยจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทาง 
The Spa ไดจัดเตรียมแผนฉุกเฉินคือ ปรับอาคารและพื้นท่ีใหเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑกระเบื้องและ    
เซรามิกในรูปแบบรานคาปลีกสมัยใหม  เนื่องจากพื้นฐานเดิมของครอบครัวผูบริหาร  ดําเนินธุรกิจ                
คากระเบื้องและเซรามิกมานานแลว 
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บทที่ 10 
 

งบการเงิน 
 
 

คาใชจายในการจัดต้ังบริษัท 
 

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

 Start-up Expenses 

  Total Start-up Expense 837,334 
ASSETS ITEM AMOUNT 

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

 Current Assets 

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

 Fixed Assets 

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

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

 Current Liability 

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

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

 
Unit Price 2004 2005 2006 2007 2008 

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

 
Total Sales 2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

 
Variable Cost 2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

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

 
หมายเหตุ 1. ในปท่ี 2 สามารถชาํระหนีส้ินระยะยาว 5 ลานบาท และชําระอกี 5 ลานบาท ในปที่ 3 

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

Cash Flow 2004 2005 2006 2007 2008 
  Net Income    3,133,032    6,666,268    8,406,906  10,739,430  12,080,271 
  Depreciation    2,330,000    2,330,000    2,330,000    2,330,000    2,329,990 
  Increase in inventory         -3,850       -19,250         -8,650        -6,730        -7,220 
  Decrease in accrued exp.                  0       -20,834        -20,833                 0                 0 
  Account Payables       -15,750        18,900           9,450           6,300           7,875 
  Net Cash in Operating Activities    5,443,432    8,975,084  10,716,873  13,069,000  14,410,916 
  Payment of Long-term Liabilities                 0  -5,000,000  -5,000,000                 0                 0 
  Net Increase (Decrease) in Cash    5,443,432    3,975,084    5,716,873  13,069,000  14,410,916 
  B/F In Cash     1,314,808    6,758,240  10,733,324  16,450,197  29,519,197 
  C/F In Cash 6,758,240 10,733,324 16,450,197 29,519,197 43,930,113 

 
 
ระยะเวลาคืนทุน 
 

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

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

 
 

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

 
Financial Ratio 2004 2005 2006 2007 2008 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


