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สถานการณ SME ในกลุมธุรกิจ กิจกรรมการบริการอื่นๆ สวนบุคคล (Other personal service 

activities) TSIC96 

โดยในกลุมธุรกิจนี้ประกอบดวย การใหบริการดานสุขภาพยกเวนกิจกรรมทางดานกีฬา กิจกรรมการ

บริการลดน้ําหนัก กิจกรรมการแตงผม กิจกรรมการดูแลความงาม แตงเล็บมือและเล็บเทา กิจกรรมการ

ใหบริการดานสุขภาพอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน การใหบริการซักรีด กิจกรรมการใหบริการอ่ืน ๆ สวน

บุคคล  โดยมกีารกระจายตัวในสาขาตางๆ ดังนี ้

ตารางที่ 1     จํานวนผูประกอบการ SME ในกิจกรรมบริการอ่ืนๆ  สวนบุคคล    จําแนกตามขนาดวิสาหกิจ                 

ป พ.ศ.2560 

ที่มา: ฐานขอมูล SME สสว. ป พ.ศ. 2560 

 ในกลุมธุรกิจในหมวดกิจกรรมการบริการอื่นๆ กิจกรรมที่ SME มีจํานวนสูงอยูในหมวดกิจกรรมการ

แตงผมมีจํานวนสูงสุดถึง 120,034 ราย คิดเปนรอยละ 57.8 การใหบริการซักรีดมีจํานวน รองลงมาอยูที่

จํานวน 28,603 ราย คดิเปนรอยละ 13.78 และกิจกรรม สปาอยูในอันดับ 3 จํานวน 20,747 ราย               คดิ

เปนรอยละ 10.0 โดยกิจกรรมสปาเปนกิจกรรมเดียวที่มีกิจการในขนาดใหญและขนาดกลางเปนจํานวนมาก 

โดยสวนใหญธุรกิจการบริการอ่ืนๆ สวนบุคคล กระจายตัวอยูในพ้ืนที่ กทม. และจังหวัดใหญๆ เชน เชียงใหม 

ชลบุรี นครราชสีมา นนทบุรี สุราษฎรธานี เปนตน  

     หนวย:ราย 
 

L M S Total SME 

กิจกรรมการแตงผม 
 

4 120,030 120,034 120,034 

การบริการซักรีด  (ยกเวน โดยเคร่ืองซักผาชนิดหยอดเหรียญ) 1 4 28,599 28,604 28,603 

กิจกรรมสปา 10 26 20,721 20,757 20,747 

การซักผาโดยเคร่ืองซกัผาชนิดหยอดเหรียญ 1 4 10,027 10,032 10,031 

กิจกรรมโหราศาสตรและไสยศาสตร 
 

1 9,563 9,564 9,564 

กิจกรรมการดูแลความงาม แตงเล็บมือและเล็บเทา 1 9 5,932 5,942 5,941 

กิจกรรมการบริการดวยเคร่ืองหยอดเหรียญ 
  

5,255 5,255 5,255 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ สวนบุคคล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น 3 5 3,764 3,772 3,769 

กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
  

1,753 1,753 1,753 

กิจกรรมการดูแลสัตวเลี้ยง 
  

1,185 1,185 1,185 

กิจกรรมการบริการอาบ อบ นวดและการบริการอื่น ๆ ที่คลายกัน 4 10 306 320 316 

กิจกรรมการใหบริการดานสุขภาพอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 2 1 214 217 215 

กิจกรรมการบริการลดน้ําหนัก 
  

94 94 94 

การบริการฟอกและยอมสี 
 

1 56 57 57 
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ที่มา:ขอมูลการสํามะโนภาคการคาและบริการ ปพ.ศ. 2555 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 จากขอมูลรายไดในกลุมธุรกิจการบริการอื่นๆ สวนบุคคล จากขอมลูการสํามะโนภาคการคาและ

บริการ ปพ.ศ. 2555 พบวากิจกรรมที่มีรายไดสูงสุดในกลุมธุรกิจนี้อยูในกิจกรรมสปาถึงรอยละ 28 รองลงมา

เปนกิจกรรมการดูแลความงาม แตงเล็บมือและเล็บเทาถึงรอยละ 16 และกิจกรรมบริการซักรีดมีสัดสวนรายได

ที่รอยละ 15 สวนในกิจกรรมการแตงผมมีสัดสวนรายไดอยูที่ รอยละ 11  ซึ่งสะทอนใหเห็นวากิจกรรมสปา มี

มูลคาในตลาดสูงแมจะมีจํานวนนอยเปนอันดับที่ 3 ในกลุม  ซึ่งสถานการณในกลุมธุรกิจสปาโดยขอมูลจากกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบวาในปปจจุบัน (29 พ.ย.61) มีผูประกอบการที่ยื่นขอ

ใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจํานวนท้ังสิ้น 3,656 กิจการ โดยแบงเปนยื่นคําขอขึ้นทะเบียนแลว 

1,002 กิจการ อยูระหวางดําเนินการ 733 และผานการรับรองแลว 1,921 กิจการ โดยสวนใหญอยูในพ้ืนที่

กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา เปนตน (http://spa.hss.moph.go.th/report_spa/report_shop.php)   

ปจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพกวา 13,514 ราย มีมูลคาตลาดรวม 33,574 

ลานบาท เติบโตขยายตัว 8% ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยทั่วโลก สงผลประกอบการขงองธุรกิจสปาไทยทํากําไรเพ่ิมสูงข้ึน

ใน   ไตรมาสแรกของปพ.ศ. 2561 ขณะเดียวกันการแขงขันทางธุรกิจสุขภาพและความงามก็เพิ่มข้ึนเชนกัน

ตลาดธุรกิจดานสุขภาพและความงามของไทยปพ.ศ. 2560 ทั้งหมดมีมูลคาราว 136,500 ลานบาท แบงเปน

สวนของบริการทางการแพทย 102,926 ลานบาท และธุรกิจสปากับนวดไทยกวา 33,574 ลานบาท 

โดยศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (อีไอซี) เปดเผยวา ธุรกิจสปาในประเทศไทย

เติบโตถึง 8% สูงกวาอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดทั่วโลก ที่มีแนวโนมขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5% ตอป                

ทําใหธุรกิจขนาดของสปาไทยอยูในลําดับ 16 ของโลก และเปนลําดับ 5 ของเอเชีย โดยมีสัดสวนของผูใชบริการ 

เปนชาวตางชาติ 75% และคนไทย 25% 

2,248,933,774 
28%

1,263,212,528 
16%

1,180,155,876 
15%

931,357,229 
11%

875,707,330 
11%

821,018,327 
10%

219,412,209 
3%

166,855,532 
2% 159,930,554 

2%
78,219,202 

1%

69,852,424 
1%

40,390,814 
0%

36,123,772 
0%

32,487,989 
0%

สัดส่วนรายได้ของ SME ในกลุ่มกิจกรรมการบริการอืน  ๆส่วนบุคคล

กิจกรรมสปา

กิจกรรมการดแูลความงาม แตง่เลบ็มือและเลบ็เท้า

การบริการซกัรีด  (ยกเว้น โดยเครืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ)

กิจกรรมการแตง่ผม

กิจกรรมการบริการอาบ อบ นวดและการบริการอืน ๆ ทีคล้ายกนั

กิจกรรมการบริการลดนําหนกั

กิจกรรมการบริการอนื ๆ  สว่นบคุคล ซงึมิได้จดัประเภทไว้ในทีอนื

การซกัผ้าโดยเครืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ

กิจกรรมการดแูลสตัว์เลียง

การบริการฟอกและย้อมสี

กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์

กิจกรรมการให้บริการด้านสขุภาพอนื ๆ  ซึงมิได้จดัประเภทไว้ในทีอนื

กิจกรรมการบริการด้วยเครืองหยอดเหรียญ

กิจกรรมเกียวกบังานศพและกิจกรรมทีเกียวข้อง
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นายวิบูลย อุตสาหจิต ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) หรือ SPA 

ผูนําดานธุรกิจสปาที่ครบวงจรที่สุดของไทย เปดเผยวา รายไดจากการขายและบริการของไตรมาส 1 ปพ.ศ. 

2561 อยูท่ี 280.84 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 53.47 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 24% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปกอน โดยเปนการเติบโตของรายไดธุรกิจสปาเปนหลัก 

สําหรับแผนปพ.ศ. 2561 บริษัทฯ เตรียมขยายสาขาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในปนี้ไดเปด

ไปแลว 2 สาขาคือ Let’s Relax พนมเปญ Mao Tse Toung Blvd และ Let’s Relax ชิงตาว สวนในประเทศ

จะทยอยเปดสาขาใหมในครึ่งปหลัง เพื่อรองรับฤดูกาลทองเที่ยว  ดานนายพัฒนพงศ รานุรักษ ผูรวมกอตั้ง ดีวา

นา สปา และผูบริหาร บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กลาววา ตลาดภาพรวมในธุรกิจสปาของไทยมี

มูลคามหาศาลและเติบโตตอเนื่องทุกป โดยในสวนของบริษัทฯ ในชวงไตรมาสแรกที่ผานมา เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 

150%  มียอดขายประมาณ 120 ลานบาท ซึ่งตัวเลขรวมภายในสิ้นปนี้นาจะมากกวา 500 ลานบาท ตลอด

ระยะเวลา 16 ปที่ผานมา สปาไดรับการตอบรับจากลูกคาทั่วโลก เขารับบริการรวมแลว  กวา 1.3 ลานคน ตาง

ใหการยอมรับในความเปนสปาพรีเมียมอันดับหนึ่งของไทย โดยในปนี้มีแผนการเปดสาขาใหมท่ีซอยสมคิด ชิด

ลม และเตรียมขยายสูหัวเมืองทองเที่ยวอีกอยางนอย 4 สาขาในปหนา สวนในอนาคตมีแผนขยายตลาดออกไป

ยังตางประเทศ และจะขยายตลาดออกไปถึงกลุมคนเทรนดี้รุนใหม เพิ่มความหลากหลายจากธุรกิจ Wellness 

ใหกลายเปนสินคา Lifestyle ที่ลูกคาทั่วไปสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ธุรกิจสปา ปพ.ศ. 2561 ที่กําลังเติบโตสดใส ยอมมีผูประกอบการรายใหมเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

สงผลใหการแขงขันทางธุรกิจสุขภาพและความงามเพ่ิมสูงขึ้นลาสุด นายทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท สรรพสินคาเวลเนส จํากัด และสมาคมสปาไทย เปดเผยวา ในชวงหลายปที่ผานมามี

นักทองเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากกวา 30 ลานคน สงผลใหธุรกิจโรงแรมและสปาไดรับความนิยม

เพ่ิมขึ้นมาก บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตจึงไดรวมกับธนาคารกสิกรไทย จัดทําโครงการ WELLNESS 
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leasing ธุรกิจสินเชื่อใหคําปรึกษาการประกอบธุรกิจสําหรับโรงแรมและสปาแหงแรกในประเทศไทย ซึ่งจะชวย

ใหนักลงทุนดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและตอเนื่อง มีเงินทุนหมุนเวียน นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมาใช

ในธุรกิจ ทั้งยังเปนการเสริมภาพลักษณธุรกิจโรงแรมและสปาไทยใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกไดอีกดวย 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ใหความสําคัญของการสรางมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจดูแลผูสูงอายุ จึงไดจัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานการบริหาร

จัดการธุรกิจบริการสุขภาพสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลคาสูง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

  ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 ขณะเดียวกัน สตารทอัพไทยหนาใหมอยาง GoWabi (โกวาบิ) ซึ่งเปนแพลตฟอรมออนไลนที่ใหญใช

สําหรับ คนหา และ จอง บริการตางๆเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ  ผานเว็บไซตและแอปพลิเคชัน โดยมี

สวนลดพิเศษใหกับลูกคา รวมไปถึงการใหบริการจองในชวงเวลาทั่วไป ทําใหลูกคาประหยัดเวลาและไมตอง

ยุงยากในการโทรศัพทหรือติดตอรานคา อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาสําหรับชองทางการจายเงิน ไดแก จาย

ทางหนารานและจายทางออนไลน อีกทั้งยังชวยใหรานคาสามารถเติมเต็มพ้ืนที่วางในรานคาได ผานการจองใน

ชวงเวลา Off-peak ซึ่งปจจุบันมีรานคาในประเทศไทยกวา 1,000 แหงที่สามารถจองไดผาน GoWabi ทําให

ผูใชบริการสามารถเขาถึงการบริการไดอยางงายดาย ขณะเดียวกันก็เปนการขยายฐานลูกคาใหกับธุรกิจสปา

และความงามดวย   การเติบโตของธุรกิจสปาและความงามในประเทศไทย ไมเพียงแตเปนโอกาสทองของ

ผูประกอบการเทานั้น แตยังสงผลถึงภาคการทองเที่ยว  



5 
 

 

โดยเฉพาะตลาด Medical Tourism หรือทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดวยศักยภาพที่สามารถแขงขันกับตลาดโลกได 

อีกทั้งชื่อเสียงการใหบริการดานความงามของไทยก็เปนที่นิยมของชาวตางชาติในลําดับตนๆ ดวย จึงเปนที่กา

รันตีวาธุรกิจดานสุขภาพและความงามของไทยยังคงมาแรง 

นาย ปริญญา เลื่อนชิด 

สวนติดตามและวิเคราะหสถานการณฯ 

0-2298-3057 

ผูจัดทํา 

 

 


