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ประกอบด้วย 

ธุรกิจบริการสปาและบริการสุขภาพ คือ 
การให้บริการด้านสุขภาพยกเว้นกิจกรรมทางด้าน
กีฬา เป็นการรวมกิจกรรมการให้บริการทางด้าน
สุขภาพ สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดย่อย ดังนี้ 

 กิจกรรมสปา เป็นกิจกรรมเพ่ือการสร้างความ
ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ มีโปรแกรม
โภชนบ าบัด สมาธิบ าบัด การออกก าลังกาย การ
ฝึกโยคะ วารีบ าบัด เช่น ซาวน่าและอบไอน้ า    
สุคนธบ าบัด รวมถึงกิจกรรมการนวดและ
กิจกรรมที่คล้ายกัน 

  

 

 กิจกรรมการแต่งผม เป็นกิจกรรมการสระ แต่ง 
ตัด เซท ย้อมสี แต่งสี ดัด ยืดผม และกิจกรรมที่
คล้ายกัน รวมถึงการโกนและการแต่งหนวดเครา 

 กิจกรรมแต่งเล็บมือและเล็บเท้า และดูแล
ความงาม เป็นกิจกรรมการแต่งเล็บมือและเล็บ
เท้า รวมถึงการแต่งหน้า การดูแลผิวพรรณรักษา
สิว ฝ้า กระ จุดด่างด า ที่ไม่ได้ด าเนินงานโดย
แพทยห์รือการให้ค าปรึกษาด้านความงาม 

 

 กิจกรรมสุขภาพอ่ืนๆ ได้แก่ กจิกรรมลดน้ าหนัก
และรักษาทรวดทรง กิจกรรมการปลูกผมและ
รักษาผมร่วง กิจกรรมการก าจัดขนบนร่างกาย 
การบ าบัดด้วยรังสี อัลตร้าไวโอเล็ตและรังสี
อินฟราเรด ที่ไม่ได้ด าเนินงานโดยแพทย์ 

  

ท าความรู้จักบริการสปาและบริการ
สุขภาพ 
 



 

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
อ่ืนๆ  

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศแรกที่มี
การก าหนดมาตรฐานการบริการด้านสปาเ พ่ือ
สุขภาพ ออกมาอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดค า
จ ากัดความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่องก าหนด สถานที่เพ่ือสุขภาพและเสริมสวยตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (แก้ไข
เ พ่ิมเติมฉบับที่  4 พ.ศ.  2547) มี ใจความดังนี้  
“กิจการสปาเ พ่ือสุขภาพ หมายความว่า การ
ประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วยการนวดเพ่ือ
สุขภาพและการใช้น้ าเพ่ือสุขภาพ โดยอาจมีบริการ
เสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการบ าบัด และการ
ควบคุมอาหาร โยคะและการท าสมาธิ  การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนการแพทย์ 
ทา ง เ ลื อก อ่ืนๆ”  และแบ่ งประ เภทสปาตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุข ได้ 3 ประเภท 
ดังนี้ 1. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 2. กิจการนวดเพ่ือ
สุขภาพ 3. กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย 

ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจแต่งผมและแต่งเล็บ 

หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ธุรกิจเสริมสวย” 
หมายถึงธุรกิจที่ตกแต่งรูปลักษณ์ความสวยงาม
ภายนอกของลูกค้า โดยการดูแลใบหน้า เส้นผม และ
ผิวพรรณ เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
สาธารณสุข มาตรา 2 วรรค 5 และตามพระราช
ก าหนดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสาธารณสุข 
มาตรา 4 วรรค 2 ได้แบ่งประเภทธุรกิจเสริมสวย
ประเภทอ่ืน ๆ ไว้ 4 ประเภท 1. ธุรกิจให้บริการเสริม
สวย (ผิวพรรณ) เป็นธุรกิจที่ให้บริการวิเคราะห์สภาพ
ผิว ดูแลผิว ก าจัดขน และดูแลคิ้ว โดยไม่ใช้อุปกรณ์
ทางการแพทย์หรือยา 2. ธุรกิจให้บริการเสริมสวย 
(เล็บมือและเล็บเท้า) เป็น ธุรกิจที่ให้บริการดูแลและ
ตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า 3. ธุรกิจให้บริการเสริม
สวย (การแต่งหน้าและการแต่งหน้าละคร)  เป็น 
ธุรกิจที่ให้บริการแต่งหน้าและการแต่งหน้าละครด้วย
เครื่องส าอาง ส าหรับใบหน้า ร่างกาย และการดูแล
คิ้ว โดยไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยา 4. ธุรกิจ
ให้บริการเสริมสวย (ทุกด้าน) เป็นธุรกิจที่ให้บริการ
ทุกประเภทข้างต้น

  



 

ส่วนที่ 1 : บทบาทต่อเศรษฐกิจ 

ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ ถือเป็นธุรกิจที่
มีความส าคัญอย่างมากต่อประเทศไทย สามารถ
สร้างงานและรายได้จ านวนมหาศาลให้กับประเทศ 
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพไทยติดอันดับ 16 ของ
โลก และติดอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชีย “โดยในปี 
2563 ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพไทยมีมูลค่า
ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท และมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยถึง 8%” คุณกรด โรจนเสถียร นายกสมาคม 
สปาไทย กล่าว 

 

 

จ านวนวิสาหกิจและการจ้างงาน 

 สปาและบริการสุขภาพ นับเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคบริการ โดยมีธุรกิจ 
SMEs ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากข้อมูลปี 2563 
พบว่า ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพมีจ านวน
ผู้ ป ร ะกอบกา ร ทั้ ง สิ้ น  1 47 ,795  ร า ย  เ ป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 147,786 ราย หรือ
ร้อยละ 99 โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
จ านวน 119 ราย ผู้ประกอบการขนาดย่อมจ านวน 
5,015 ราย และผู้ประกอบการขนาดย่อยจ านวน 
142,652 ราย ในส่วนของกิจกรรมที่มีผู้ประกอบการ
มากที่สุด คือ กิจกรรมแต่งผม มีจ านวน 120,153 
ราย กิจกรรมสปา มีจ านวน 21,047 ราย กิจกรรม
แต่งเล็บ มีจ านวน 6,149 ราย และกิจกรรมบริการ
สุขภาพอ่ืนๆ มีจ านวน 437 ราย ตามล าดับ

 
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หากพิจารณาผู้ประกอบการขนาดกลาง 
พบว่า มีจ านวนผู้ประกอบการในหมวดกิจกรรมสปา 
77 ราย กิจกรรมแต่งเล็บ 24 ราย กิจกรรมแต่งผม 
12 ราย และกิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ จ านวน 6 
ร า ย  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข น า ด ย่ อ ม มี จ า น ว น
ผู้ประกอบการในหมวดกิจกรรมสปา 3 ,422 ราย 
กิจกรรมแต่งผม 818 ราย กิจกรรมแต่งเล็บ 691 ราย 

และกิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ จ านวน 84 ราย 
และผู้ประกอบการขนาดย่อยมีจ านวนผู้ประกอบการ
ในหมวดกิจกรรมแต่งผม 119,323 ราย กิจกรรมสปา 
17,548 ราย กิจกรรมแต่งเล็บ 5,434 ราย และ
กิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ จ านวน 347 ราย 
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และบริการสุขภาพ ปี 2563
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จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ตามหมวดธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ ปี 2563 
 ผู้ประกอบการขนาดกลาง 

จ านวน (คน)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
ผู้ประกอบการขนาดย่อม 

จ านวน (คน)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
ผู้ประกอบการขนาดย่อย 

จ านวน (คน)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
กิจกรรมสปา 77 65 (-4%) 3,422 68 (-0.4%) 17,548 12 (+0.3%) 

กิจกรรมแต่งผม 12 10 (+9%) 818 16 (+3%) 119,323 84 (-0.02%) 
กิจกรรมแต่งเล็บ 24 20 (-14%) 691 14 (+4%) 5,434 3 (+0.4%) 

กิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ 6 5 (-14%) 84 2 (+2%) 347 1 (+2%) 
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

และจากข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จ านวนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพที่อนุมัติให้ประกอบกิจการ
และออกใบอนุญาตแล้วมีทั้งหมด 10,213 ราย ทั้งนี้
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพที่มีใบอนุญาตมีจ านวน
น้อยกว่าธุรกิจที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
ถึง 2 เท่าตัว แม้ว่า พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพปี 2559 จะก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมี
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจก็ตาม 

ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพมีจ านวนการ
จ้างงานทั้งสิ้น 254,124 คน เป็นการจ้างงานจาก
ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 251,193 คน หรือ
ร้อยละ 99 โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
จ านวน 6,378 คน ผู้ประกอบการขนาดย่อมจ านวน 
47,920 คน และผู้ประกอบการขนาดย่อยจ านวน 
197,639 คน ในส่วนของหมวดธุรกิจที่มีการจ้างงาน
มากที่สุด คือ กิจกรรมแต่งผมมีจ านวน 154,506 คน 
กิจกรรมสปามีจ านวน 75,648 คน กิจกรรมแต่งเล็บ
มีจ านวน 19,820 คน และกิจกรรมบริการสุขภาพ
อ่ืนๆ มีจ านวน 1,961 คน ตามล าดับ

 
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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หากพิจารณาผู้ประกอบการขนาดกลาง 
พบว่า มีการจ้างงานในกิจกรรมสปาจ านวน 3,494 
คน กิจกรรมแต่งเล็บจ านวน 1,848 คน กิจกรรมแต่ง
ผมจ านวน 711 คน และกิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ 
จ านวน 325 คน ผู้ประกอบการขนาดย่อมมีการจ้าง 

งานในกิจกรรมสปาจ านวน 32,916 คน กิจกรรมแต่ง
เล็บจ านวน 7,185 คน กิจกรรมแต่งผมจ านวน 

7,012 คน และกิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ จ านวน 
807 คน และผู้ประกอบการขนาดย่อยมีการจ้างงาน
ในกิจกรรมแต่งผมจ านวน 146,783 คน กิจกรรม 
สปาจ านวน 39,238 คน กิจกรรมแต่งเล็บจ านวน 
10,787 คน และกิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ จ านวน 
829 คน

 

การจ้างงานของผู้ประกอบการ SMEs ตามหมวดธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ ปี 2563 
 ผู้ประกอบการขนาดกลาง 

จ านวน (คน)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
ผู้ประกอบการขนาดย่อม 

จ านวน (คน)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
ผู้ประกอบการขนาดย่อย 

จ านวน (คน)     สัดส่วน (ร้อยละ) 
กิจกรรมสปา 3,494 55 (-42%) 32,916 69 (-1%) 39,238 20 (-1%) 

กิจกรรมบริการสุขภาพอ่ืนๆ 325 5 (-61%) 807 1 (+17%) 829 1 (-10%) 
กิจกรรมแต่งผม 711 11 (+9%) 7,012 15 (+5%) 146,783 74 (-0.1%) 
กิจกรรมแต่งเล็บ 1,848 29 (-16%) 7,185 15 (+8%) 10,787 5 (+6%) 
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 และจากข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จ านวนผู้
ให้บริการที่ผ่านการรับรองแล้วมีทั้งหมด 143,274 
คน1 จ านวนผู้ด าเนินการที่ผ่านการรับรองแล้วมี
ทั้งหมด 4,844 คน2 ทั้งนีผู้้ให้บริการที่ผ่านการรับรอง
มีจ านวนน้อยกว่าผู้ให้บริการที่ไมผ่่านการรับรองมาก 
และผู้ ให้บริการบางส่ วนให้บริการแบบ อิสระ 
(Freelance) 

ส่วนที่ 2 : สภาพการตลาด 

ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพอื่นๆ 

ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาคนต่างชาติได้รู้จัก
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการ และ
เป็นช่วงที่เทรนด์สุขภาพ หรือ Health & Wellness 
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แต่ทว่าในปี 2563 เชื้อ

                                                           
1 ผู้ให้บริการ คือ ผู้ท าหนา้ที่นวด ท าเล็บ ท าผม เป็นต้น 
 

ไวรัส COVID-19 ได้แพร่กระจ่ายจนลุกลามไปทั่วโลก 
ท าให้ “ธุรกิจสปาปิดตัวถาวรแล้วกว่าร้อยละ 70 
และเปิดให้บริการเพียงร้อยละ 20 ของทั้งหมด 
รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องถึงร้อยละ 80 อยู่ใน
สภาวะตกงาน” คุณกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมส
ปาไทย กล่าว อันเนื่องมากจากได้รับผลกระทบเชิง
ลบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส  COVID-19 ทั่ วประเทศ  โดยเฉพาะ
มาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 
เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก คือ นักท่องเที่ยว
ต่ า งชาติ  โดย เฉพาะนักท่ อง เที่ ยวจากเอ เชี ย
ตะวันออก เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

2 ผู้ด าเนินการ คือ ผู้ท าหนา้ที่น าเสนอบรกิารหรือบริหารสถานบริการ 
เป็นต้น 



 

หากพิจารณาเครื่องชี้ภาวะการณ์ท่องเที่ยว 
คือ จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า
ประเทศไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยในปี 2563 มีค่าอยู่ที่ 
558.53 พันคน ลดลงถึงร้อยละ 83.21 จากค่าเฉลี่ย
ปี 2562 ที่ 3326.36 พันคน และหากเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับปี 2563 
พบว่า ลดลงถึงร้อยละ 99.70  

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ปี 2563 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2564 เริ่มมี
การฟ้ืนตัว แต่ทว่าจ านวนนักท่องเที่ยวยังน้อยกว่า 
10,000 คน ต่อเดือน 

หากพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เดิน
ทางเข้าประเทศไทยในกลุ่มประเทศผู้ใช้บริการหลัก 
จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า 
จีนมีจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 88.63 ไต้หวันมีจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 
2563 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 84.88 ฮ่องกงมี
จ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนร้อย
ละ 88.11 เกาหลีใตม้ีจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2563 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 86.24 และญี่ปุ่นมีจ านวน
นักท่องเที่ยวในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
82.27 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ที่มา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ม.ค. 2563 , 3810.16

ก.พ. 2563 , 2061.99

มี.ค. 2563 , 819.43

เม.ย. 2563 , 0

เม.ย. 2564, 8.53
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จ านวนนักท่อง เที่ ยว ต่างประ เทศที่ เ ดินทาง เข้ าประ เทศไทย ( พันคน)

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย (พันคน)

จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
2562 10,997,169 789,973 1,045,283 1,890,959 1,806,383
2563 1,249,910 119,408 124,233 260,228 320,331

จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยในกลุ่มประเทศผู้ใช้บริการหลัก



 

และหากพิจารณาดัชนีการใช้จ่ ายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ปรับฤดูกาล) พบว่า ค่าเฉลี่ย
ในปี 2563 มีค่าอยู่ที่ 60.98 ลดลงถึงร้อยละ 79.86 
จากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่ 302.71 และหากเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับปี 2563 

พบว่า ลดลงถึงร้อยละ 92.66 อย่างไรก็ตามจาก
ข้อมูล พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2563 จนถึง
เดือนเมษายน ปี 2564 เริ่มมีการฟ้ืนตัวของการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเล็กน้อย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ข้างต้น

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สะท้อนผ่านข้อมูลทางการเงินของธุรกิจสปา
และบริการสุขภาพอ่ืนๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า มีจ านวน
นิติบุคคลที่ส่งงบการเงินทั้งหมด 1,030 ราย ในปี 
2563 ขาดทุนทั้งสิ้น 672 ราย และมีก าไร 358 ราย 
หรือคิดเป็นขาดทุนร้อยละ 65 ขณะที่ปี 2562 มี
จ านวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงินทั้งหมด 1,145 ราย 
ขาดทุนทั้งสิ้น 608 ราย และมีก าไร 536 ราย หรือ
คิดเป็นขาดทุนร้อยละ 53 ซึ่งมีอัตราการขาดทุน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

 

ม.ค. 2563 , 290.91

ก.พ. 2563 , 154.11

ม.ีค. 2563 , 65.66

เม.ย. 2563 , 30.41

เม.ย. 2564, 19.47
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ดัชนี การใช้จ่ ายของนักท่อง เที่ ยว ต่างชาติ  (ป รับฤ ดูกาล )  
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ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
อื่นๆ ท่ีขาดทุนกับมีก าไร
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ธุรกิจแต่งผมและแต่งเล็บ 

ธุรกิจแต่งผมและแต่งเล็บ เป็นหนึ่งในธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกระลอก
อย่างหลีกเลี่ ยงไม่ ได้  ทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะมาตรการล็อกดาวน์ 

หากพิจารณาข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ
แต่งผมและแต่งเล็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 
2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า มีจ านวนนิติ
บุคคลที่ส่งงบการเงินทั้งหมด 918 ราย ในปี 2563 
ขาดทุนทั้งสิ้น 535 ราย และมีก าไร 381 ราย หรือ
คิดเป็นขาดทุนร้อยละ 58 ขณะที่ปี 2562 มีจ านวน
นิติบุคคลที่ส่งงบการเงินทั้งหมด 986 ราย ขาดทุน
ทั้งสิ้น 527 ราย และมีก าไร 454 ราย หรือคิดเป็น
ขาดทุนร้อยละ 54 ซ่ึงมีอัตราการขาดทุนเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 4 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

ส่วนหนึ่งมีเหตุมาจากพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการควบคุมการใช้จ่ายมาก
ขึ้น และใช้บริการเท่าที่จ าเป็น อันเนื่องมาจากภาวะ
ค่าครองชีพสู ง  และการเ พ่ิมขึ้ นของราย ได้ ไม่
เหมาะสมกับค่าครองชีพ สะท้อนผ่านดัชนีภาวะค่า
ครองชีพ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ลดลงต่ าสุด เป็นประวัติการณ์ ในรอบ 16 ปี  
นับตั้งแต่ท าการส ารวจ ซ่ึงในเดือนเมษายน 2564 มี
ค่าอยู่ที่ 13.1 

 
ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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กลุ่มธุรกิจ SMEs ในสาขาสปาและบริการ
สุขภาพรายจังหวัดที่ส าคัญ 

 จากจ านวนวิสาหกิจและการจ้างงานข้างต้น
พิจารณาได้ว่า กลุ่มธุรกิจที่ส าคัญในธุรกิจสปาและ
บริการสุขภาพ คือ ธุรกิจสปาและธุรกิจแต่งผม โดย
ธุรกิจสปามีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นส าคัญ ส่วนธุรกิจแต่งผมมีผู้ประกอบการขนาด

ย่อยเป็นส าคัญ โดยธุรกิจสปาสามารถแบ่งเป็นราย
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร มีความส าคัญสูงสุด 
รองลงมาเป็น  ชลบุ รี  ภู เก็ต  และเชียง ให ม่  
ตามล าดับ และธุรกิจแต่งผมสามารถแบ่งเป็นราย
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร มีความส าคัญสูงสุด 
ร อ ง ล งม า เ ป็ น  ชลบุ รี  น ค ร ร า ชสี ม า  แ ล ะ
สมุทรปราการ ตามล าดับ ดังนี้

 
จ านวนผู้ประกอบการและการจ้างงานตามหมวดธุรกิจสปาและแต่งผมรายจังหวัดของผู้ประกอบการ SMEs ปี 2563 

 ผู้ประกอบการธุรกิจสปา การจ้างงานธุรกิจสปา ผู้ประกอบการธุรกิจแต่งผม การจ้างงานธุรกิจแต่งผม 
เชียงราย             423  1,010            2,360          2,622  
เชียงใหม ่ 1,040  3,627            3,466          4,402  
น่าน               90  159               927            973  
พะเยา               94  196               973          1,068  
แพร่             184  273            1,154          1,238  
แม่ฮ่องสอน               46  156               176            199  
ล าปาง             174  380            1,371          1,521  
ล าพูน               94  169               972          1,045  
อุตรดิตถ ์               57  104               608            671  
กระบี ่             254  1,048            1,070          1,301  
ชุมพร               93  171            1,142          1,373  
ตรัง             289  601            1,874          2,168  
นครศรีธรรมราช             233  599            2,875          3,251  



 

 ผู้ประกอบการธุรกิจสปา การจ้างงานธุรกิจสปา ผู้ประกอบการธุรกิจแต่งผม การจ้างงานธุรกิจแต่งผม 
นราธิวาส               80  126               521            623  
ปัตตาน ี               27  100               420            500  
พังงา             143  441               502            613  
พัทลุง             261  387            1,622          1,708  
ภูเก็ต 1,047  5,377            1,471          2,359  
ยะลา               42  155               393            523  
ระนอง               46  105               438            518  
สตูล               79  330               360            393  
สงขลา             342  928            2,536          3,023  
สุราษฎร์ธาน ี             917  3,421            3,026          3,627  
กรุงเทพมหานคร 5,008  26,104 18,400  31,398  
ก าแพงเพชร              88  155               930          1,044  
ชัยนาท             136  243               599            687  
นครนายก               33  94               336            387  
นครปฐม             223  779            1,803          2,420  
นครสวรรค ์             171  363            1,870          2,169  
นนทบุรี             722  2,802            2,497         3,868  
ปทุมธาน ี             448  1,338            2,528          3,429  
พระนครศรีอยุธยา             165  443            1,646          2,017  
พิจิตร             119  168              878            972  
พิษณุโลก             166  372            1,443          1,679  
เพชรบูรณ ์             132  272            1,311          1,464  
ลพบุร ี             142  311            1,056          1,181  
สมุทรปราการ             416  1,456 3,502  4,288  
สมุทรสงคราม               22  72               310            422  
สมุทรสาคร             119  420            1,424          1,718  
สระบรุ ี               95  234            1,059          1,331  
สิงห์บุร ี               60  100               427            472  
สุโขทัย             163  332              880            999  
สุพรรณบุร ี               90  210            1,330          1,513  
อ่างทอง               45  107               439            509  
อุทัยธาน ี               41  73               424            468  
กาญจนบุร ี             155  341            1,510          1,770  
ตาก               78  185               573            683  
ประจวบครีีขันธ ์             392  1,430            1,299          1,684  
เพชรบุร ี             124  362            1,081          1,265  
ราชบุร ี             166  446            1,845          2,184  
จันทบุร ี               91  276               863          1,100  
ฉะเชิงเทรา             108  333            1,107          1,320  



 

 ผู้ประกอบการธุรกิจสปา การจ้างงานธุรกิจสปา ผู้ประกอบการธุรกิจแต่งผม การจ้างงานธุรกิจแต่งผม 
ชลบุร ี 1,467  8,349 4,463  6,437  
ตราด             115  302               392            498  
ปราจีนบุร ี               90  168               860            998  
ระยอง             276  861            1,874          2,239  
สระแก้ว               94  227               846            983  
กาฬสินธุ ์             151  239            1,481          1,602  
ขอนแก่น             331  819            2,805          3,900  
ชัยภูม ิ             126  237            1,276          1,423  
นครพนม               49  105               741            868  
นครราชสีมา             333  811 3,583  4,247  
บึงกาฬ               37  51               406            463  
บุรีรัมย ์             131  221            1,575          1,855  
มหาสารคาม             452  635            1,578          1,789  
มุกดาหาร               44  128               645            720  
ยโสธร             170  232               771            864  
ร้อยเอ็ด             314  430            2,039          2,249  
เลย               55  117               727            834  
ศรีสะเกษ             132  190            1,678          1,967  
สกลนคร               58  143            1,031          1,207  
สุรินทร ์             137  248            1,635          1,916  
หนองคาย               97  181               657            760  
หนองบัวล าภ ู               62  113               547            612  
อุดรธาน ี             287  636            1,908          2,380  
อุบลราชธาน ี             228  447            2,476          2,933  
อ านาจเจรญิ               38  74               532            602  
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

จากข้อมูลข้ า งต้น  สรุป ได้ ว่ า  จั งห วัด
กรุงเทพฯ และชลบุรี ควรจะเป็นจังหวัดน าร่องใน
การด าเนินนโยบายและมาตรการของกลุ่มธุรกิจ 
สปาและแต่งผม เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ส าคัญใน
สาขาสปาและบริการสุขภาพ และเป็นจังหวัดที่มี
สัดส่วนผู้ประกอบการและการจ้างงานสูง 

 จากข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ  SMEs 
กลุ่มสปาและแต่งผมในจังหวัดกรุงเทพฯ และชลบุรี 
ในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า ธุรกิจ 
สปาในจังหวัดกรุงเทพฯ มีอัตราการขาดทุนร้อยละ 

71 ในปี 2563 ขณะที่ปี 2562 มีอัตราการขาดทุน
ร้อยละ 62 ซึ่งมีอัตราการขาดทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 
ธุรกิจสปาในจังหวัดชลบุรีมีอัตราการขาดทุนร้อยละ 
68 ในปี 2563 ขณะที่ปี 2562 มีอัตราการขาดทุน
ร้อยละ 49 ซึ่งมีอัตราการขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 

 และธุรกิจแต่งผมในจังหวัดกรุงเทพฯ มี
อัตราการขาดทุนร้อยละ 71 ในปี 2563 ขณะที่ปี 
2562 มีอัตราการขาดทุนร้อยละ 53 ซึ่งมีอัตราการ
ขาดทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 ธุรกิจแต่งผมในจังหวัด
ชลบุรีมีอัตราการขาดทุนร้อยละ 50 ในปี 2563 



 

ขณะที่ปี 2562 มีมีอัตราการขาดทุนร้อยละ 36 ซึ่งมี
อัตราการขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 

อัตราการขาดทุนของกลุ่มธุรกจิ SMEs ในสาขาสปาและ
บริการสุขภาพจังหวัดกรุงเทพฯ และชลบุรีในปี 2563 

(ร้อยละ) 

 กรุงเทพฯ ชลบุร ี
ธุรกิจสปา 71 (+9%) 68 (+19%) 

ธุรกิจแต่งผม 71 (+18%) 50 (+14%) 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

 จากข้อมูลดังกล่ าวสะท้อนให้ทราบว่ า 
สภาพการตลาดของสาขาสปาและบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs กลุ่มสปาและแต่งผมใน
รายจังหวัดกรุงเทพฯ และชลบุรี ต่างก าลังเผชิญ
กับภาวะการขาดทุน และยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟ้ืนตัว
ในระยะเวลาอันสั้น 

ส่วนที่ 3 : คู่แข่ง 

 ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพในประเทศไทย 
นอกจากจะมีผู้ประกอบการชาวไทยแล้ว ยังมี
ชาวต่างชาติทีใ่ห้ความสนใจ และเข้ามาลงทุน รวมถึง
มีบทบาททางการตลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้น ธุรกิจที่
ลงทุนโดยชาวต่างชาติ นับว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ
ภายในประเทศประเภทหนึ่ง 

ธุรกิจสปา 

 ธุรกิจสปา มีนิติบุคคลสัญชาติไทยจ านวน 
999 ราย นับเป็นมูลค่าการลงทุน 6,368 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 77 มีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุน
จ านวน 389 ราย นับเป็นมูลค่าการลงทุน 1 ,897 
ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนของ
นิติบุคคลสัญชาติไทยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเทียบ

กับสิ้นปี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.14 นิติบุคคลที่ชาวต่างชาติ
ร่วมลงทุนมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเทียบกับสิ้นปี 
ลดลงร้อยละ 3.15 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

 หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ในปี 
2564 ประเทศเกาหลีใต้มีสัดส่วนการลงทุนมากท่ีสุด 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 1.67 ญี่ปุ่นมีสัดส่วนการลงทุน
รองลงมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.19 จีนมีสัดส่วน
การลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 สิงคโปร์มีสัดส่วน
การลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 ตามล าดับ 

ล าดับ ประเทศ สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 

 
เกาหลีใต ้

1.67 

2 
 

ญี่ปุ่น 

1.19 

3 
 

จีน 

1 

4 
 

สิงคโปร ์

0.91 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

77%

23%

สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจสปาไทย

สัญชาติไทย

ต่างชาติ



 

ธุรกิจแต่งผม 

ธุรกิจแต่งผม มีนิติบุคคลสัญชาติไทยจ านวน 
242 ราย นับเป็นมูลค่าการลงทุน 379 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 54 มีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุน
จ านวน 93 ราย นับเป็นมูลค่าการลงทุน 329 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 46 ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนของนิติ
บุคคลสัญชาติไทยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเทียบกับ
สิ้นปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.81 นิติบุคคลที่ชาวต่างชาติ
ร่วมลงทุนมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเทียบกับสิ้นปี 
ลดลงร้อยละ 13.27 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

 หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ในปี 
2564 ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 8.44 เกาหลีใต้มีสัดส่วนการ
ลงทุนรองลงมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.01 เยอรมนี
มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 
ฟิลิปปินส์มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.68 ตามล าดับ 

 

 

 

ล าดับ ประเทศ สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 

 
ญี่ปุ่น 

8.44 

2 
 

เกาหลีใต ้

3.01 

3 
 

เยอรมน ี

2.42 

4 
 

ฟิลิปปินส ์

0.68 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

ธุรกิจแต่งเล็บ 

ธุรกิจแต่ง เล็บ มีนิติบุคคลสัญชาติ ไทย
จ านวน 1,002 ราย นับเป็นมูลค่าการลงทุน 2,944 
ล้านบาท หรือร้อยละ 80 มีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติ
ร่วมลงทุนจ านวน 150 ราย นับเป็นมูลค่าการลงทุน 
750 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ทั้งนี้มูลค่าการลงทุน
ของนิติบุคคลสัญชาติไทยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
เทียบกับสิ้นปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.02 นิติบุคคลที่
ชาวต่างชาติร่วมลงทุนมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
เทียบกับสิ้นปี ลดลงร้อยละ 4.12 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

54%

46%

สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจแต่งผมไทย

สัญชาติไทย

ต่างชาติ

80%

20%

สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจแต่งเล็บไทย

สัญชาติไทย

ต่างชาติ



 

 หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ในปี 
2564 ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 1.46 เกาหลีใต้มีสัดส่วนการ
ลงทุนรองลงมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.16 สหรัฐฯ 
มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.71 
ออสเตรเลียมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.68 ตามล าดับ 

ล าดับ ประเทศ สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 

 
ญี่ปุ่น 

1.46 

2 
 

เกาหลีใต ้

1.16 

3 
 

สหรัฐฯ 

0.71 

4 
 

ออสเตรเลีย 

0.68 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

ธุรกิจบริการสุขภาพอื่นๆ 

ธุ รกิ จบริ การสุขภาพ อ่ืนๆ มีนิ ติบุ คคล
สัญชาติไทยจ านวน 174 ราย นับเป็นมูลค่าการ
ลงทุน 697 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 มีนิติบุคคลที่
ชาวต่างชาติร่วมลงทุนจ านวน 42 ราย นับเป็นมูลค่า
การลงทุน 326 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

 หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ในปี 
2564 ประเทศจีนมีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด จ านวน 
100.35 ล้านบาท เนเธอร์แลนด์มีมูลค่าการลงทุน
รองลงมา จ านวน 33 ล้านบาท ฮ่องกงมีมูลค่าการ
ลงทุน จ านวน 12.93 ล้านบาท เกาหลีใตมี้มูลค่าการ
ลงทุน จ านวน 12.32 ล้านบาท ตามล าดับ 

ล าดับ ประเทศ มูลค่าการลงทุน 
1 

 
จีน 

100.35 ล้านบาท 

2 
 

เนเธอร์แลนด ์

33 ล้านบาท 

3 
 

ฮ่องกง 

12.93 ล้านบาท 

4 
 

เกาหลีใต ้

12.32 ล้านบาท 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(สสว.) 

 

68%

32%

สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจแต่งเล็บไทย

สัญชาติไทย

ต่างชาติ



 

ส่วนที่ 4 : นโยบาย มาตรการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นโยบาย 

(แถลงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562) นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย ข้อ 5.4.3.รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุ รกิ จบริ การที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจสปาและ
แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เป็น
ต้น เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้าง
โอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับ
ภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่
ระดับสากล 

มาตรการ 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ท าให้ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก ภาครัฐจึงมีมาตรการการ
ช่ วย เหลือธุ รกิ จสปาและบริการสุขภาพ เช่น 
มาตรการชดเชยรายได้  เราไม่ทิ้งกัน จ านวนเงิน 
5,000 บาท 3 เดือน มาตรการเยียวยาโควิด-19 
มาตรา 33 เรารักกัน จ านวนเงิน 2 ,000 บาท 
ประกอบกับมาตรการพักช าระหนี้ 2 เดือน ทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ย (ส าหรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องปิดกิจการ
จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19) มาตรการเยียวยาด้วยการลดค่าไฟ 
ส าหรับกิจการขนาดย่อมและขนาดย่อยให้สิทธิใช้
ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก ส าหรับกิจการขนาดกลาง
ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด และลด
ค่าน้ า 10% ส าหรับกิจการขนาดย่อมและขนาดย่อย 
เป็นต้น ทั้งนี้ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพยังได้รับ

ผลบวกจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง โครงการยิ่งใช้
ยิ่งได ้เป็นต้น 

กฎหมาย 

 การก ากับดูแล พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ.  2542 ธุรกิจสปา ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสถานที่เพ่ือ
สุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ 
การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบ เ พ่ือการรับรองให้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานส าหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือ
เสริม สวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2551 (เล่ม 125 ตอนพิเศษ 176 ง 
หน้า 18-45 ธุรกิจความงาม พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่าง
ด้าวท า พ.ศ. 2522 

 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ธุรกิจสปา 
เป็นธุรกิจในบัญชี 3 (21) ของ พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่ง หากต่างชาติ
ต้องการเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นเกินกว่า 49% 
ต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ธุรกิจความงาม 
ก าหนดให้การให้บริการด้านเสริมสวยและแต่ง
ผมเป็นธุรกิจบริการที่อยู่ในบัญชี 3 (21) ท้าย 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ซึ่งคนต่างด้าวอาจถือหุ้นข้างมากได้ เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 



 

 การท างานของคนต่างด้าว พระราชกฤษฎี
กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่าง
ด้าวท า พ.ศ. 2522 ก าหนดให้งานตัดผมหรืองาน
เสริมสวยเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า ตามบัญชี
ท้าย พ.ร.ฎ. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
ก าหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 
มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ  เ พ่ือการ
รับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่
เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ ห รื อ เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ว ย  ต า ม
พระราชบัญญัติสถานบริการสถานบริการ พ.ศ. 
2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2551 (เล่ม 125 ตอนพิเศษ 
176 ง  หน้ า  18-45 ก าหนดให้ผู้ ด าเนินการ
กิจการสปาเพ่ือสุขภาพต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ไทย 

 การออกใบอนุญาต  ประกาศกระทรว ง
สาธารณสุขฯ ผู้ประกอบการที่ยื่นขอให้รับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการส
ปาเพ่ือสุขภาพ กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และ
กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย ต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน
ประเทศไทย 

เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการ 

 เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ส ถ า น
ประกอบการสปาและบริการสุขภาพ ของส านักงาน

ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเกณฑ์การรับรอง
ครอบคลุมด้วยกัน 5 ด้านดังนี้ 

 ด้านบริการ (Service Quality) เพ่ือตรวจสอบ
การบริการว่ากิจกรรมบริการนั้นมีการบริการ
ครบถ้วนถูกต้อง มีคุณภาพตามหลักวิชาการ 
ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า 

 ด้านบุคลากร (Skill Staff) เพ่ือประเมินความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานประกอบการ
ว่ ามี คุณสมบั ติ ที่ จ ะบริ การลู กค้ า ได้ อย่ า ง
ปลอดภัย และประทับใจ 

 ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool 
and Equipment) เพ่ือให้สถานประกอบการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ดีมี
คุณภาพไว้ส าหรับบริการผู้มารับบริการ 

 ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร 
(Organization & Management Quality) 
เ พ่ื อ ใ ห้ ส ถ า น ป ร ะ ก อบ ก า ร ต ร ะห นั ก ถึ ง
ความส าคัญ และมีระบบบริหารการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านสถานที่  บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม 
( Ambient and Environment)  เ พ่ื อ ใ ห้
ผู้รับบริการได้ประทับใจในสถานที่ บรรยากาศ 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับรองมาตรฐานและได้รับใบอนุญาติแล้วมีทั้งหมด 9,078 ราย 
และได้รับอนุมัติให้ประกอบกิจการแล้วทั้งหมด 1,266 ราย โดยแบ่งเป็นรายจังหวัดดังนี้ 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ อนุมัติให้ประกอบกิจการ ออกใบอนุญาตแล้ว 
เชียงราย 15 0 160 
เชียงใหม ่ 16 15 756 
น่าน 0 1 37 
พะเยา 0 0 29 



 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ อนุมัติให้ประกอบกิจการ ออกใบอนุญาตแล้ว 
แพร่ 0 1 32 
แม่ฮ่องสอน 1 0 36 
ล าปาง 11 2 94 
ล าพูน 9 0 32 
อุตรดิตถ ์ 0 2 44 
กระบี ่ 0 1 107 
ชุมพร 1 0 35 
ตรัง 0 1 47 
นครศรีธรรมราช 5 0 13 
นราธิวาส 3 0 23 
ปัตตาน ี 0 0 14 
พังงา 25 0 0 
พัทลุง 1 0 18 
ภูเก็ต 31 1 669 
ยะลา 0 0 43 
ระนอง 0 0 23 
สตูล 0 0 65 
สงขลา 5 0 195 
สุราษฎร์ธาน ี 61 1 549 
กรุงเทพมหานคร 765 84 1,720 
ก าแพงเพชร 18 1 3 
ชัยนาท 0 1 24 
นครนายก 3 0 44 
นครปฐม 7 7 100 
นครสวรรค ์ 2 0 37 
นนทบุรี 24 1 283 
ปทุมธาน ี 53 4 186 
พระนครศรีอยุธยา 21 1 78 
พิจิตร 0 0 40 
พิษณุโลก 13 0 107 
เพชรบูรณ ์ 0 0 101 
ลพบุร ี 1 1 73 
สมุทรปราการ 18 0 129 
สมุทรสงคราม 0 1 29 
สมุทรสาคร 3 1 62 
สระบรุ ี 10 0 0 
สิงห์บุร ี 2 0 30 
สุโขทัย 7 0 41 
สุพรรณบุร ี 2 4 78 



 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ อนุมัติให้ประกอบกิจการ ออกใบอนุญาตแล้ว 
อ่างทอง 0 0 23 
อุทัยธาน ี 0 0 24 
กาญจนบุร ี 5 1 70 
ตาก 1 1 49 
ประจวบครีีขันธ ์ 1 0 187 
เพชรบุร ี 2 2 56 
ราชบุร ี 6 0 57 
จันทบุร ี 0 3 61 
ฉะเชิงเทรา 0 0 37 
ชลบุร ี 59 1 808 
ตราด 0 1 92 
ปราจีนบุร ี 1 0 55 
ระยอง 31 9 198 
สระแก้ว 1 0 30 
กาฬสินธุ ์ 0 0 70 
ขอนแก่น 4 3 177 
ชัยภูม ิ 1 1 39 
นครพนม 0 0 12 
นครราชสมีา 133 7 51 
บึงกาฬ 0 1 23 
บุรีรัมย ์ 3 1 72 
มหาสารคาม 2 1 69 
มุกดาหาร 0 1 20 
ยโสธร 0 0 9 
ร้อยเอ็ด 18 2 81 
เลย 0 0 61 
ศรีสะเกษ 3 0 57 
สกลนคร 4 1 17 
สุรินทร ์ 3 0 66 
หนองคาย 3 0 80 
หนองบัวล าภ ู 0 0 37 
อุดรธาน ี 6 5 112 
อุบลราชธาน ี 19 1 72 
อ านาจเจรญิ 0 0 20 

รวมทั้งหมด 1,439 1,266 9,078 
ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)



 

ส่วนที่ 5 : ขอ้ผูกพันระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

 ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS) 

ข้อผูกพันด้านบริการสุขภาพ เป็นหนึ่งใน
สาขาบริการเร่งรัดตาม AEC Blueprint 25 ซึ่งมี
เป้าหมายลด/เลิกข้อจ ากัดต่อการค้าบริการภายในปี 
พ.ศ. 2553 โดยต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนมี
สัดส่วนการถือหุ้นได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และต้อง
ยกเลิกข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาดอ่ืนๆ ทั้งหมด 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand Economic Partnership 

Agreement: JTEPA) 

บริการสปาและสุขภาพไทยสามารถเข้าไป
ลงทุนจัดตั้งธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจ ากัด นอกจากข้อ
ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
ดังนี้ 

 Spa investor/manager อนุญาตให้เข้าเมือง
และท างานเป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี ซึ่งอาจมี
การขยายได้ 

 Spa instructor อนุญาตให้เข้าเมืองและท างาน
เป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี ซึ่งอาจมีการขยายได้ 
ภายใต้สถานการณ์พ านักประเภท ผู้ฝึกสอน ซึ่ง
มีขอบเขตระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การเข้าเมือง และการยอมรับผู้ลี้ภัย 

ส่วนที่ 6 : ปัญหาและอุปสรรค 

 ปัญหาด้านบุคลากร เป็นปัญหาส าคัญมากที่สุด
เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ จากการ
ขยายตัวของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพอย่าง
รวดเร็วท าให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรผู้
ให้บริการที่ผ่านการรับรอง โดยเฉพาะคนที่มี
ทักษะ ฝีมือ และความเชี่ยวชาญซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของธุรกิจ และอีกสาเหตุคือ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจเป็นไปในเชิงลบท าให้
ผู้สนใจในอาชีพมีจ านวนน้อย 

 ปัญหาด้านสถานประกอบการ การขยายตัวของ
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพอย่างรวดเร็วท าให้
เกิดความแตกต่างทางด้ านมาตรฐานและ
คุณภาพของการให้บริการ รวมถึงด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ซึ่งท าให้เกิดการ
แข่งขันภายในตลาดที่รุนแรงและความเชื่อมั่น
ผู้ใช้บริการเชิงลบ 

 ปัญหาด้านภาพลักษณ์ การที่ผู้ให้บริการสปา
ส่วนใหญ่มักไม่ผ่านการรับรอง ประกอบกับการ
ท าธุรกิจแอบแฝงในธุรกิจสปามาอย่างยาวนาน 
และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้ธุรกิจเกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบฝังลึกทั้ ง
ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนที่ 7 : ข้อเสนอแนะ 

1. ภาครัฐควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ อย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมโรงเรียนและสถาบันสอนและ
อบรมการประกอบธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ
อย่างมมีาตรฐานการให้บริการและประสิทธิภาพ 
รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมายกับบุคลากร
ผู้ให้บริการทีไ่มผ่่านการรับรองอย่างเข้มงวด 

2. ภาครัฐควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยก ากับ
ดูแลด้านมาตรฐานและคุณภาพทั้งด้านการ
ให้ บ ริ ก า ร และด้ า น ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ อ ย่ า ง



 

ครอบคลุม รวมถึงควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง 

3. ภาครัฐควรมีการจัดระเบียบสถานประกอบการ
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสปาและบริการสุขภาพอย่าง

เป็นรูปธรรม เพ่ือแบ่งแยกประเภทการให้บริการ
อย่างชัดเจนโดยไม่คลุมเครือ รวมถึงควรมีการ
ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายกับธุรกิจ
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

4. น า ป ร ะ เทศ ที่ เ ป็ น  Best Practice มา เป็ น
แนวทางในการพัฒนา เช่น ประเทศสหราช
อาณาจักร ถือเป็นประเทศผู้น าด้านสปาและ
บริการสุขภาพประเทศหนึ่ งของโลก จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือ
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ ดังนี้ 

 มาตรการป้องกันการเลิกจ้างพนักงานของธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดย
รัฐบาลจะชดเชยรายได้ผ่านนายจ้างจ านวนเงิน
ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ของเงินเดือนพนักงาน 
สูงสุด 2,500 ปอนด์ต่อเดือน (ซึ่งสูงกว่ารายได้
เฉลี่ยของสหราชอาณาจักร) และหลังจากผ่อน
คลายมาตรการควบคุมให้นายจ้างแบ่งสัดส่วน

การชดเชยรายได้ของพนักงานกับรัฐบาล ทั้งนี้มี
การขยายระยะเวลาของมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

 ขยายระยะเวลาปลอดดอกเบี้ ยของ เงิ นกู้
โครงการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจากเดิม
ก าหนดไว้ 6 เดือน เป็น 12 เดือน 

 งดเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
และเลื่อนระยะเวลาการช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม
ออกไปหนึ่งไตรมาส 

 ผู้ เช่า พ้ืนที่จะได้รับการลดหย่อนค่าเช่าโดย
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 30 ของค่าเช่าพ้ืนที ่

5. (ณ วันที่  2 สิงหาคม 2564) ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพในพ้ืนที่ควบคุม
สู ง สุ ด  ( สี แ ด ง เ ข้ ม )  ยั ง ค ง ต้ อ ง ปิ ด ส ถ าน

ปัญหาด้านภาพลักษณ์

แนวทาง = ควรมีการจัดระเบียบสถานประกอบการสปาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงควรมีการตรวจสอบ
และด าเนินการกับธุรกิจที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

ปัญหาด้านสถานประกอบการ

แนวทาง = ควรมีหน่วยงานก ากับดูแลด้านมาตรฐานและคุณภาพด้านการให้บริการและด้าน
ผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุม รวมถึงควรมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

ปัญหาด้านบุคลากร

แนวทาง = พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมโรงเรียนและสถาบัน     
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงด าเนินการกับผู้ให้บริการที่ไม่ผ่านการรับรองอย่างเข้มงวด



 

ประกอบการ และยังไม่มีก าหนดการกลับมาเปิด
กิจการอย่างแน่ชัด โดยที่ผ่านมาธุรกิจสปาและ
บริการสุขภาพได้ปิดสถานประกอบการไปแล้ว
ถึง 3 รอบ คือระลอกที่ 1 ปิดตั้งแต่วันที่ 17 
มีนาคม 2563 ถึง 15 มิถุนายน 2563 เป็น
ระยะเวลา 90 วัน ระลอกที่ 2 ปิดตั้งแต่วันที่ 29 
ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็น
ระยะเวลา 25 วัน และระลอกที่ 3 ปิดตั้งแต่วันที่ 
26 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 
เป็นระยะเวลา 36 วัน รวมระยะเวลาที่ธุรกิจส
ปาและบริการสุขภาพปิดสถานประกอบการไป
แล้วอย่างน้อย 151 วัน หรือคิดเป็นระยะเวลา
กว่า 5 เดือน 

ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐควรจะต้องมี
มาตรการช่วยเหลือโดยตรงกับธุรกิจสปาและบริการ
สุขภาพอย่างเร่งด่วน โดยมีมาตรการช่วยเหลือของ
ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่าง ประกอบ
กับความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนี้ 

 ช่วยเหลือค่าจ้างพนักงาน และอนุญาตให้
นายจ้ างลดระยะเวลาการจ้างงานโดยถูก
กฎหมาย 

 พิจารณาการพักช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 
โดยมีเงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยต่อผู้ประกอบการ 

 ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ขยายระยะเวลาการน าผลขาดทุนไปเป็นรายจ่าย

ที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 
 สามารถน าค่าใช้จ่ายส าหรับป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาหัก
ค่าใช้จ่ายได้ 

 งดเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสปาและ
บริการสุขภาพรายปี 

 ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง 
 ปรับลดค่าไฟฟ้าและค่าประปา 

Gap Analysis 

 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างมาตรการภาครัฐที่
ออกมาแล้วกับมาตรการที่ธุรกิจ SMEs ต้องการและ
ควรจะเป็นได้ดังนี้

มาตรการภาครัฐที่ออกมาแล้ว Gap Analysis มาตรการธุรกิจ SMEs ต้องการ 
 มาตรการชดเชยรายได้ เราไม่ทิ้งกัน 

จ านวนเงิน 5,000 บาท 3 เดือน 
 มาตรการเยียวยาโควิด-19 มาตรา 

33 เรารักกัน จ านวนเงิน 2,000 
บาท 

 
(ทั้งนี้มาตรการที่ภาครัฐออกมานั้น 
ยังไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีธุรกิจ SMEs 
ต้ อ งก าร  โดยมี ร ายละ เอี ยดที่
ต้องการ ดังนี้ ภาครัฐควรร่วมจ่าย
เงิน เ ดือนพนักงาน 50% ของ
เ พ ด า น สู ง สุ ด  1 5 ,0 0 0  บ า ท 
ระยะเวลา 6-12 เดือน) 

ช่วยเหลือค่าจ้างพนักงาน 

 มาตรการพักช าระหนี้ 2 เดือน ทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ย 

 
(ทั้งนี้มาตรการที่ภาครัฐออกมานั้น 
ยังไม่สอดคล้องด้านระยเวลาที่ใช้
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

พิจารณาการพักช าระหนี้ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ย 



 

มาตรการภาครัฐที่ออกมาแล้ว Gap Analysis มาตรการธุรกิจ SMEs ต้องการ 
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซ่ึง
ธุรกิจต้องปิดสถานประกอบการ
กว่า 6 เดือน เป็นอย่างน้อย) 

 มาตรการเยียวยาด้วยการลดค่า
ไฟ ส าหรับกิจการขนาดย่อม
และขนาดย่อยให้สิทธิใช้ไฟฟ้า
ฟรี  100 หน่วยแรก ส าหรับ
กิจการขนาดกลางให้ยกเว้นการ
เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด 
และลดค่าน้ า  10% ส าหรับ
กิจการขนาดย่อมและขนาด
ย่อย 

 

ปรับลดค่าไฟฟ้าและค่าประปา 

- 
 

ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

- 
 

ขยายระยะเวลาการน าผลขาดทุนไปเป็น
รายจ่ายที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 

- 
 

สามารถน าค่ า ใ ช้จ่ ายส าหรับป้องกัน 
COVID-19มาหักค่าใช้จ่ายได้ 

- 
 

งดเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจราย
ปี 

- 
 

ปรับลดเงินสมทบประกันสงัคมของนายจ้าง 

ส่วนที่ 8 : แนวโน้มในอนาคต 

 ธุ ร กิ จ สป าและบริ ก า ร สุ ขภ า พ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบอย่างมากในปี 2563 จากมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-
19 และในปัจจุบันธุรกิจสปาและบริการสุขภาพยังไม่
มีการฟ้ืนตัวเท่าที่ควร เนื่องจากการแพร่ระบาด
ระลอกที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 และอัตรา
การฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มที่ต่ าเพียงร้อยละ 3 ของ
ประชากรทั้งหมด รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้บริการมีการ
ใช้จ่ายลดลง 

ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพอื่นๆ 

 จากผลการส ารวจภาวะการณ์ใช้จ่ายและ
ความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดือน
เมษายน 2564 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไม่เหมาะสม
อย่างมากในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ถึงร้อย
ละ 68.90 ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2563 ที่ 73.90 
และประสบปัญหาค่าครองชีพ ถึงร้อยละ 87.80 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.10 จากปี 2563 ที่ 79.70 แต่ทั้งนี้
ดัชนีวัดความสุขในการด ารงชีวิตประจ า เดือน



 

เมษายน 2564 พบว่า ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ใน
รอบ 16 ปี นับตั้งแต่ท าการส ารวจและมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกที่น าไปสู่โอกาสฟื้นตัว
ของธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ เมื่อสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่ม
คลี่คลายลง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดการผ่อน
คลายบรรเทาความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับสถาณ
การณ์ในปัจจุบัน

 
ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

 SpaFinder® Wellness (บ ริ ษั ท ด้ า น
การตลาดสปาที่ใหญ่ที่สุดในโลก) คาดการณ์ ว่า 
ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพทั่วโลกจะมีแนวโน้มการ
เติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก โครงสร้างประชากร
โลกจะเปลี่ ยนไปสู่ สั งคมผู้ สู งวั ย  ประกอบกับ
ประชากรส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และ
จากรายงานของ Global Wellness Summit (GWS) 
คาดว่าแนวโน้มเรื่องสุขภาพภูมิคุ้มกันจะมีผลมาก
ที่สุดต่อธุรกิจสปาและบริการสุขภาพในปี 2564 โดย
มีการปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเป็น
ส าคัญ ได้แก่ อาหารเสริมกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทรีท
เม้นท์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นต้น 

ธุรกิจแต่งผมและแต่งเล็บ 

จากการส ารวจความต้องการและความ
มั่ น ใ จ ในการ ใช้ บ ริ ก า ร ร้ าน เส ริ มสวย ในช่ ว ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ของ ลอรีอัล ประเทศไทย (L’Oréal 
Thailand) พบว่า  

 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกถึงความจ าเป็นในการใช้
บริการแต่งผม 

 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกว่าการที่ไม่สามารถรับ
บริการแต่งผมและแต่งเล็บได้นั้น ส่งผลกระทบ
ต่อทั้งทางสุขภาวะและความมั่นใจของตนเอง 
โดยเฉพาะผู้ชาย ที่รู้สึกว่าการไม่สามารถรับ
บริการแต่งผม ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสุขภาวะ
และความม่ันใจของตนเองอย่างมาก 

 ประชากรส่วนหนึ่งจะไปใช้บริการแต่งผมและ
แต่งเล็บทันทีที่เปิดกิจการ เนื่องจากมั่นใจว่า
กิจการจะปฏิบัติตามข้อก าหนดได้อย่างถูกหลัก
สุขอนามัย 

เม.ย. 2563 , 38.8

เม.ย. 2564, 30.6
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ดัชนีความสุข ในการด ารงชี วิ ต

ความสุขในการด ารงชีวิต 6 per. Mov. Avg. (ความสุขในการด ารงชีวิต)



 

จึงสรุปได้ว่า หากมีการผ่อนคลายมาตรการ
ในสาขาธุรกิจสปาและบริการสุขภาพให้กลับมา
เปิดกิจการได้อีกครั้ง ธุรกิจแต่งผมและแต่งเล็บจะมี
โอกาศกลับมาฟื้นตัวจากพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
ดังกล่าว 

 ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสปาและบริการ
สุขภาพอ่ืนๆ ควรน าเสนอกิจกรรมที่มีการบรรเทา

ความเครียดประกอบกับการกระตุ้นภูมิกันให้กับ
ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจแต่งผมและแต่งเล็บ 
ควรเปิดกิจการทันทีหากมีการผ่อนคลายมาตรการ 
เ พ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้ ใช้บริการ ทั้งนี้ควร
ค านึงถึงความเหมาะสมด้านราคาให้ เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันและปฏิบัติตามมาตรการจาก
กรมควบคุมโรคระบาดอย่างเคร่งครัด เพ่ือการฟ้ืน
ตัวของกิจต่อไปในอนาคต...
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