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กรณีศึกษา “สยามเวลเนส” ธุรกิจสปา สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมทําใหผูคนมีความเครียดมากข้ึน ประกอบกับองคความรูและมี

ความเขาใจเรื่องสุขภาพและความงาม จึงทําใหหลาย ๆ คนหันมาใสใจดูแลสุขภาพและความงามมากข้ึน จึง

กลายมาเปนความตองการของผูคนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมือง กลุมเปาหมายคือวัยรุน วัยทํางาน ผูท่ี

ตองการดูแลรูปรางหนาตาเพ่ือความสวยงามและรักษาโรค ผูท่ีใสใจสุขภาพและบุคลิกภาพ กลุมนี้มีความเต็ม

ใจท่ีจะจายสูงมากในการใชบริการสปา 

สอดคลองกับเทรนดธุรกิจสุขภาพของจากหลายประเทศท่ัวโลกท่ีเติบโตอยางตอเนื่องและให

ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพสงผลใหธุรกิจดานความงามและการชะลอวัย ธุรกิจสปาและองคประกอบ 

รวมถึงการทองเท่ียวแบบ Wellness Tourism ซ่ึงพบวา สถานการณและแนวโนมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

โลกนั้น ทวีปเอเซียเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวเพราะในมุมมองของ Medical Tourism 

ประเทศในแถบเอเชียมีสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐานระดับโลก (World-class standard) คา

รักษาพยาบาลถูกกวา ท้ังนี้ประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 18 ของโลก และเปนลําดับท่ี 5 ในเอเชีย สวน Wellness 

Tourism มีอัตราการเติบโต ประมาณ 9.1% ตอป โดยภูมิภาคท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียว Wellness มากท่ีสุด 

ไดแก ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปเอเชีย-แปซิฟค นอกจากนี้มูลคาตลาดของ Wellness Tourism ของ

ประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป 

 
ท่ีมา : https://marketeeronline.co/archives/21776 
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ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Wellness Tourism คือ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ คือการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจดวย

การเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยสดงดงามในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรูวิถีชีวิต

และพักผอนหยอนใจ เชน การอาบนํ้าแร น้ําพุรอน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร 

จุดประสงคหลักของการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต การบําบัดรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณ

และสังสรรคทางสังคมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพท่ีดีกับผูอ่ืนในระหวางการทองเท่ียว 

 

ท่ีมา : http://www.siamwellnessgroup.com/ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทดําเนินธุรกิจดานสปาเพ่ือสุขภาพและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจสปา แบงเปน 4 กลุมธุรกิจ คือ  

1. ธุรกิจสปา ภายใตแบรนด "Let's Relax" แบรนด "RarinJinda Wellness Spa" และแบรนด 

“บานสวนมาสสาจ” 

2. ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร ในนาม "โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอรท" เปนโรงแรม

สไตลบูติก ท่ีจังหวัดเชียงใหม รานอาหารในนาม "Deck 1" และรานอาหาร "D Bistro"  

3. ธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑสปา จัดจําหนายผลิตภัณฑสปาภายใตแบรนด "Blooming"  

4. กิจการโรงเรียนเก่ียวกับการนวดแผนไทยในนาม "โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมม่ิง" เพ่ือใหการ

อบรมบริการนวด 
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ท่ีมา : http://www.siamwellnessgroup.com/ir/files/annual_report_2017_th.pdf 

ธุรกิจสปาใน “สยามเวลเนสกรุป” 

เปนธุรกิจหลักในกลุม“สยามเวลเนสกรุป” ใหบริการโดยใชเครื่องหมายการคา 3 แบรนด คือ

“RarinJinda Wellness Spa”, “Let’s Relax” เเละ “บานสวน มาสสาจ” ซ่ึงในการประกอบกิจการสปา

จะตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ

ประเภทสปาเพ่ือสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการประเภทนวดเพ่ือสุขภาพ ซ่ึง ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 มีตัวอยางดังตอไปนี้ 

 

ท่ีมา : http://www.siamwellnessgroup.com/ir/files/annual_report_2017_th.pdf 

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจสปา 

ตองการเปนผูนําในธุรกิจสปาของเอเชีย ตองการขยายธุรกิจการใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือ

ใหบริการครบทุกความตองการของลูกคา โดยบริษัทไดแบงแยกตามแบรนดในการใหบริการ ตั้งแตลูกคา

ระดับบนท่ีมีเวลาในการเขารับบริการและกําลังการซ้ือมาก จนถึงลูกคาท่ีมีเวลาจํากัดกําลังซ้ือนอย โดยเนนให

พนักงานของบริษัทผานการฝกอบรมท่ีดีจากบริษัทฯ ในการใหบริการท่ีดีท่ีสุดแกลูกคาเพ่ือใหลูกคาประทับใจ

และเกิดการใชบริการซํ้า รวมถึงการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา และทําการสรางฐานลูกคารายใหม

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหรายไดของสปาทุกสาขาและสงผลใหผลกําไรสุทธเิติบโตอยางตอเนื่องอีกดวย 
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ลักษณะการใหบริการแบบ “เวลเนสสปา” 

เปนการใหบริการสปาในระดับ 5 ดาว ภายใตแบรนด “RarinJinda Wellness Spa” เปนสปา 

ท่ีตั้งอยูภายในหรือในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอรท เพ่ือรองรับผูมาพักแรมท่ีตองการใชบริการสปา  

เพ่ือผอนคลาย นอกเหนือจากการใชบริการหองพัก มักจะมีขนาดใหญกวา Day Spa ท่ัวไป และตั้งอยูตาม

สถานท่ีทองเท่ียวหรือยานชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว การบริการเนนความเปนสถานท่ีพักผอน

และการนวดเปนสวนใหญ มีการจัดสถานท่ีใหมีบรรยากาศดี ทัศนียภาพและภูมิทัศนท่ีสวยงาม ควบคูไปกับ

การใหบริการดูแลรางกายและผิวพรรณ นอกจากนี้แลวยังไดทําการผสมผสานเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงการสปา 

เชน เตียงทรายรอน (Quartz Bed), สระน้ําธาราบําบัด (Hydrotherapy Pool), เตียงวิชี่ชาวเวอร (Vichy 

Shower)กับศาสตรการนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคูไปกับการใชสมุนไพรไทย ใหบริการนวดเพ่ือ 

การผอนคลาย เเละนวดเพ่ือการเสริมสุขภาพ รวมถึงทรีตเมนทความงามเเกลูกคาท้ังชาวไทยเเละชาวตางชาติ 

ลักษณะการใหบริการแบบเดยสปา 

เปนรูปแบบสปาท่ีพบไดท่ัวไปมักตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวกตอการเดินทางสําหรับลูกคามาใชบริการ 

ลักษณะผูมาใชบริการจะเปนระยะเวลาสั้น ๆ ใชเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงสําหรับการเขาใชบริการหนึ่งอยาง หรือ

มากท่ีสุด 4 ชั่วโมง สําหรับการเขารับบริการแบบครบวงจร ท้ังการนวดและดูแล สุขภาพผิว ใหบริการนวดเพ่ือ

การผอนคลายเเกลูกคาท้ังชาวไทยเเละชาวตางชาติ โดยผสมผสานภูมิปญญาไทยดานการนวดเเละการบริการ

กับเทคนิคการนวดจากศาสตรตะวันตกเเละตะวันออก เ พ่ือสรางสรรคประสบการณการบริการ 

ท่ีเปนเอกลักษณของบริษัท 

ลักษณะการใหบริการแบบนวดเพ่ือสุขภาพ 

ลักษณะการใหบริการภายใตแบรนด “บานสวน มาสสาจ”การใหบริการเปนแบบรานนวดเพ่ือสุขภาพ

ระดับ 3 ดาว ซ่ึงเปนรูปแบบรานนวดท่ีพบไดท่ัวไป มักตั้งอยูในทําเลท่ีพักอาศัย ลักษณะผูมาใชบริการจะเปน

ระยะเวลาสั้น ๆ ใชเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง สําหรับการเขาใชบริการหนึ่งอยาง ใหบริการนวดเพ่ือการผอนคลาย

เเกลูกคาชาวไทยโดยภูมิปญญาไทยดานการนวด  



กิจกรรมจดัทําองคความรูท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 
งานพัฒนาองคความรูสําหรับ SME (Knowledge Center) ปงบประมาณ 2561 

 

   5 

 

ท่ีมา : http://www.siamwellnessgroup.com/images/gallery/eventmassageservice/eventmassageservice5.jpg 

“สยามเวลเนสกรุป”มีสัดสวนลูกคาตางประเทศเปนสวนใหญ จะเปนลูกคาชาวเอเชียจากประเทศ จีน 

ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร และมาเลเซีย และลูกคาจากทางประเทศยุโรป ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัท

ทําการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน นิตยสาร และเขารวมงานออกรานตางๆ ท่ีเก่ียวกับสปา ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือเปนการประชาสัมพันธธุรกิจสปาของบริษัท ทําใหแบรนดของบริษัท

เปนท่ีรูจักกันดีและนิยมกันในกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ชองทางการจําหนายสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. การจําหนายผานระบบสํารองการเขารับบริการผานทางอินเตอรเน็ต 

2. การจําหนายใหกับลูกคาโดยตรง 

3. การจําหนายผานตัวแทนจําหนาย 

ปจจัยที่มีผลตอการแขงขันธุรกิจสปา 

เรื่องของทําเลท่ีตั้ง สถานท่ีใหบริการท่ีมีความสวยงาม การเดินทางท่ีสะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรือ

อยูในบริเวณใกลสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนิยมในประเทศไทย การใหบริการท่ีดีของพนักงานนวดท่ีใหบริการ ความมี

ประสบการณของผูใหบริการ คุณภาพการบริการและความเชื่อถือ ไววางใจจากลูกคา ผูบริหารไดพิจารณา

ปจจัยท่ีมีผลตอการแขงขันในธุรกิจเพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธในการสรางความแตกตางและเสริมสรางความ

แข็งแกรงในการแขงขันทางธุรกิจ ดังนี้ 

1. ประสบการณ และความเปนมืออาชีพในการดําเนินธุรกิจ 

2. ดานทําเลท่ีตั้ง 

3. การสรางความแตกตางในดานคุณภาพ 

4. การสงเสริมการขาย 

กระแสการใสใจดูแลสุขภาพของคนไทยท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม  

และขยายตัวอยางรวดเร็วในยานธุรกิจและแหลงทองเท่ียว ภายใตแนวคิดการใหบริการท่ีหลากหลายรูปแบบ 



กิจกรรมจดัทําองคความรูท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 
งานพัฒนาองคความรูสําหรับ SME (Knowledge Center) ปงบประมาณ 2561 

 

   6 

และเปนท่ีจับตากันวาธุรกิจสปาจะเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจบริการดานสุขภาพท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูงตอไป 

และคาดวารายไดจากธุรกิจสปาในตลาดทองเท่ียวนาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากความตองการมี

แนวโนมการเติบโตตามอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่อง ท้ังยังเปน

หนึ่งในธุรกิจบริการดานสุขภาพท่ีภาครัฐกําหนดเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย  

แนวโนมเก่ียวกับความใสใจตอสุขภาพท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในกลุมชนชั้นกลาง ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญหรือ

รอยละ 70 ของประชากรไทยท้ังหมด เปนโอกาสใหธุรกิจสปาขยายตัวเขาสูตลาดระดับกลาง ซ่ึงมีลูกคา

กลุมเปาหมายท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีพํานักอยูในประเทศไทย รวมถึงกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีกําลังซ้ือระดับ

ปานกลางข้ึนไป โดยผูประกอบการธุรกิจสปาสวนใหญจะเปนคนไทย เปดดําเนินธุรกิจอยูในเมืองใหญหรือยาน

ธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแตสปาท่ีอยูนอกโรงแรมแตจับตลาดบนและสปาขนาดเล็กท่ีจะจับตลาดระดับกลาง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ภาพรวมของตลาดธุรกิจสปาภายในประเทศไทยจึงเปนตลาดท่ีมีการ

แขงขันสูง เนื่องจากมีผูประกอบการธุรกิจสปาในประเทศเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ท้ังในกรุงเทพฯและ

ตางจังหวัด ท้ังในรูปแบบท่ีเปนสปาแบบใหบริการครบวงจร โดยมีการออกแบบและตกแตงสถานท่ีใหดูหรูหรา 

รวมถึงบรกิารท่ีมีความหลากหลาย พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน และใหความรูสึกผอนคลายเม่ือเขา

ใชบริการ จนถึงในรูปแบบหองแถวท่ีเปดใหมีบริการนวดและเสริมความงามในแบบตาง ๆ โดยจะไมเนนถึง

ความสวยงามในการออกแบบรานหรือไมเนนความหรูหรามากนัก แตจะเนนการใหบริการท่ีจัดเตรียมใหลูกคา

เทานั้น 

 

 

แหลงท่ีมา 

ความหมายของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ [สืบคนออนไลน]  

เขาถึงจาก : https://prezi.com/z86zhfsheuni/health-tourism/ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) [สืบคนออนไลน] เขาถึงจาก 

: http://stock.gapfocus.com/detail/SPA 

รายงานประจําป 2560 บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) [สืบคนออนไลน] เขาถึงจาก : 

http://www.siamwellnessgroup.com/ir/files/annual_report_2017_th.pdf 

https://prezi.com/z86zhfsheuni/health-tourism/
http://stock.gapfocus.com/detail/SPA

