คํานํา
รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.)
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (สสว.) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รายงาน
สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาสปาและบริการ
สุขภาพ ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs รายสาขา
และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับศูนยบริการ
วิ ช าการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศึ ก ษาไว ม าวิ เ คราะห
และประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
ฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน ต อผู ป ระกอบการ หนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง และผูส นใจในการส ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ ที่/รายสาขา
ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพืน้ ที/่ รายสาขา สสว.
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บทนํา
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs การบริโภคภาคเอกชน การคา การลงทุน
ของ SMEs และการจางงานของ SMEs บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉลี่ย ประมาณรอยละ รอยละ
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1
ของมูลคาการสงออกรวม และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด
1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs
การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทธุรกิจ
กิจการการผลิต
กิจการบริการ
กิจการคาสง
กิจการคาปลีก

ขนาดยอม
จํานวน
สินทรัพยถาวร
(คน)
(ลานบาท)
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 25
ไมเกิน 50
ไมเกิน 15
ไมเกิน 30

ขนาดกลาง
จํานวน
สินทรัพยถาวร
(คน)
(ลานบาท)
51-200
เกินกวา 50-200
51-200
เกินกวา 50-200
26-50
เกินกวา 50-100
16-30
เกินกวา 30-60

2. โครงสรางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1 จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0 และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด

-ข-

ตารางที่ 1 จํานวนและการจางงานของวิสาหกิจ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs
3.1 บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เมื่อพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6
โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1

-ค-

ตารางที่ 2 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550 จําแนกตามขนาดวิสาหกิจ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมวลผลโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หมายเหตุ : วิสาหกิจอื่นๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ

3.2 บทบาทดานการจางงาน
แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

- ง-

แผนภาพที่ 2 โครงสรางจํานวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจ

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งสิ้น 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งสิ้น 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ 2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8 และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด
3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs
ตารางที่ 3 สัดสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม ป 2550

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

-จ-

ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 10,126,995.0 ลานบาท
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน
1,583,310.1 ลานบาท และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8
4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs
ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด จํ า แ น ก โ ค ร ง ส ร า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม SMEs
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค ไดแก
1) ภาคการผลิต ประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้
• อุตสาหกรรมวิศวการ หมายถึง
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง (High – technology Industries) ในการผลิต แตอยางไรก็ตาม ในบางขั้นตอนการผลิต
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก โดยแบงออกเปน 6 สาขา ไดแก เหล็กและโลหะประดิษฐ เครื่องจักรกล แมพิมพ
เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ยานยนตและชิ้นสวน
• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง โดยแบงออกเปน 5 สาขา ไดแก สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณี
และเครื่องประดับ สิ่งพิมพ บรรจุภัณฑพลาสติก
• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชท รัพยากรธรรมชาติ หมายถึง อุ ตสาหกรรมที่พึ่ ง พาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน 5 สาขา ไดแก อาหาร ยาและสมุนไพร เฟอรนิเจอรไม
ผลิตภัณฑยาง เซรามิกส
2) ภาคการคา ประกอบดวย 2 สาขา ไดแก การคาปลีก และการคาสง
3) ภาคบริการ ประกอบดวย 9 สาขา ไดแก บริการทองเที่ยว สปาและบริการ
สุขภาพ รานอาหาร การกอสราง บริการขนสงและโลจิสติกส บริการซอฟแวรและDigit Content
บริการศึกษา บริการออกแบบ บริการที่ปรึกษา
5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ
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1. การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย
2. การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนมีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology
4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเรื่องของ Global Warming และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs เนื่องจากสถาบันการเงินเริ่ม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ
7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปลี่ยน
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
ดั ง นั้ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและ SMEs ควรให ค วามสํ า คั ญ ของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
(Productivity) มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากขึ้น ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เป น กํ า แพงทางการค า ตลอดจนส ง เสริ ม ให เ กิ ด และยกระดั บ เครือ ขา ยวิ ส าหกิ จ ในลั ก ษณะ
เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก

สปาและบริการสุขภาพ
1. โครงสรางและสถานภาพของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
1.1 ลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศแรกที่มีการกําหนดมาตรฐานการบริการดานสปาเพื่อสุขภาพ
ออกมาอยางชัดเจน โดยมีการกําหนดคําจํากัดความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องกําหนด
สถานที่เพื่อสุขภาพและเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.
2547) มีใจความดังนี้ “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและ
เสริมสรางสุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพ โดย
อาจมีบริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการบําบัด
และการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑสุขภาพตลอดจนการแพทย
ทางเลือกอื่นๆ” และมีการกําหนดความหมายของคําวา “สปา” ไวหลากหลาย ดังนี้
ความหมายที่ 1 สปา มาจากภาษาลาติ น ว า “Sanus
per
Aquam” หรื อ Sanitas
per aquas ซึ่งแปลไดใจความวา สุขภาพจากสายน้ํา การบําบัดดวยน้ํา หรือการดูแลสุขภาพ
โดยการใชน้ํา
ความหมายที่ 2 สปา หมายถึง ชื่ อเมือ งเล็ก ๆใกลกับ เมื อ งลี ห ทางตะวั นออกเฉีย งใตข อง
เบลเยี่ยม ติดกับชายแดนของเยอรมัน เปนเมืองที่เปนแหลงของน้ําพุที่มีแรเหล็กตามธรรมชาติ เชื่อกันวา
ในป 1326 ชางเหล็กของเมือง Collin le Loupe ไดยินชื่อเสียงของน้ําพุดังกลาวเกี่ยวกับสรรพคุณในการ
รั ก ษาโรคจึง ดั้ น ด น เสาะหาจนพบ และน้ํ า พุนั้น สามารถรั ก ษาอาการปว ยไขข องเขาให ห ายไปได จริ ง ๆ
ภายหลังสถานที่นั้นถูกยกยองใหเปน health resort ที่โดงดังและเปนที่ยอมรับในเรื่องของการรักษาสุขภาพ
และอาการเจ็บปวยตางๆ ผูคนสวนใหญรูจักในนามของ Espa ซึ่งเปนรากศัพทที่หมายถึง น้ําพุ ในปจจุบัน
คําดังกลาวถูกใชในภาษาอังกฤษวา spa ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในความหมายของสถานทีต่ ากอากาศเพือ่
สุขภาพ (health resort)
ความหมายที่ 3 สปา หมายถึง ชื่อของหมูบานเล็กๆแหงหนึ่งในเบลเยี่ยม ที่ซึ่งมีแหลงน้ําแร หรือ
น้ํ า พุ ร อ นตามธรรมชาติ ป รากฎอยู และถู ก ค น พบโดยชาวโรมั น โบราณ ทหารโรมั น นิ ย ม
ที่จะใชน้ําพุแหงนี้เปนที่รักษาอาการบาดเจ็บที่กลามเนื้อหรือ บาดแผลที่ไดรับจากการสูรบ
ความหมายที่ 4 สปา หมายถึง การบําบัดดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยวิธีทางธรรมชาติที่ใชน้ํา
เปนองคประกอบในการบําบักควบคูไปกับการบําบัดดวยวิธีทางการแพทยทางเลือกอื่นๆ โดยใชศาสตร
สัมผัสทั้ง 5 ไดแก รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เปนปจจัยที่สรางภาวะสมดุลระหวางรางกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ อารมณ
ความหมายที่ 5 สปาเปนการบําบัดแบบองครวมที่เนนการปองกันการเจ็บปวยมากกวาการรักษา
Wildwood, Chrissie, 1997 กลาววาการที่อารมณแปรปรวนมีโอกาสทําใหเกิดการเจ็บปวย
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ความหมายที่ 6 สปา หมายถึ ง สถานที่ ที่ มี น้ํ า พุ ต ามธรรมชาติ ที่ ซึ่ ง สามารถบรรเทา
และ รักษาอาการเจ็บปวยจากโรคภัยตางๆได ซึ่งน้ําเหลานี้สรางศรัทธาและความเชื่อถือทางจิตวิญญาณ
อยางมาก โดยยังคงความเปนปริศนาในการบําบัดโรคภัย
ความหมายที่ 7 สปา หมายถึง สถานที่อํานวยความสะดวก และทุมเทใหกับทั้งทางดานการ
บําบัดทั้งกายภาพ และ จิตใจ อารมณเพื่อใหไดมาซึ่งสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ผาสุก สปาตองใชน้ําในแงของ
การใหการรักษาและบําบัด โดยมีพื้นฐานมาจากการใชประโยชนของวิตามินและเกลือแรจากธรรมชาติ
สปารวมสมัย ยังใหการบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ผานการรักษาดวยวิธีทางการแพทยที่ครบ
ครัน ผอนคลายความตึงเครียด ใหการดูแลและทะนุถนอมทั้งความงามทางรางกายและอารมณ ความรูสึก
ณ ปจจุบันนี้ สปาไดสรางเอกลักษณขึ้นมาไดอยางเดนชัดในเรื่องของสถานที่และการตกแตงจะตองให
ความสําคัญและความเคารพเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก
สรุปความหมาย สปา หมายถึง การบํ าบัดด วยน้ําภายใตการดูแลของนักบําบัด แพทยหรือ
ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงเปนสถานที่ในการพักผอน เพื่อใหไดมาซึ่งสุขภาพองครวมที่ดี (นภารัตน ศรีละพันธ,
2549)
1.2 ประเภทสปา
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุข
ไดกําหนดรูปแบบของธุรกิจประเภทสปาไว 3 ประเภท ดังนี้
1. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
3. กิจการนวดเพื่อเสริมสวย
กิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ หมายถึ ง การประกอบกิ จ การที่ ใ ห ก ารดู แ ลแลเสริ ม สร า งสุ ข ภาพ
โดยประกอบไปดวยบริการหลักและบริการเสริมประเภทตางๆ
บริการหลัก ประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพ
บริการเสริม หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่ควรจัดใหมีอยูในเมนู เพื่อเปนการดึงดูดใหลูกคาสนใจ
ใหมาใชบริการบอยขึ้นและมีความหลากหลายในสปามากขึ้น ตัวอยางของกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ การทําสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การแพทยทางเลือก การโภชนบําบัดและ
การควบคุมอาหาร
นอกจากนี้ The International Spa Association (ISPA) ยังไดมีการแบงประเภทของสปาตาม
สถานที่ตั้งออกเปน 7 ประเภทดังนี้
1. Club Spa ไดแก สปาที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการเฉพาะสมาชิก (Member)โดยเนนการใหความ
สะดวกสบายและครบครันเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพรางกาย พรอมกับ
บริการสปาอื่นๆ
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2. Day spa ไดแก สปาที่ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกตอการเดินทางสําหรับลูกคามาใชบริการ เชน
ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา หรือตามสนามบิน โปรมแกรมการบริการคอนขางหลากหลาย
ลักษณะผูมาใชบริการจะเปนระยะเวลาสั้นๆ จากการสํารวจพบวาเปนสปาที่เปดใหบริการมากที่สุด
3. Hotel & Resort Spa ไดแก สปาที่ ตั้ ง อยู ภ ายใน หรื อ ในบริ เ วณเดี ย วกั น กั บ โรงแรมหรื อ
รี สอรทที่มี สถานที่ออกกําลังกาย อาหาร โปรแกรมบริการมักประกอบดวย การนวดแบบตางๆเพื่อ ผอน
คลายสําหรับผูคนที่ตองการเปลี่ยนบรรยากาศและหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน มักจะมีขนาดใหญ
กวาเมื่อเทียบกับ Day spa ทั่วไป
4. Cruise Ship Spa ไดแก สปาที่ตั้งอยูในเรือ โปรแกรมการบริการประกอบดวย
การนวดแบบตางๆ การออกกําลังกาย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ
5. Mineral Spring Spa ไดแก สปาที่ตั้งอยูในสถานที่ที่เปนแหลงน้ําพุรอน หรือ น้ําแรธรรมชาติ
โปรแกรมการบริการจะเนนการบําบัดโดยการใชความรอนของน้ํา หรือ แรธาตุตางๆเชน ใชเกลือมาเปนสวน
หนึ่ ง ในการบํ า บั ด รั ก ษา ตั ว อย า งเช น สปาที่ตั้ ง อยู ตามแหลง บอ น้ํ า ร อน ในประเทศญี่ ปุ น และ รั ส เซี ย
ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติหลายแหงใหเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดีใน
อนาคต
6. Destination Spa ไดแก สปาที่ตั้งขึ้นเพื่อใหการดูแลสุขภาพเปนหลักโดยมีที่พักอยูภายในนั้น
มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร อาหารสุขภาพ การออกกําลังกาย การใหความรูในดานตางๆ ผูมาใชบริการ
สวนใหญมักจะมีความตองการการพํานักอยูเปนระยะเวลานาน เพื่อผอนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตใหดีขึ้น
ปรับความสมดุลของรางกายและจิตใจ ลดน้ําหนัก ออกกําลังกายที่ถูกตอง เปนตน โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ
มักตั้งอยูใกลแหลง
จะเปนผูพิจารณาจัดโปรแกรมใหเหมาะสมกับลักษณะสุขภาพบุคคลแตละคน
ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยสวนใหญจะใชประโยชนจากแหลงธรรมชาตินั้นเขามาเปนตัวชวยในการจัดกิจกรรม
เชน ภูเขา ทะเล น้ําพุรอน โคลน ฯลฯ
7. Medical Spa ไดแก สปาที่ตั้งโดยพ.ร.บ สถานพยาบาลโดยมีแพทย และพยาบาลดูแลกํากับ
มีวัตถุประสงคเพื่อบําบัดรักษาสุขภาพและความสวยงาม โปรแกรมการบริการประกอบดวยโภชนาการ
บําบัดและอาหารสุขภาพ การออกกําลังกาย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ การนวดแบบตางๆ การบําบัดและดูแล
ลูกคาโดยใชความรูดานสุขภาพ มีบริการทางการแพทยใหเลือก ทั้งแพทยแผนปจจุบันและการแพทยไทย
แผนจี น ฯลฯ มี โ ปรแกรมการนวดที่ รัก ษาอาการเจ็ บ ปว ย เชน การนวดกดจุ ด การบํ า บั ด ด ว ยสมุ น ไพร
การปรับโครงสรางรางกาย การสะกดจิต การฝงเข็ม ศัลยกรรมผิวหนัง การตอตานริ้วรอย ผูมาใชบริการ
สวนใหญมักจะมีความตองการการพํานักระยะยาวและการบําบัดที่ชี้เฉพาะเชน การลดน้ําหนัก การออก
กําลังกายที่ถูกตอง การเลิกบุหรี่เปนตน โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญจะเปนผูพิจารณาจัดโปรแกรมใหเหมาะสม
กับลักษณะสุขภาพบุคคลแตละคน
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1.3 องคประกอบของสปา
ตามคํานิยามของ The International Spa Association (ISPA) สปาควรประกอบไปดวยปจจัย
สําคัญ 10 ประการไดแก
1. น้ํา (Water) สามารถนําไปใชไดหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสปา โดยนํามาเปน
สวนประกอบในการบริการและการตกแตงสถานที่
2. การบํารุง(Nourishment) เชน อาหารสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร
3. การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย(Movement, Exercise & Fitness) การเคลื่อนไหวใน
ทาทางที่กอใหเกิดประโยชนตางๆกัน สรางความกระปรี้กระเปรา เพิ่มพลังงาน เชนการออกกําลังกายแบบ
ตางๆ การผอนคลายกลามเนื้อ
4. การนวด (Touch and Massage) ซึ่งถือไดวาเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ การนวดและการ
สัมผัสที่สื่อสารความรูสึกตางๆ ใหความรูสึกที่อบอุน ผอนคลาย และบําบัดอาการปวดเมื่อย
5. การบําบัดรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body, Mind & Spirit) กิจกรรมสุขภาพที่บูรณาการ
ระหวางความสัมพันธที่สอดคลองกันระหวางกาย ความคิด จิตใจและจิตวิญญาณกับสภาพแวดลอม
6. ศาสตรดานความงาม(Aesthetics) การบํารุงรักษาความงามกับกระบวนการที่ใชผลิตภัณฑพืช
พรรณธรรมชาติ สมุนไพรตางๆ ที่มีผลกับรางกายมนุษย
7.
สถานที่ ตั้ ง (Environment) ประกอบไปด ว ยสภาพแวดล อ มที่ ดี สภาพภู มิ อ ากาศ
ที่เหมาะสม การออกแบบตบแตง รูปแบบบรรยากาศดี ใหความรูสึกผอนคลาย
8. การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม(Art, Culture & Social) เปนทั้งศาสตรและศิลปที่สรางความ
สุนทรียะและประทับใจ ในเวลาที่ไดพักผอนและมีสังคมที่ดีกับมิตรสหาย
9. เวลา และจังหวะของชีวิต(Time, Space, Rhythms) ตระหนักถึงการใชเวลาและจังหวะชีวิตที่ได
ดูแลสุขภาพใหแกตนเอง มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีตอสุขภาพโดยสอดคลองกับวงจรธรรมชาติ
10. ระบบการบริหารจัดการที่ดี (Management and Operation System) มีการบริหารงานอยาง
เปนระบบ
1.4 จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน
สปาและบริการเพื่อสุขภาพ นับเปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในภาคบริการ โดย SMEs มีบทบาทอยางยิ่งในการขับเคลื่อน จากขอมูลของศูนย
สารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 สปาและบริการเพื่อสุขภาพ มีจํานวนผูประกอบการ
ทั้งสิ้น 7,729 ราย ซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 7,645 ราย หรือคิดเปนรอยละ 98.91 ในสวนของ
การจางงาน SMEs สปาและบริการเพื่อสุขภาพ มีการจางานถึง 62,489 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.82
ของการจางงานรวมในสาขาสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
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ตารางที่ 1 จํานวนวิสาหกิจ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550
ISIC
Code

จํานวนวิสาหกิจ (ราย)

สาขาอุตสาหกรรม

สัดสวน (รอยละ)

S
406

M
97

L
82

SMEs
503

Total
585

SMEs L Total
6.51 1.06 7.57

517

8

1

525

526

6.79

8519 บริการดานสุขภาพอื่นๆ
8520 บริการรักษาสัตว

881

13

1

894

895

11.57 0.01 11.58

46

0

0

46

46

0.60

9309 กิจกรรมบริการ ซึง่ มิไดจัดประเภทไวใน
ที่อื่น

5,660

17

0

5,677

5,677

รวม

7,510

135

84

7,645

7,729 98.91 1.09 100

8511 บริการของโรงพยาบาล
8512 บริการทางการแพทย และทันตกรรม

0.01
0.00

6.81
0.60

73.45 0.00 73.45

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม.
, อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552

ตารางที่ 2 จํานวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550
ISIC
Code

สาขาอุตสาหกรรม

8511 บริการของโรงพยาบาล
บริการทางการแพทย และทัน
8512
ตกรรม
8519 บริการดานสุขภาพอื่นๆ
8520 บริการรักษาสัตว
กิจกรรมบริการ ซึง่ มิไดจัด
9309
ประเภทไวในที่อื่น

รวม

จํานวนการจางงาน (คน)

สัดสวน (รอยละ)

S
7,393

M
L
SMEs
20,893 54,678 28,286

Total
82,964

SMEs
L
Total
23.91 46.21 70.12

4,406

1,476

1,146

5,882

7,028

4.97

0.97

5.94

6,299

1,704

0

8,003

8,003

6.76

0.00

6.76

379

0

0

379

379

0.32

0.00

0.32

18,237

1,702

0

19,939

19,939

16.85

0.00

16.85

36,714 25,775 55,824 62,489 118,313 52.82 47.18 100

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม.
, อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552

1.5 สภาพตลาดของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
ในปจจุบันพบวามีผูใชบริการสปาในประเทศไทย 3.6 ลานครั้ง ตอป แบงเปนชาวตางชาติถึงรอยละ
80 สรางยอดรายไดใหประเทศไทยเปนจํานวนมากในแตละป โดยในปที่ผานมาธุรกิจสปามีมูลคารวม
ประมาณ 8,500 ลานบาท แบงเปนบริการ 7,500 ลานบาท และผลิตภัณฑ 1,000 ลานบาท และคาดวาในป
2550 จะมีมูลคารวมถึง 10,000 ลานบาท โดยในปจจุบันประเทศไทยมีผูประกอบการสปาอยูประมาณ
1,000 แหง (ขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทย “ 52 ธุรกิจปกุน : ตองเรงปรับตัวรับเศรษฐกิจพอเพียง” ปที่ 13 ฉบับ
ที่ 1946 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2550)
ในปจจุบันธุรกิจสปายังมีลูทางเติบโตตอเนื่อง โดยเฉพาะสปาที่ไดมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งมี
นักทองเที่ยวตางชาติในตลาดระดับบนเปนลูกคาเปาหมายหลัก ทั้งนี้ดวยแรงหนุนจากกระแสการดูแล
สุขภาพที่ครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเฉพาะการรักษาแบบธรรมชาติบําบัดซึ่งมีบทบาทสําคัญทั้งในวงการ

-6-

แพทยทางเลือกและธุรกิจสปา ขณะที่สปาไทยไดรับความนิยมอยางกวางขวางในหมูนักทองเที่ยวตางชาติ
ทําใหมีการขยายตัวอยางกวางขวางไปตามโรงแรมหรือรีสอรตระดับหรูในกรุงเทพฯและเมืองทองเที่ยว
สําคัญ อาทิ หัวหิน สมุย ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทยา เชียงใหม และเชียงราย นอกจากนี้ ธุรกิจสปายัง
ขยายตลาดไปยังตางประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งมีทั้งการขยายธุรกิจสปาในรูปสาขาและแฟรนไซส
รวมทั้งธุรกิจบริการที่ปรึกษาดานสปา
ธุ ร กิ จ สปาหรู ข องไทย ซึ่ ง ส ว นใหญ ใ ห บ ริ ก ารอยู ต ามโรงแรมหรื อ รี ส อร ต ระดั บ 4-5 ดาว
มีแนวโนมเติบโตตอเนื่องมาในป 2550 โดยมีการแขงขันในตลาดสปาระดับมากขึ้น จากผูประการราย
ใหม ซึ่ง มีทั้ง ผูป ระกอบการธุรกิจ ดา นที่พัก ระดับหรูซึ่ง พัฒ นาธุร กิจ สปาควบคูกัน ไปในลัก ษณะเดสติ
เนชั่ น สปา (บริ ก ารด า นที่ พั ก และสปาซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ในด า นโภชนาการครบวงจร) เพื ่อ รองรับ
นัก ทองเที่ยวตา งชาติในระดับบนที่มีกํา ลัง ซื้อสูง และผูประกอบการธุรกิจในลักษณะเดยสปา ซึ่ง มีทั้ง
บริการสปาที่ใชเทคนิคการแพทยเขามาชวยและมีแพทยดูแล (เมดิคัลสปา) และสปาแบบที่เนนดาน
ความงาม (บิวตี้สปา)
ปจจุบันจึงมีผูประกอบธุรกิจสปาขนาดใหญทั้งที่ตั้งอยูในโรงแรมหรือรีสอรต และที่ตั้งอยูนอก
โรงแรมหรือรีสอรต อาทิ ตามศูนยการคาขนาดใหญ โรงพยาบาลเอกชนในยานนักธุรกิจและกทองเที่ยว
ตางชาติ และที่ตั้งในลักษณะแสดนอโลน ทั้งในกรุงเทพฯ ตามเมืองทองเที่ยวสําคัญเพิ่มจํานวนมาก
อาทิตย
ภูเก็ต : สุโขสปา เนนการใหบริการสปาและสุขภาพแบบองครวม, เฌอเอม สปา วิลเลจ
เชียงใหม : ปาลม สปา รีสอรต ใหบริการในลักษณะเดสติเนชั่นสปา ดวยการขายแพ็กเกจที่
พักพรอมสปา กลุมลูกคาเปาหมายจะเนนตลาดระดับบนที่มีกําลังซื้อสูง โดยตั้งเปากลุม ลูกคานักทองเทีย่ ว
รอยละ 80 – 90
กรุงเทพฯ : เอส เมดิคอล สปา เปนสปา แหงการผอนคลายและบําบัด โดยมีทีมแพทยแผน
ปจจุบันและแพทยทางเลือกที่มีความเชี่ยวชาญใหการดูแลลูกคาแบบครบวงจร โดยมีตลาดระดับทั้งคน
ไทยและนักทองเที่ยวตางชาติเปนกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดการณวา ในป 2550 ธุรกิจสปาหรูมีแนวโนมขยายตัว
ในอัตรากวารอยละ 10 โดยมีมูลคาการตลาดประมาณ 15,000 ลานบาท ทั้งนี้โดยไดแรงเกื้อหนุนจาก
ปจจัยสําคัญ ดังนี้
- กระแสการเอาใจใสดูแลสุขภาพที่ยังคงมาแรงสวนกระแสเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมทั้งหญิงและ
ชาย เกื้อหนุนตอการขยายตัวของธุรกิจสปาที่คุณภาพการบริการมีมาตรฐานสูง
- ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติที่ฟนตัวกลับสูภาวะปกติหลังผายพนเหตุการณสึนามิมาไดกวา 2 ป
โดยในป 2550 ตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติมี แนวโนม ขยายตัว ประมาณร อ ยละ 7 โดยคาดวา จะมี
นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาประมาณ 14.6 ลานคน
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- การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและรีสอรตหรูระดับ 4 – 5 ดาวในเมืองทองเที่ยวสําคัญรวมทั้ง
กรุงเทพฯ โดยสวนใหญบริหารโดยเชนบริหารโรงแรมชั้นน้ําจากทั่วโลก โดยสปาเปนบริการที่ธุรกิจโรงแรม
และรีสอรตระดับหรูจะขาดไมได เพื่อเปนสิ่งดึงดูดลูกคาที่เขาพัก และสปายังเปนบริการที่ใหผลตอบแทนสูง
กวาบริการดานอื่นๆ ของธุรกิจโรงแรม
- หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันจัดงานแสดงสินคาดานสุขภาพและ
ความงามในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อใหผูประกอบการคนไทยและตางชาติไดพบปะกับนักธุรกิจ
ตางชาติและเกิดการเจรจาทางธุรกิจระหวางกัน
- การจัดมาตรฐานใหกับธุรกิจสปาไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดระเบียบธุรกิจ
สปาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจํานวนมากใหไดมาตรฐาน และกําหนดเกณฑในการจัดระดับสปาไทย
ปจจุบันการขยายตัวของธุรกิจสปาโดยเฉพาะเดยสปาคอนขางอิ่มตัว การเขามาของผูประกอบการ
รายใหมมีขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องเงินลงทุนที่ตองใชจํานวนมากในดานสถานที่และการ
ตกแตง รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑและเทคนิคในการทรีทเมนท เพื่อดึงดูดลูกคา ขณะที่ดานตลาดที่
รองรับตองพึ่งตลาดที่มีกําลังซื้อสูงทั้งตลาดคนไทยและนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก ผูประกอบการแตละ
รายจึงตองพัฒนาในดานคุณภาพบริการและสามารถกระตุนใหลูกคามาใชบริการเปนประจําในกรณีลูกคา
คนไทย สวนการขยายฐานตลาดลูกคากลุมนักทองเที่ยวตางชาติจะตองอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ
บรรจุแพ็กเกจสปาในรายการนําเที่ยวที่เสนอขายแกนักทองเที่ยวตางชาติ
เงื่อนไขประสบความสําคัญของธุรกิจสปาที่มีการแขงขันสูงในปจจุบันนั้น ผูประกอบการแตละราย
จะตองพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตนใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น เพื่อสรางความแตกตางจาก
คูแขงรายอื่น เพราะลูกคาสวนใหญตางมองวาสปาจะไมตางกันทั้งในดานการบริการ บรรยากาศ และ
ราคา
จากการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจสปาในชวงที่ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติฟนตัวกลับมา
เติบโตตามปกติ และความตองการบุคลากรดานสปาของไทยในตางประเทศที่เพิ่มขึ้น กอใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรที่ใหบริการดานสปา และนําไปสูปญหาการแยงตัวบุคลากรที่มีคุณภาพ หนวยราชการ
ที่เกี่ยวของและภาคเอกชนในแตละพื้นที่จึงแกไขปญหาดวยการจัดหลักสูตรฝกอบรม เพื่อเพิ่มบุคลากร
ดานสปาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
นอกจากนี้ การขยายตลาดสปาหรูไปในตางประเทศซึ่งยังมีชองทางเอื้ออํานวยอยูในหลายประเทศ
สําหรับสปาไทยที่มีชื่อเสียง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เม็กซิโก ญี่ปุน ทั้งนี้ดวยการนํารองขยายตลาด
ของสปาหรูหลายแบรนดจากประเทศไทยไปในตางประเทศ
ขณะที่ผูประกอบการธุรกิจสปารายใหญที่ขยายเครือขายสาขาทั้งในประเทศและตา งประเทศ
รวมทั้ ง ผูบุก เบิก ธุร กิจ สปาในประเทศไทยและสรา งชื่ อ เสีย งสปาไทยไปทั่ว โลก คือ ชีว าศรม ซึ่งเปน
เดสติเนชั่น สปาแหงแรกในประเทศไทย ตางมุงเนนการพัฒนาธุรกิจการฝกอบรมบุคลากรดานสปาที่ได
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มาตรฐานสากล เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของธุ ร กิ จ สปาที่ ข ยายตั ว อย า งรวดเร็ ว ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ไดแก
- โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพ ชีวาศรม ซึ่งลาสุดไดรวมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจาก
ประเทศออสเตรเลีย เปดหลักสูตรธรรมชาติบําบัด ในลักษณะการศึกษาระบบทางไกลดวยภาษาอังกฤษ
เอ็ม สปา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร เปนศูนยฝกอบรมของพนักงานของบริษัท เอ็มสปา
อิน เตอรน ชั่น แนล จํา กัด ในเครือ ไมเนอรก รุป ผูลงทุน และบริห ารธุรกิจ สปาทั่ว โลก ภายใตแ บรนด
“อนันตรา” และ “มันดารา สปา”
ในปจจุบันกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจสปา สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมลูกคาระดับ A คือ กลุมผูบริหาร ผูจัดการ มีรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท เปนกลุมที่
มีกําลังซื้อสูง มีความพรอมในการสมัครสมาชิก และมีเวลาวางพอที่จะมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ
กลุมลูกคาระดับ B คือ กลุมพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือนระหวาง 20,000-40,000 บาท เปน
กลุมที่มีกําลังซื้อปานกลาง และมีความพรอมในการสมัครสมาชิก
กลุมลูกคาระดับ C คือ กลุมลูกคาทั่วไป มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท เปนกลุม
ที่สนใจใชบริการสปา แตลูกคากลุมนี้อาจจะใชบริการเพียงครั้งคราวเทานั้น
2. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
จากการศึกษาธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ พบวา หวงโซอุปทานของธุรกิจสปาและบริการเพื่อ
สุขภาพเริ่มตั้งแต การมีสถาบันสอนและอบรมสําหรับอบรมการประกอบการ บุคลากรจนกระทั่งเชื่อมโยง
ไปยังธุรกิจการทองเที่ยว โรงแรม และ ธุรกิจการออกกําลังกาย โดยสามารถพิจารณาได ดังนี้
แผนภาพที่ 1 หวงโซอุปทานของธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนและสถาบันสอนและอบรมการประกอบ
ธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ

เกษตรกรผูผ ลิตสมุนไพรและผูผลิตผลิตภัณฑที่
ใชในธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ

ผูคาสงและคาปลีก

บุคคลากรดานธุรกิจสปาและ
บริการเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจสปาและบริการเพื่อ
สุขภาพ

ธุรกิจการทองเที่ยว

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจสถานออกกําลังกาย
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ปจจัยที่มีผลกระทบ
จากการวิเคราะหภาพ Diamond Model สิ่งที่กระทบตอความสามารถการแขงขันทางดานธุรกิจ
สปาและบริการเพื่อสุขภาพของไทย พบวา ปจจัยที่จําเปนจะตองพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอาจสรุปได ดังนี้
เงื่อนไขดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
- ด า นบุ ค ลากร เป น ป จ จั ย บวก เนื่ อ งจากการให บ ริ ก ารด ว ยคนไทยมี ไ มตรี จิ ต น า ประทั บ ใจ
เปนกันเอง ออนโยน สุภาพ ทําใหผูรับบริการรูสึกเปนกันเองและประทับใจในบริการเสมือนหนึ่งวาเปนคน
ในครอบครัว อยางไรก็ตามปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ ความชํานาญ
ดานสปาและความสามารถในการใหบริการ ก็ยังคงเปนปจจัยลบตอสาขาสปาและบริการสุขภาพ
- ดานสินคาและผลิตภัณฑ ที่ใชในประเทศไทยมีสมุนไพรมากกวา 100 ชนิด และมีเกษตรกร
ที่เพาะปลูกสมุนไพรอยูหลายจังหวัด สมุนไพรเหลานี้สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่ใชในสปาได
ชวยลดการนําเขาสมุนไพรจากตางประเทศซึ่งเปนการสงเสริมธุรกิจสปาใหเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการใช
สมุนไพรไทยในธุรกิจถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Spa ไทย และจากการที่ประเทศไทยมีน้ําพุรอนจาก
ธรรมชาติประมาณ 100 แหง แหลงน้ําพุรอนที่มีอยูสามารถพัฒนาใหเปนสถานบริการสปา Mineral Spring
Spa หรือ Resort Spa ได นับวาเปนจุดแข็งอยางหนึ่งของธุรกิจสปาในประเทศไทย
เงื่อนไขปจจัยดานอุปสงคของสินคา (Demand Conditions)
ธุรกิจนี้มีความเกี่ยวของผูรับบริการชาวตางชาติสูง อุปสงคสวนใหญมาจากตางประเทศ อุปสงค
ภายในประเทศยังมีนอย ดังนั้น ธุรกิจสปาจึงมีลักษณะ Pro cyclical ไปกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
กลุมลูกคา Inbound และมีความเสี่ยงคอนขางมาก ดังนั้น เพื่อใหอุตสาหกรรมนี้ มีแรงขับเคลื่อนจากดาน
อุปสงคภายในประเทศ จึงควรเรงสรางและสงเสริมการตลาดภายในประเทศ ปรับทัศนคติของคนไทย
เกี่ยวกับการรับบริการสปา ใหตระหนักถึงความสําคัญตอการรับบริการสปา วามีสวนสงเสริมตอคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงและสนับสนุน (Related and supporting industry)
สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ถือเปนปจจัยสนับสนุนสําหรับธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
ดังนั้นยุทธศาสตรในการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนาจะเปนปจจัยบวกตอธุรกิจนี้
ปจจัยดานยุทธศาสตร โครงสราง และบริบทการแขงขัน (Firm Strategy, structure, and
rivalry)
ปจจุบันธุรกิจสปาในประเทศไทยเกิดขึ้นตามกระแสนิยม ในปจจุบันมีธุรกิจสปาเกิดขึ้นในตลาดมี
อีกเปนจํานวนมาก โดยบางแหงอาจไมไดรับมาตรฐานและบางรายก็ไดรับมาตรฐานซึ่งตรงจุดนี้เปนผลให
เกิดภาพลักษณในแงลบกับธุรกิจสปา โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาธุรกิจสปานับวาอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการ
แขงขันสูง จําเปนตองสรางจุดเดนในการใหบริการรวมถึงกลยุทธทางการตลาด ซึ่งในตลาดสปาตามจังหวัด
ที่เปนแหลงนักทองเที่ยวจะมีการสรางฐานเครือขายจัดสงลูกคาเปนกลุม มีการแขงขันกับรุนแรงดานราคา
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โดยแตละรายตางเสนอราคาสินคาและบริการที่ต่ํากวา การแขงขันขายถูกทําใหผูประกอบการสปาขนาด
เล็กบางรายไมสามารถรับภาระคาใชจายและตนทุนในการบริหารงานได จึงตองปดตัวลง สําหรับสถาน
ประกอบการสปาที่มีคุณภาพจะไมมีปญหาเนื่องจากพฤติกรรมของลูกคาสปาจะเปนลูกคาที่มีรอยัลตี้สูง
3. การวิเคราะห SWOT analysis สําหรับสาขาบริการการสปา และบริการสุขภาพ
เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจ
สปาและบริการสุขภาพ สามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ไดดังนี้
3.1 จุดแข็ง (Strength)
1) ประเทศไทยมีชื่อเสียงโดงดังในระดับโลกเรื่องการนวดไทย ดวยเหตุนี้ สปาเกือบทุกประเภท
มักจะมีการนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหนึ่งในการบริการ และมีผูเชี่ยวชาญดานการนวดเปนจํานวนมาก
2) รูปแบบการใหบริการมีหลากหลาย
3) อัตราคาบริการที่สมเหตุสมผล (Reasonable Costs) และถูกกวาประเทศอื่นๆในมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
4) ประเทศไทยมีสมุนไพรมากกวา 100 ชนิด และมีเกษตรกรที่เพาะปลูกสมุนไพรอยูหลายจังหวัด
สมุนไพรเหลานี้สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่ใชในสปาได ชวยลดการนําเขาสมุนไพรจาก
ตางประเทศซึ่งเปนการสงเสริมธุรกิจสปาใหเกิดขึ้นในประเทศไทย
5) การใชสมุนไพรไทยในธุรกิจ เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Spa ไทย
6) ประเทศไทยมีน้ําพุรอนจากธรรมชาติประมาณ 100 แหง แหลงน้ําพุรอนที่มีอยูสามารถพัฒนาให
เปนสถานบริการสปา Mineral Spring Spa หรือ Resort Spa ได นับวาเปนจุดแข็งอยางหนึ่งของธุรกิจสปา
ในประเทศไทย
7) ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการอยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลกลุมเปาหมาย
8) การใหบริการดวยคนไทยมีไมตรีจิต นาประทับใจ เปนกันเอง ออนโยน สุภาพ ทําใหผูรับบริการ
รูสึกเปนกันเองและประทับใจในบริการเสมือนหนึ่งวาเปนคนในครอบครัว (Service and Hospitality)
9) ธุรกิจสปามีลักษณะเปนการหันกลับไปสูวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ และอาศัยสิ่งที่เปนธรรมชาติแทๆ
เพื่อสรางความสงบสุขและบูรณาการใหแกรางกาย จิตใจ และอารมณ สังคมไทยจึงเหมาะตอการทําธุรกิจ
สปามากกวาสังคมตะวันตก
10) มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย ทําใหสามารถเดินทางไปเที่ยวตอไดหลังรับบริการ
(Tourist Attraction) และรูสึกคุมคาที่จะเดินทางมารับบริการที่ไทย
3.2 จุดออน (Weakness)
1) ยังขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพประเภทธุรกิจสปา ใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะ การประชาสัมพันธในตลาดโลก
2) มีการนําเอาเทคโนโลยี และระบบการจัดการที่ทันสมัยนอย เชน ระบบการจองผานอินเตอรเน็ต
(Online Booking)
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3) จํากัดในการใหบริการ คือ สถานที่การใหบริการ และจํานวนพนักงานมีไมเพียงพอ ไมสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวและลูกคาไดที่ละมากๆ
4) คุณภาพ และระดับมาตรฐานในการใหบริการไมคงที่ ตลอดจน เรื่อง Asymmetric Information
ระหวาง ผูใหบริการและผูรับบริการ
5) อุปสงคสวนใหญมาจากตางประเทศ อุปสงคภายในประเทศยังมีนอย ดังนั้น ธุรกิจสปาจึงมี
ลักษณะ Pro cyclical ไปกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุมลูกคา Inbound
6) ทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการรับบริการสปา ยังไมคอยใหความสําคัญตอการรับบริการสปา
7) ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ ความชํานาญดานสปาและความสามารถ
ในการใหบริการ
8) มีการนําเอาสมุนไพร มาประยุกตในการใหบริการนอย
3.3 โอกาส (Opportunity)
1) ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย แลยังคงเปนจุดหมายในการเดินทางของนักทองเที่ยว
2) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประชากร (Aging Society) และโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ทําใหคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น
3) ภาครัฐและสมาคมดานสปา ใหการสงเสริมอยางจริงจัง
4) แนวโนมการเปดการคาเสรีภาคบริการ ทําใหไทยมีชองทางในการขยายอุตสาหกรรม สปาไปยัง
ตลาดอื่นๆ
3.4 อุปสรรค (Threat)
1) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญดานสปา
2) มีการแขงขันสูงทั้งภายในและระหวางประเทศ ในการดึงกลุมลูกคา
3) ขาดการประชาสัมพันธและใหความรูดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา
4) ขาดการทําเอาระบบการจัดการที่ดีมาใชในการบริหารกิจการสปา
3.5 ปญหาและขอจํากัด
จากการวิเคราะหปญหาและขอจํากัดของธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ โดยใชแบบจําลอง
Diamond Model และ SWOT analysis สามารถสรุปประเด็นปญหาที่สําคัญ ไดดังนี้
1) ปญหาดานบุคลากร ไดแก การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ดานสปา
2) ปญหาและขอจํากัดดานความตองการใชบริการจากภายในประเทศ ทั้งสถานที่การใหบริการ
และจํานวนพนักงานมีไมเพียงพอตอความตองการและสถานที่ไมสามารถรองรับนักทองเทีย่ วและลูกคาไดที่
ละมากๆ
3) ป ญ หาและข อ จํ า กั ด ด า นคุ ณ ภาพและมาตรฐานในการให บ ริ ก ารไม ค งที่ ตลอดจน เรื่ อ ง
Asymmetric Information ระหวาง ผูใหบริการและผูรับบริการ
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4. ปญหาและขอจํากัดของสาขาสปาและบริการเพือ่ สุขภาพ
จากการวิเคราะหปญหาและขอจํากัดของธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ โดยใชแบบจําลอง
Diamond Model และ SWOT analysis สามารถสรุปประเด็นปญหาที่สําคัญ และอนวทางการแกไขปญหา
ไดดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางสรุปปญหาและวิธกี ารแกไขในสาขาธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
ปญหา
วิธีการแกไข
ผูประกอบการและผูที่เกีย่ วของขาด
หนวยงานทีก่ าํ กับดูแลควรมีการอบรมและตรวจสอบ
ความรูความเขาใจในธุรกิจสปาที่แทจริง คุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง ควรมีการรวมมือ
ของภาครัฐและเอกชนในสงเสริมใหมีมาตรฐานและ
สงเสริมไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรสงเสริม
เรื่องโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนา
ธุรกิจสปาและการนวดไทยจริงๆ เพื่อใหสปาเกิด
เปนมาตรฐาน
ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจสปา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานธุรกิจสปาและ
บริการสุขภาพ ใหเปนระบบ
เรื่องธุรกิจแอบแฝงเขามาในธุรกิจสปา
ควรมีการจัดระเบียบเรื่องการประกอบธุรกิจสปา
อยางเปนรูปธรรม เพื่อแบงแยกประเภทการ
ใหบริการธุรกิจสปาออกจากการใหบริการในรูปแบบ
อื่นอยางชัดเจน ไมคลุมเครือ
มาตรฐานคุณภาพของการใหบริการ
ควรมีหนวยงานรัฐ กํากับดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อให
ผูประกอบการมีมาตรฐานในการใหบริการ
เงินลงทุนเพื่อตอยอดทางธุรกิจ
หาแนวทางในการจัดสรรเงินทุนใหแกผูประกอบการ
ธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
ปญหาเรื่อง คุณภาพสินคาและ
ควรมีการฝกอบรม ใหความรู ความเขาใจในการ
ผลิตภัณฑ ที่ใชในธุรกิจสปา
พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑตางๆที่มีคุณภาพเขามา
ใชในธุรกิจสปา
5. กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในสาขาสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
SMEs เปาหมายสาขาธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ ควรจะเปนกลุม ธุรกิจสปาและบริการเพื่อ
สุ ข ภาพที่ ไ ด ม าตรฐานและขึ้ น ทะเบี ย นอย า งถู ก ต อ งกั บ กระทรวงสาธารณะสุ ข เนื่ อ งจากเป น กลุ ม
ผูประกอบการที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจดานสปาอยางแทจริง ไมไดแอบแฝงเขามาในธุรกิจสปาเพื่อ
ทําธุรกิจอื่น
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6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาสปา
และบริการเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูป ระกอบการธุรกิจบริการสปา
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ สรางและพัฒนาผูประกอบการดานสปาและบริการสุขภาพที่มี
ศักยภาพ มีความองคความรูเกี่ยวกับการใหบริการสปาที่แทจริงควบคูกับความรูเชิงบูรณาการดานการ
บริหารจัดการสมัยใหม มีการประยุกตใชความรูดังกลาว เพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ
ลดตนทุนในการดําเนินงาน และมีธรรรมภิบาลที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูประกอบการธุรกิจบริการสปา
วัตถุประสงค คือ สรางและพัฒนาผูประกอบการดานสปาและบริการสุขภาพที่มีศักยภาพ มีความ
องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารสปาที่ แท จ ริ ง ควบคู กั บ ความรู เ ชิ ง บู ร ณาการด า นการบริ ห ารจั ด การ
สมัยใหม มีการประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ ลดตนทุนในการ
ดําเนินงาน และมีธรรรมภิบาลที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ได แ ก กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า สภา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ISMED สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว สมาคมสปาไทย กระทรวงสาธารณะสุข สํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
ของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้
กลยุทธที่1.1 การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู และทักษะของผูประกอบการ
o แผนงานอบรมใหผูประกอบการธุรกิจสปามีความเขาใจในเรื่องของธุรกิจสปาที่แทจริง:
อบรมใหผูประกอบการธุรกิจสปา มีความเขาใจในเรื่องของธุรกิจสปาที่แทจริง มีความรูเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจสปา เนื่องจากในปจจุบันพบวาธุรกิจของสปาที่มีความ
เติบโตในปจจุบันกวาพันแหง ไมอาจนับไดวาเปนธุรกิจสปาที่แทจริง สวนใหญเปนธุรกิจแอบแฝง
(สปาที่แทจริงที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขมีเพียงไมถึงรอยแหง) เนื่องจากคนสวนใหญมกั
คิ ด ว า สปา คื อ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพเพี ย งอย า งเดี ย ว จึ ง แสดงให เ ห็ น ว า คนส ว นใหญ ร วมทั้ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของยังขาดความรูความเขาใจในธุรกิจสปาที่แทจริง
o แผนงานพัฒนาดานการติดตอสื่อสาร คุณภาพการใหบริการ ตลอดจน หลักการบริหาร
สมัยใหม: สรางและพัฒนาหลักสูตรการบริการสปาและบริการสุขภาพแบบสมัยใหมให SMEs
โดยเนนที่ทักษะที่จําเปนตอการบริหารสมัยใหม การใชสารสนเทศ ภาษา การบริหารบุคคล การ
แปลงสินทรัพยเปนทุนและการขอสินเชื่อ แหลงทุน พรอมการพัฒนาอบรมทักษะการประกอบการ
อื่นๆ
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o แผนงานพั ฒนาหลั ก สู ต รการเรีย น องคค วามรู ใ นเรื่ อ งสปาที่ไ ดม าตรฐานสากล เพื่ อ
รองรับความตองการของธุรกิจสปาที่ขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งในประเทศและตางประเทศ:
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย น ที่ เ กี่ ย วกั บ สปาและบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ ในประเทศไทยให ไ ด
มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูดานนี้อยางแทจริง
กลยุทธที่ 1.2 การสรางจิตสํานึก และการมีธรรมภิบาลที่ดีในการประกอบธุรกิจสปาและ
บริการสุขภาพ
o แผนงานการส ง เสริ ม การจั ด การธุ ร กิ จ ด ว ยระบบธรรมภิ บ าล: สร า งหลั ก สู ต รอบรม
ผูประกอบการธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของการใหบริการ ความ
รับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้อาจมีการตรวจสอบเรื่องระบบธรรมภิบาลอยางจริงจัง มีการพิจารณาให
รางวัลแกสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานดวยระบบธรรมภิบาลที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการทําธุรกิจบริการสปาและบริการ
เพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการทําธุรกิจ
สปาและบริการเพื่อสุขภาพ โดยสงเสริมใหผูประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตนใหมี
เอกลักษณและมีความโดดเดนเฉพาะตัว ซึ่งจะเปนการแขงขันเชิงคุณภาพ ทําใหสาขาสปาและบริการมีการ
เติบโตอยางมั่นคง ลดปญหาการแขงขันเชิงปริมาณและการตัดราคาโดยไมคํานึงเรื่องคุณภาพ สงเสริม
ดานการตลาดธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมการตลาดภายในประเทศ ปรับ
ทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการรับบริการสปา ใหตระหนักถึงความสําคัญตอการรับบริการสปา วามีสวน
สงเสริมตอคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้ ยังตองเรงทําการจัดระบบมาตรฐานการใหบริการสปาและบริการเพือ่
สุขภาพใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการทํา
ธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค คือ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการทําธุรกิจสปาและบริการ
เพื่ อ สุ ข ภาพ โดยส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการมี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารของตนให มี เ อกลั ก ษณ
และมีความโดดเดนเฉพาะตัว ซึ่งจะเปนการแขงขันเชิงคุณภาพ ทําใหสาขาสปาและบริการมีการเติบโต
อยางมั่นคงลดปญหาการแขงขันเชิงปริมาณและการตัดราคาโดยไมคํานึงเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้ ยังตอง
เรงทําการจัดระบบมาตรฐานการใหบริการสปาและบริการเพื่อสุขภาพใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ได แ ก กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า
สภาอุ ตสาหกรรมการท อ งเที่ย ว สถาบั น พั ฒ นาผู ประกอบการไทย กรมสง เสริม อุตสาหกรรม ISMED
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว สมาคมสปาไทย กระทรวงสาธารณะสุข สํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการ
สุ ข ภาพ กรมพั ฒ นาการแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก
ตลอดจนสถาบั น การศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
ของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 2.1 ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและความสามารถในการสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
o แผนงานสรางและบมเพาะ ใหผูประกอบการมี พัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตนใหมี
เอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น: สงเสริมใหผูประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตน
ใหมีเอกลักษณและมีความโดดเดนเฉพาะตัว ซึ่งจะเปนการแขงขันเชิงคุณภาพ ทําใหสาขาสปาและ
บริการมีการเติบโตอยางมั่นคง ลดปญหาการแขงขันเชิงปริมาณและการตัดราคาโดยไมคํานึงเรื่อง
คุณภาพ
o แผนงานจั ด ทํ า การแยกประเภทของธุ ร กิ จ บริ ก ารสปาและบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี อ ยู
ในปจจุบันใหชัดเจนเปนรูปธรรม: ในปจจุบัน พบวา สาขาสปาและบริการเพื่อสุขภาพ ยังคงมี
ความไมชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจบริการสปาและบริการสุขภาพ ดังนั้น จึงตองมีการขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดแบงประเภทธุรกิจวาเปนการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อ
ความงาม หรือสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษามาตรฐาน
ของสถานประกอบการแตละประเภท
o แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสปาไทย โดยการจัดดับ Spa Rating ใหได
มาตรฐานสากล จะตองมีตั้งสถาบันประเมินมาตรฐานบริการและมีการพัฒนาระบบการประเมิน
มาตรฐานบริการของบริการสปาและบริการเพื่อสุขภาพ และเมื่อพัฒนาระบบเสร็จแลวก็ควรที่จะมี
หนวยงานกลางมาประเมินและจัดอันดับของบริการเหลานี้ ในลักษณะที่คลายกับของ AAA ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดอันดับแหลงทองเที่ยว แลวจัดเปนเอกสารสปาและบริการเพื่อ
สุขภาพใหกับสมาชิก
o แผนงานประชาสัมพันธเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสปาในรูปแบบตางๆ :หนวยงาน
กลางที่มาประเมินนี้ควรจะจัดพิมพหลักเกณฑในการประเมิน พรอมกับผลของการประเมินในแต
หมวดหมูเพื่อแจกแกสมาชิก และเผยแพรแกผูรับบริการสปาและบริการเพื่อสุขภาพเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการกํากับมาตรฐานการบริการและเปนคูมือในการไปรับบริการสปาและบริการเพื่อ
สุขภาพ ชวยกระตุนใหสถานบริการพยายามปรับปรุงตัวเองเพื่อใหไดการจัดอันดับที่ดีขึ้น สถาน
บริการที่มีมาตรฐานและอันดับสูงก็สามารถที่จะเก็บคาบริการสูงขึ้นใหคุมคากับตนทุนที่เสียไปใน
การสรางสรรคบริการของตน ผูใชบริการที่ตองการบริการชั้นดีและยินดีจายแพงก็จะสามารถ
เลือกใชบริการไดอยางสบายใจ สวนผูใชบริการที่ไมมีอํานาจซื้อสูงนักก็สามารถเลือกสถานบริการที่
มีมาตรฐานและอันดับรองๆ ลงไปตามที่ตองการได
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o แผนงานการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานอยางตอเนื่อง:
การจัดลําดับคุณภาพและ
มาตรฐานขางตนอาจไมประสบความสําเร็จหากมีการปฏิบัติและควบคุมที่ไมเขมงวด กลาวคือ
สถานประกอบการอาจสร า งคุ ณ ภาพให ไ ด ม าตรฐานในช ว งที่ มี ก าจจั ด สํ า ดั บ และตรวจสอบ
มาตรฐานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หลังจากที่ไดรับการจัดลําดับและมาตรฐานแลว หากสถาน
ประกอบการไมมีธรรมภิบาลในการประกอบธุรกิจ อาจมีการลดคุณภาพและมาตรฐานลง ซึ่งจะ
สงผลเสียตอความนาเชื่อถือของการจัดอันดับ ดังนั้น เพื่อใหเกิดผลที่ดี หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้จะตองมีการควบคุณ และออกตรวจคุณภาพอยางตอเนื่อง และอาจมีมีการจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องราวของผูรับบริการสปาและบริการที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมดานการตลาดธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
o แผนงานเรงสรางและสงเสริมการตลาดภายในประเทศ: จากการวิเคราะหถึงจุดออนของ
ธุรกิจสปาและ บริการเพื่อสุขภาพ พบวาธุรกิจนี้มีความเกี่ยวของผูรับบริการชาวตางชาติสูง อุปสงค
สวนใหญมาจากตางประเทศ อุปสงคภายในประเทศยังมีนอย ดังนั้น ธุรกิจสปาจึงมีลักษณะ Pro
cyclical ไปกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุมลูกคา Inbound และมีความเสี่ยงคอนขางมาก
ดังนั้น เพื่อใหอุตสาหกรรมนี้ มีแรงขับเคลื่อนจากดานอุปสงคภายในประเทศ จึงควรเรงสรางและ
สงเสริมการตลาดภายในประเทศ ปรับทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการรับบริการสปา ใหตระหนัก
ถึงความสําคัญตอการรับบริการสปา วามีสวนสงเสริมตอคุณภาพชีวิตที่ดี
o แผนงานจั ด ทํ า Website
เพื่ อ เป น สื่ อ กลางให แ ก ลู ก ค า ทั้ ง ในและต า งประเทศ:
เพื่อเปนการสงเสริมการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผาน Website โดยใน Website
ดังกลาว จะเปนทั้งฐานขอมูลทางดานสปาและบริการสุขภาพ ของไทยอยางครบถวน พรอมทั้ง
อํานวยความสะดวกในการเขารับบริการ อาทิเชน การจองการรับบริการสปา เปนตน
o แผนงานขยายฐานตลาดเดิ ม และทํ า การเจาะกลุ ม ตลาดใหม :แผนงานนี้ อ าจทํ า ในช ว ง
หลังจากที่มีการสรางความแข็งแกรงของตลาดในประเทศที่ดีแลว โดยเมื่อตลาดในประเทศมีความ
พรอมแลว อาจทําการสงเสริมผูประกอบการใหขยายฐานตลาดไปยัง ตลาดใหมที่สําคัญ ไดแก
อาเซียน (High-End) ตะวันออกกลาง เอเชียใต รัสเซีย และกลุม ประเทศ CIS
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาปจจัยพื้นฐานของธุรกิจบริการสปา
วัตถุ ป ระสงค ของยุ ท ธศาสตร นี้ คื อพั ฒ นาป จจั ย พื้น ฐานตา งๆทั้ง ดา นแหลง เงิน ทุ น หนว ยงาน
สนับสนุนการวิจัยและใหบริการแกผูประกอบการสปาและบริการสุขภาพ ระบบสถาบันและกฎหมายตาง
ใหเอื้อตอการประกอบการธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
ภายใต ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง สามที่ก ลา วข า งต น นี้ ล ว นมี ความสอดคล อ งกั บ แผนปฏิบั ติก ารส ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2550-2554 และหากพิจารณาถึงความสําคัญในการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของสาขานี้ทางผูวิจัยเห็นวาในระยะแรกควรเนนไปยังยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
เรื่องของการจัดทํามาตรฐานการประกอบธุรกิจสปาใหมีความชัดเจนเสียกอน และควรถือเปนPriority หลัก
ที่ควรเรงสนับสนุนใหเกิดเปนรูปธรรม ดังที่ผูประกอบการในสาขาสปาและบริการสุขภาพตางไดสะทอน
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ปญหานี้ในการจัดทํา Focus group สําหรับสาเหตุที่ตองใหเกิดความชัดเจนในเรื่องนี้เสียกอนนั้น
มีหลักการทางเศรษฐศาสตรสนับสนุน กลาวคือ หากมีการเลือกยุทธศาสตรดานอื่นเชน ยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ โดยไมมีการจัดทําระบบมาตรฐานใหชัดเจน ในทายที่สุดอาจเกิดปญหา
“สินคาเลวไลสินคาดี” (Lemon Market) เกิดขึ้นไดโดยเฉพาะในรานสปาและบริการเพื่อสุขภาพที่เพิ่งเริ่ม
ดําเนินกิจการใหมและไมมี Brand Loyalty หรือ Reputation เพราะ ผูรับบริการอาจไดประสบการณที่ไมดี
จากการไปใชบริการสปาที่ไมไดมาตรฐานหรืออาจมีขอมูลในทางที่ไมดีเกี่ยวกับการแอบอางทําธุรกิจอื่น
แอบแฝง และอาจสรุ ป รวมไปว า ผู ป ระกอบการสปาที่ ดี ก็ อ าจมี พ ฤติ ก รรมที่ เ หมื อ นกั น กั บ สปาที่ ไ ม ไ ด
มาตรฐาน
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาปจจัยพื้นฐานของธุรกิจบริการสปา
วัตถุประสงค คือพัฒนาปจจัยพื้นฐานตางๆทั้งดานแหลงเงินทุน หนวยงานสนับสนุนการวิจัยและ
ให บ ริ ก ารแก ผู ป ระกอบการสปาและบริ ก ารสุ ข ภาพ ระบบสถาบั น และกฎหมายต า งให เ อื้ อ ต อ การ
ประกอบการธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ได แ ก กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า
สภาอุตสาหกรรมการทอ งเที่ ย ว สถาบั น พัฒ นาผูประกอบการไทย กรมสง เสริม อุ ตสาหกรรม ISMED
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว สมาคมสปาไทย กระทรวงสาธารณะสุข สํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ธนาคาร SMEs ตลอดจนสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
ของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 3.1 การสงเสริมทางดานการเงิน
o แผนงานสงเสริมและสนับสนุนแหลงเงินทุน: อุปสรรคที่สําคัญของผูประกอบธุรกิจสปาและ
บริการเพื่อสุขภาพ คือ ดานเงินทุน กลาวคือเมื่อผูประกอบการสปาเล็กๆ ตองการไปกูเงินเพื่อมาตอ
ยอดธุรกิจ หรือลงทุนใหม มักจะไมผานการพิจารณาจากสถาบันการเงิน เนื่องจากธุรกิจสปาไมมี
สินทรัพย ที่ใชในการลงทุนมากนัก หรือหากผานก็มักจะไดเปนการกูสวนบุคคล ไมใชกรณีนําธุรกิจ
มากู ทําใหเงินที่กูไดเปนจํานวนนอยมาก ดังนั้น จึงควรมีแผนงานที่สงเสริมและใหโอกาสในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน สําหรับผูประกอบการที่มีศักยภาพ โดยใหความชวยเหลือในดานตางๆเพื่อที่จะ
ไดมาซึ่งเงินทุน เชน การทํา Business Plan การวิเคราะห ศักยภาพในการทําธุรกิจ (Projected
Cash Flow) เปนตน ตลอดจนหาเครื่องมือทางการเงินใหมๆสําหรับธุรกิจดานการใหบริการทั้งนี้
อาจมี แ ผนงานย อ ย คื อ แผนงานการสร า งโอกาสและความพร อ มในการขึ้ ง แหล ง เงิ น ทุ น และ
แผนงานพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
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o

o

o

o

o

กลยุทธที่ 3.2 การบริหารจัดการระบบขอมูล
แผนงานจัดตั้ง SPA Market Intelligence จัดตั้ง Market Intelligence เพื่อทําการวิเคราะห วิจัย
การตลาดสปาเชิ ง ลึ ก และวิ เ คราะห ต ลาดใหม ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพ ตลอดจนเป น ศู น ย ข อ มู ล ของ
ผูประกอบการสปาที่สมบูรณ
แผนงานจัดตั้ง Referral Center: เพิ่มความสะดวกในการเขารับบริการ โดยมีการจัดตั้ง Referral
Center ในการเปน ศูนย One-Stop-Service ในการใหบริการขอมูลตางๆเกี่ยวกับสปา การจอง
ผาน Online-Booking ตลอดจนเปนศูนยในการประสานงานของผูประกอบการธุรกิจสปาไทย
แผนงานจัดทําขอมูลพื้นฐานแกผูประกอบการสปา เพื่อเตรียมความพรอมในการลงทุนใน
ประเทศเปาหมาย: มีการจัดทําคูมือการลงทุนในประเทศกลุมเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวก
และความพรอมใหกับสถานประกอบการสปาและธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
กลยุทธที่ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
แผนงานพัฒนาระบบสถาบันและกฎหมายใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจสปาและบริการ
สุขภาพ: มีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของตอการประกอบธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
ตลอดจนวิเคราะหถึงความเหมาะเหมาะสมของกฎระเบียบดังกลาววา มีความเหมาะสมและเอื้อ
ประโยชนตอการประกอบธุรกิจสปาหรือไม เพื่อจะไดมีการพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสม
กลยุทธที่ 3.4 สรางพันธมิตรทางธุรกิจและเครือขาย (Cluster)
แผนงานส ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ การให บ ริ ก ารสปา เข า กั บ ห ว งโซ อุ ป ทานการ
ทองเที่ยว: โดยเชื่อมโยงในลัษณะ (Spa/ Holiday Vacation Package) หรือ Recreational
Service ผนวกเขากับโปรแกรมการทองเที่ยว

7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ
7.1 นโยบายรัฐบาล (แถลงเมื่อธันวาคม 2551) นโยบายเศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ
ขอ 4.2.3.1 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหมีการขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดย
เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้ง
ในดานคุณภาพและความรูดานภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจ ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกัน
ใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรค
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม
7.2 กรมพั ฒ นาการแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก กระทรวงสาธารณสุ ข
ไดกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ป 2551-2554 ดังนี้
1) การพัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน
ไทย และการแพทยทางเลือก
2) การพัฒนามาตรฐาน/คุณภาพการบริการ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย
และการแพทยทางเลือก
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3) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีบริการดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย
และการแพทยทางเลือก ในระบบสุขภาพ
4) การพัฒนาระบบและกลไกในการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร
5) การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนากําลังคนดานการแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก
8. แนวโนมของสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
โครงสร า งประชากรของไทยในอนาคต มี แ นวโน ม เปลี่ ย นแปลงไป โดยจะมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
ของเพศหญิงมากกวาเพศชาย ประชาการที่เปนผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น สัดสวนผูอาศัยในเขตเมืองทั่ว
ประเทศจะเพิ่มขึ้น และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะลดลง ซึ่งบงชี้ใหเห็นวาในระยะยาวสังคมไทย
อาจกลายเปนสังคมผูสูงอายุ และมีนัยสําคัญอยางยิ่งตอความตองการดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จะมี
การใชจายเกี่ยวกับการซื้อสินคาหรือบริการเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงเปนแนวโนมที่สําคัญในการพัฒนาสปา
และบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและความตองการทางดานสุขภาพที่
เพิ่มขึ้น
9. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิเคราะหขอมูลโครงสรางพื้นฐาน SWOT Analysis สภาพปญหา ความสําคัญของ SMEs
บนหวงโซอุปทาน และแนวโนมของสปาและบริการเพื่อสุขภาพจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1) รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการสงเสริมสถาบันที่พัฒนาบุคลากรดานสปาอยาง
จริงจัง เชน ดานการนวด ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสปา เปนตน ซึ่งการสงเสริมและฝกอบรมบุคลากรควร
วางแผนใหระยะเวลาสอดคลองกับงบประมาณที่มีอยูในปจจุบันดวย ตลอดจนควรสงเสริมเรื่องโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาธุรกิจสปาและการนวดไทยจริงๆ เพื่อใหสปาเกิดเปนมาตรฐาน
2) การส ง เสริ ม ของสปาและบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ ควรมุ ง เน น ที่ ก ารพั ฒ นามาตรฐาน
โดยแบงเปน 2 สวน คือ มาตรฐานสถานประกอบการ และมาตรฐานผูใหบริการ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีปญหาดานคุณภาพและมาตรฐาน และไมมีการควบคุมที่เขมงวด เชน การตรวจสอบมักทําเพียงปละ
ครั้งเพื่อใหตรารับรอง นอกจากนี้ยังมีรานอีกจํานวนมากที่ยังไมไดรับตรารับรองอีกดวย ดังนั้น หนวยงานที่
กํากับดูแลควรมีการอบรมและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง ไมใชเพียงอบรมเพียงครั้งแรก
กอนการเปดกิจการ แลวหลังจากเปดแลวกลับไมมีการอบรมและตรวจสอบมาตรฐานอยางตอเนื่อง และใน
เรื่องการขอใบอนุญาต ควรมีการรวมมือของภาครัฐและเอกชนในสงเสริมใหมีมาตรฐานและสงเสริมไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) ภาครั ฐควรแกไขป ญ หาความซ้ํา ซอนของหนว ยงานราชการที่จั ดเก็บฐานขอมู ลธุรกิจสปา
ตลอดจน ทั้งนี้ผูประกอบการพบอยูบอยครั้งวาเจาหนาที่ของภาครัฐไมมีความรูความเขาใจในเรื่องธุรกิจ
สปา และการดําเนินการตางๆ ทําใหผูประกอบการที่ตองการเปดสปาไมสามารถที่จะทราบถึงขอมูลได
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อยางถูกตองชัดเจนและรวดเร็ว ทําใหเสียเวลา ดังนั้นประเทศไทยควรมีหนวยงานเฉพาะที่สามารถใหขอมูล
ตางๆ ไดอยางชัดเจนตรงจุดแกผูประกอบการ
4) การสงเสริมของสปาและบริการเพื่อสุขภาพ ควรดําเนินการควบคูกับการสงเสริมอุตสาหกรรม
ยาและสมุนไพร เนื่องจากผลิตภัณฑยาและสมุนไพรเปนวัตถุดิบตนน้ําของธุรกิจของสปาและบริการเพื่อ
สุขภาพ
5) ควรเพิ่ ม ช อ งทางการให บ ริ ก าร และมุ ง เน น กลุ ม เป า หมายที่ ชั ด เจน เช น การประยุ ก ต
ใชกับวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการแพทย เปนตน
10. ตัวอยางโครงการในสาขาสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
1) ชื่อโครงการ : สปาไทย สปาคุณภาพ
2) หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน มีธุรกิจประเภท สปาและบริการเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก แตในบรรดาธุรกิจสปาดังกลาว
พบวามีปญหาการแอบแฝงใชชื่อสปาประกอบธุรกิจ และมีผูประกอบการอีกเปนจํานวนมากที่ขาดความรู
ความเขาใจในการประกอบธุรกิจสปาอยางแทจริง ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว มีสวนทําลายชื่อเสียงของ
ธุรกิจสปาที่ไดมาตรฐาน ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่จะตองมีการจําแนกธุรกิจ สปาไทยที่ไดมาตรฐานที่ชัดเจน
และมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดรูปแบบการ
ใหบริการที่ถูกตอง มีคุณภาพ การอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการสปาก็มีความสําคัญที่
ควรจะสงเสริม ควบคูกัน
3) วัตถุประสงค
3.1) ถายทอดองคความรูเรื่องการใหบริการสปา ที่เปนประโยชนและทันสมัยตอการนําไปปฏิบตั ใิ ห
เกิดเปนรูปธรรม
3.2) ผูประกอบการมีการดําเนินธุรกิจสปาที่ไดมาตรฐาน ถูกตองตาม
3.3) ผูใชบริการ เกิดความมั่นใจและประทับใจในการใชบริการธุรกิจสปาที่ไดมาตรฐาน
3.4) สงเสริมเชื่อเสียงของธุรกิจสปาไทย อันจะเปนการพัฒนาธุรกิจสปาใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
3.5) สรางความเขมแข็งใหกับ SMEs ไทย ดวยการสรางเครือขายทางธุรกิจของผูเขาอบรม
4) ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย
4.1) กลุม SMEs เปาหมายในธุรกิจสปา
4.2) คนรุน ใหม ที่ตองการเป น เจ า ของกิจการสปาที่ประสบความสําเร็จรวมทั้ง สิ้น ในแตละรุน
ประมาณ 80 คน
5) วิธีการดําเนินการ
5.1) ทําการออกแบบและเตรียมเนื้อหาที่จะจัดอบรม โดยแบงออกเปน Modules ตางๆ โดยในแตละ
Modules ใหทางสสว. ประสานงานเพื่อหาวิทยากรที่มีความเหมาะสมมาบรรยาย
5.2) หลังจากที่มีการบรรยายในสวนของทฤษฎีแลว ควรมี Module ที่จะฝกฝนแนวคิดตางๆ ใหออกมา
เปนรูปธรรม
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5.3) เมื่อมีการจัดอบรมเรียบรอยแลว ใหผูประกอบการสมัครเพื่อเขารวมการประเมินมาตรฐาน
เพื่อขอรับการรับรองจากทางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณะสุข สมาคม สปาไทย เปนตน
5.4) ผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง จะตองมีการปฏิบัติตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง และถูก
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง
6) กรอบระยะเวลาดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

เดือนที่
1

2

3

4

5

1. จัดเตรียมเนื้อหาและเชิญผูบรรยาย
2.ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัคร
3.จัดอบรมในแตละ Modules
4.ประเมิ น มาตรฐานของผู ป ระกอบการที่

ขอรับการรับรอง
5.ติดตามและประเมินผลของโครงการ
7) งบประมาณที่คาดวาจะตองใช
คาใชจายทั้งสิ้น สําหรับผูเขารวมโครงการ 80 คน เทากับ 200,000 บาท

6

7

ภาคผนวก

หวงโซอุปทานสปาและบริการเพือ่ สุขภาพ
เกษตรกรผูผลิตสมุนไพรและ
ผูผลิตผลิตภัณฑที่ใชในธุรกิจ
สปาและบริการเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนและสถาบันสอนและ
อบรมการประกอบธุรกิจสปา
และบริการเพื่อสุขภาพ

ผูคาสงและคาปลีก

บุคคลากรดานธุรกิจสปาและ
บริการเพื่อสุขภาพ

฿

ธุรกิจสปา
และบริการเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจการ
ทองเที่ยว

ธุรกิจสถาน
ออกกําลังกาย

ธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ :  = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงินทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงิน F = พลังงาน

ทิศทาง

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนปฏิบัตกิ าร

สปา
และบริกการเพื
สปาและบริ
ารเพื่อ่อสุสุขขภาพ
ภาพ

 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสปาไทย
ภาพและมาตรฐานสปาไทย
 ใหความสําคัญเกี่ยวกับตลาดภายในประเทศควบคูกับตลาด ตปท.
 การแยกประเภทของธุรกิจบริการสปาและบริการสุขภาพใหชัดเจน
การเพิม่ ผลิตภาพและ
พัฒนาปจจัยพืน้ ฐาน
การพัฒนาผูประกอบการ
ขีดความสามารถในการทําธุรกิจฯ
ของธุรกิจบริการสปา
• การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู
และทักษะ
• การสรางจิตสํานึก และธรรมาภิบาล
• อบรมใหผูประกอบการมีความเขาใจใน
เรื่องของธุรกิจสปาที่แทจริง
• การพัฒนาดานการติดตอสือ่ สาร คุณภาพ
การใหบริการ และหลักการบริหารสมัยใหม
• การพัฒนาหลักสูตรการเรียน และองค
ความรูในเรื่องสปาที่ไดมาตรฐานสากล
• การสงเสริมการจัดการธุรกิจดวยระบบ
ธรรมาภิบาล

• ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
• สงเสริมดานการตลาด
• พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหมีเอกลักษณ
• การแยกประเภทของธุรกิจฯใหชดั เจน
• การยกระดับและตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐาน
• ประชาสัมพันธเรื่องคุณภาพ/มาตรฐาน
• สงเสริมการตลาดภายในประเทศ
• การจัดทํา Website
• ขยายฐานตลาดเดิมและตลาดใหม

• สงเสริมทางดานการเงิน
• การบริหารจัดการระบบขอมูล
• ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ
• การสราง Cluster
• สงเสริมและสนับสนุนแหลงเงินทุน
• จัดตั้ง SPA Market Intelligence
• จัดตั้ง Referral Center
• จัดทําขอมูลพื้นฐานแก ผปก.
• พัฒนาระบบสถาบันและกฎหมาย
• การสงเสริม Cluster
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