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1. บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
 
ตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดวาจาง บริษัท มารเก็ตไวส จํากัด เพื่อดําเนินการโครงการ

สํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมสุขภาพความงาม (Spa and 

Wellness) เพื่อรวบรวมขอมูลในดานของผูใหบริการทางสุขภาพความงามและธุรกิจสนับสนุน (Supply side) 

และทําการศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมสุขภาพ       ความงาม 

(Demand side) เพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนดแผนตลาดเชิงรุก ในภาพรวมและแผนตลาดสําหรับแตละ

กลุมตลาดเพื่อเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงไดอยางถูกตองและมีทิศทาง โดยผลการศึกษาที่สําคัญสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 
อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม 
 
จากรายงาน Thailand Spa Benchmark Report (December 2009) ของ Intelligence Spa พบวาในป 

2008 มีผูประกอบการธุรกิจสปาในประเทศไทยเปนจํานวนทั้งสิ้น 695 แหง และคาดการณการเติบโตของป 

2009 ที่ 7% ทั้งนี้ หากพิจารณาจํานวนผูประกอบการธุรกิจสปาจําแนกตามประเภทจะเห็นไดวา ผูประกอบการ

ธุรกิจสปากลุมที่ใหญของในประเทศไทยยังเปนผูใหบริการประเภท Destination Spa ซึ่งรวมถึงผูใหบริการทั้ง

ประเภท Hotel Spa และ Resort/Retreat Spa โดยมีสัดสวนรวมอยูที่ 54% สวนอีก 46% เปนผูใหบริการ

ประเภท Day Spa  

 

มูลคาตลาดรวมของป 2008 จากผูประกอบการ 695 แหง จากจํานวนการใชบริการประมาณ 4 ลานครั้ง/ป อยู

ที่ประมาณ 11.5 พันลานบาท (346 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตราการเติบโตขึ้นจากป 2007 ที่ 49% โดย 

Destination Spa ยังเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดและมีสวนแบงจากมูลคาตลาดดังกลาวสูงถึง 58% เมื่อ

เปรียบเทียบกับ Day Spa ที่ 42% 

 

รายไดเฉลี่ยตอวันของผูประกอบการสปา 1 แหงคิดเปน 40,086 บาท (1,206 เหรียญสหรัฐ) และมีการใช

บริการเฉลี่ยประมาณ 13.4 ครั้งตอวัน โดยรายไดหลักสวนใหญของผูประกอบการสปาประมาณ 60% จะมา

จากบริการประเภทการนวด 
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แนวโนมที่สําคัญของอุตสาหกรรมสุขภาพความงาม 
 
จากความคิดเห็นของผูบริหารสถานประกอบการ ธุรกิจสนับสนุน และผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ สามารถสรปุ

แนวโนมที่สําคัญของอุตสาหกรรมสปา ไดดังนี้ 

 
� จากกลุมผูใชบริการสปาชาวตางประเทศทั้งหมด พบวาประมาณ 18% เปนกลุมชาวตางชาติที่พักอาศัย

อยูในประเทศไทย และที่ 82% เปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากตางประเทศ โดยกลุมตลาดที่คาดวาจะ

มีการเติบโตสูงขึ้นมากในอนาคต ไดแก กลุมเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิ ญี่ปุน 

จีน ฮองกง ไตหวัน และสิงคโปร นอกจากนี้กลุมตะวันออกกลางก็เปนกลุมที่กําลังเติบโตเชนกัน ซึ่งสวน

หนึ่งเปนผลมาจากความนิยมในการมาใชบริการการทองเทีย่วเชิงสขุภาพและกาํลังซือ้ทีส่งูของตลาดกลุม

นี้ 

� ผูบริหารสถานประกอบการสุขภาพความงามคาดการณแนวโนมตลาดโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5-10% 

ในปขางหนา ในขณะที่อีก 3 ปขางหนาคาดการณวาตลาดจะเติบโตสูงขึ้นอีก 20-30%  

� กลุมนักทองเที่ยวมีแนวโนมขยายกวางขึ้นโดยเฉพาะในกลุมลูกคาวัยผูใหญตอนตน (อายุ 25-39 ป) และ

ลูกคาผูชายที่รักในสุขภาพ/การดูแลตัวเอง นอกจากนี้ตลาดนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนคูรัก และ

นักทองเที่ยว/นักธุรกิจที่ใชบริการสปาในระหวางการเดินทางก็เปนอีกกลุมตลาดที่กําลังเติบโต 

� มีความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการเพิ่มขึ้น เชน การใหบริการสปาแบบตางๆ เชน การใหบริการ

ครบวงจรที่รวมบริการ Spa และ Wellness เขาไวดวยกัน, Residential Spa ที่ซึ่งลูกคาสามารถใชบริการ

ไดที่หองของโรงแรม, การใหบริการสปาสําหรับผูชาย/การใหบริการสปาในรีสอรท (Resort Spas) ซึ่ง

เนนการกําจัดสารพิษครบวงจร คอรสการเปล่ียนวิถีในการใชชีวิต นอกจากนี้      ในสวนของผลิตภัณฑยัง

มีความริเริ่มสรางสรรคและเฉพาะกลุมมากขึ้น เชน การนวดดวยไมไผ, ใชนักบําบัด 2 คนพรอมกัน, การ

ใชแสงเลเซอร/แสงสนามแมเหล็ก, การรักษาดวยลูกประคบ, โยคะ, อายุรเวทและการลางสารพิษ เปน

ตน  

� Day Spas ขยายการใหบริการจากบริการที่เนนการผอนคลายไปสูการบริการที่นําเสนอประสบการณและ

วิธีการดําเนินชีวิตเพื่อการเรียนรู เชน การเติบโตของสปาที่นําเสนอประสบการณแบบธรรมชาติและไร

สารพิษ และการกินผักผลไมสด/ปลอดสารพิษซึ่งเปนสิ่งที่หาไมไดในหลายพื้นที่ เชน ฮองกง เปนตน 

และมีการใหบริการ Day Spas ในโรงแรมสี่ดาวและหาดาวเพิ่มขึ้น เชน ประเทศอินเดียมีกฎหมายให

โรงแรมช้ันนําในประเทศตองมีการใหบริการสปา และประเทศจีนที่กําลังสรางโรงแรมเพื่อรองรับการ

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

� เปนอุตสาหกรรมที่ตองการความเปนตัวตนและเอกลักษณอยางมาก ทั้งนี้ผลิตภัณฑ/บริการที่เปน

เอกลักษณของทองถิ่นจะมีผลในการสรางความแตกตางใหกับสถานประกอบการสปามากขึ้น 

� มาตรฐานโดยรวมสูงขึ้นสงผลใหการไดรับการรับรองมาตรฐานของผูประกอบการมีความสําคัญ   มากขึ้น 

เนื่องจากลูกคาเองก็มีประสบการณและมีความตองการมากขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมสปาจึงตองการผูที่มี 
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ความสามารถทั้งในดานทักษะและประสบการณการใหบริการที่สูงขึ้น 

� คาใชจายในการใชบริการจะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากขึ้นเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ 

� ปจจัยที่สําคัญในการผลักดันตลาดตอไปในอนาคต ไดแก การบอกตอที่ผูที่เคยใชบริการ ความสะดวก

ของที่ตั้ง การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ คุณภาพและการไดรับรางวัลตาง ๆ ของ                 สถาน

ประกอบการ และความตองการหลีกหนีจากความเครียด การมองหาความสุขทางใจ ตลอดจนความ

สมดุลยของทั้งรางกายและจิตใจของมนุษย เปนตน 

 

ประเทศผูใหบริการสุขภาพความงามคูแขงที่สําคัญของประเทศไทย 
 

ประเทศผูใหบริการสุขภาพความงามคูแขงที่สําคัญ จากความคิดเห็นของผูบริหารสถานประกอบการ ธุรกิจ

สนับสนุน และผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร มาเลเซีย อินเดีย ฟลิปปนส 

เกาหลีใต ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนตน  

 

ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม 
 
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ เดินทางมาใชบริการทางสุขภาพความงามใน               

ประเทศไทยจํานวน 382 คน พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาประเทศไทยเพื่อใชบริการสุขภาพความ

งามรวมกับเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนดวย เชน 82% มาเพื่อการทองเที่ยว 13% มาเพื่อติดตอธุรกิจ 10% 

มาเย่ียมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 5% มาใชบริการทางสุขภาพดานการรักษา และ 1% มาเพื่อศึกษา/อบรม/

สัมมนา  

 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมสุขภาพความงามในภาพรวมมีความโนมเอียงไปทางกลุมที่มี
ลักษณะ ดังนี้ 
 

� เพศชาย (63%) 

� อายุระหวาง 18-49 ป (82%) โดยมีการกระจายในชวงอายุตางๆ ในสัดสวนดังนี้ อายุ 18-29 ป (26%) 

อายุ 30-39 ป (37%) อายุ 40-49 ป (19%) 

� สถานภาพสมรสแลว* (52%) 

� สวนใหญรายไดครอบครัวตอเดือนมากกวา US$ 3,000 (77%) โดยมีการกระจายไปยังกลุมรายไดตางๆ 

ไดแก รายไดตั้งแต US$ 3,000-4,999 (21%) รายไดตั้งแต US$ 5,000-9,999 (19%) รายไดตั้งแต 

US$ 10,000- US$ 29,999 (19%) และรายไดตั้งแต US$ 30,000 ขึ้นไป (18%) 

� อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (32%) เจาของกิจการ (20%) อาชีพอิสระ (12%) อาชีพเฉพาะทาง 

(9%) และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (6%) เกษียณ (5%) 

หมายเหตุ : * กลุมผูใหสัมภาษณที่รวมแตงงาน/หยา/หมาย 
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โดยในการตัดสินใจมาใชบริการสุขภาพความงามในประเทศไทยนั้น พบวานักทองเที่ยวสวนใหญที่ 75% จะ

เลือกประเทศที่จะเดินทางมากอนแลวจึงเลือกสถานประกอบการสุขภาพความงามที่จะใชบริการ และมี 53% 

ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ที่ตัดสินใจเดินทางมาใชบริการสุขภาพความงามที่ประเทศไทยโดย

เปรียบเทียบกับประเทศในตัวเลือกอ่ืนๆ เชน มาเลเซีย 13%, จีน 12%, อินโดนีเซีย 11%, ญี่ปุน 11%, 

สิงคโปร 10%, เกาหลีใต และออสเตรเลีย 6% เทา ๆ กัน 

 
นักทองเที่ยวตางมองวาภาพลักษณของบริการสุขภาพความงามในประเทศไทยมีความโดดเดนในดาน การ

บริการและความเช่ียวชาญ ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่เปนสิ่งจูงใจทําใหนักทองเที่ยวเหลานี้เลือกเดินทางมาใช

บริการสุขภาพความงามในประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

 
1. ความเช่ียวชาญ (78%) เชน ช่ือเสียงดานการนวดไทย/สปาไทย ช่ือเสียงดานสมุนไพรทองถิ่น/

สมุนไพรไทย และความนาเชื่อถือของการใหบริการของพนักงานและสถานประกอบการ เปนตน  

2. บริการ (63%) เชน การใหบริการที่ดีและเปนมิตร ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานบริการที่ดี 

อาทิ หองสปา หองพักผอน เปนตน  

3. ราคาที่สมเหตุสมผล (52%)  

4. การทองเที่ยว (51%) เชน มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ มีความสะดวกในการเดินทางมาประเทศ

ไทย และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในประเทศ 

5. การบอกตอ/ใชซ้ํา (50%) เชน การไดรับคําแนะนําจากคนรูจักจากทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน

ไดรับคําแนะนําจากบริษัทนําเที่ยว/ตัวแทน 

 
ทั้งนี้ แหลงการรับรูขอมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามในประเทศไทยที่สําคัญของนักทองเที่ยว

นอกเหนือไปจากการบอกตอของเพื่อน/ญาติ ไดแก อินเตอรเน็ต 24% (เชน Google), บริษัทตัวแทน/ นํา

เที่ยว 21% หนังสือ/นิตยสาร 14% (เชน Tourism Magazine, Hotel Magazine และ In-flight Magazine) 

และโทรทัศน 11% และอ่ืนๆ (เชน ขอมูลจากโรงแรม, สนามบิน)  เปนตน  

 
โดยพฤติกรรมในการมาใชบริการสุขภาพความงามของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่สําคัญ สามารถสรุปได

ดังนี้ 

• นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมสุขภาพความงามสวนใหญที่ 65% เคยมาใชบริการสุขภาพความ

งามในประเทศไทยมากอนหนานี้แลว ในขณะที่ 31% ที่มาใชบริการที่ประเทศไทยเปนครั้งแรก  

• นักทองเที่ยวสวนใหญจะเดินทางมาใชบริการสุขภาพความงามดวยตัวเองที่ 68% และซื้อแพ็คเกจ

ทองเที่ยวจากบริษัทตัวแทน 30%  
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• ในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมสุขภาพความงามที่ 46% 

เดินทางมาใชบริการทางสุขภาพความงามจากสถานประกอบการ 1 แหง สวนอีก 54% ใชบริการ

มากกวา 1 แหง 

• นักทองเที่ยวจะมาพักอยูในประเทศไทยนอยกวา 7 วันที่ 57% และอีกกลุมหนึ่งจะมาพักอยูใน

ประเทศไทยนานกวา 7 วันที่ 43% โดยผูที่มาใชบริการสปาจากสถานประกอบการประเภท 

Destination Spa จะมีระยะเวลาที่พักอยูในประเทศไทยนานกวาผูที่มาใชบริการจาก Day Spa  

• นักทองเที่ยว 51% เดินทางมาใชบริการสุขภาพความงามในประเทศไทย 1-2 บริการ และอีก 49% 

จะใชบริการที่หลากหลายและครบวงจร โดยบริการประเภทนวดเปนกลุมบริการที่ไดรับความนิยม

สูงสุดที่ 94% รองลงมาดวย บริการในกลุมการบําบัดรางกายที่ 35% การบําบัดดวยน้ําที่ 29% และ

บริการดานการเสริมสวยที่ 28% ซึ่งคาใชจายเฉลี่ยสําหรับการใชบริการสุขภาพความงามของ

นักทองเที่ยวอยูที่ US$ 189.27 ตอ trip (5,678.10 บาทตอคร้ัง) 

• ลักษณะของบริการที่ไดรับความนิยม ไดแก การนวดไทย (65%), การนวด Aroma Therapy 

(46%), การขัดผิวกาย (22%), การแชน้ํานมดวยอางอาบน้ําขนาดเล็ก (18%), การดูแลผิวหนา 

(15%), การนวดเทา (19%) และการประคบสมุนไพร (11%) 

• นอกจากการมาใชบริการแลว นักทองเที่ยวที่ 35% ยังนิยมซื้อผลิตภัณฑสุขภาพความงามกลับไปยัง

ประเทศของตนดวย ซึ่งกลุมผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมมาก ไดแก น้ํามัน/เจล/ครีมสําหรับนวดที่ 

76% สบู/ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนาและผิวกาย 20% ลูกประคบและผลิตภัณฑขัดผิวหนา/

ผิวกายที่ 15% เทา ๆ กัน ซึ่งคาใชจายเฉล่ียสําหรับการซึ้อผลิตภัณฑสุขภาพความงามของ

นักทองเที่ยวอยูในระดับที่สูงใกลเคียงกับคาใชจายในการใชบริการที่ US$ 112 ตอ trip (3,360 บาท

ตอครั้ง) 

 
ประสทิธิภาพของบรกิารสขุภาพความงามของประเทศไทยในการสนองตอบตอปจจยัทีส่าํคัญ 
 
จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญสูงตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใชบริการดาน

สุขภาพความงาม ซึ่งประเทศไทยควรใหความสําคัญ ไดแก การใหบริการที่เปนมิตร/มารยาท/ความสุภาพ 

ความสะดวกของที่ตั้งของประเทศไทย ความหลากหลายครบวงจรของบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ความ

ชํานาญของผูใหบริการและผลลัพธที่ดีจากการใชบริการ ตลอดจนราคาคาบริการที่เหมาะสมมีความคุมคา 

 

โดยหากนําปจจัยตางๆ ที่มีความสําคัญดังกลาว มาวิเคราะหรวมกับความสามารถของประเทศไทยในการสราง

ความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวตอปจจัยตาง ๆ เหลานั้น ผานการเทคนิควิเคราะห SATWISE จะพบวาการ

ใหบริการสุขภาพความงาม และบริการเสริมอื่น ๆ ในประเทศไทยสามารถตอบสนองตอปจจัยสําคัญ ๆ ไดดีใน

หลากหลายประเด็น ซึ่งสงผลใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศถึง 94% เห็นวาการบริการที่ตนเองไดรับตรงกับ

ความคาดหวัง/ดีกวาที่คาดหวังไว และมีแนวโนมที่จะมาใชบริการในประเทศไทยอีกในอนาคตสูงถึง 82% 
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SATWISE : การวิเคราะหความสําคญัของปจจยัและระดับความพึงพอใจ 

ตอการใชบรกิารสขุภาพความงามของประเทศไทย 

 

 
 
 
 
โดยประเด็นที่บริการสุขภาพความงามของประเทศไทยทําไดดีและสรางความพึงพอใจในระดับสูงแก

นักทองเที่ยวไดแก  

� การใหบริการที่เปนมิตร/มารยาท/ความสุภาพ  

� ความชํานาญของผูใหบริการและผลลัพธที่ดีจากการใชบริการ  

� ราคาคาบริการ/ความคุมคา 

� การใหประสบการณที่ดีผานประสาทสัมผัสทั้ง 6 เชน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และจิตใจ 

� ความสะดวกของที่ตั้งของประเทศไทย 

� ความนาสนใจของสถานที่ทองเที่ยว 
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แตอยางไรก็ดี จากการวิเคราะหดังกลาวจะพบบางปจจัยมีความสําคัญตอนักทองเที่ยวแตประเทศไทยยงัไดรบั

ความพึงพอใจในระดับที่ไมสูงมากนัก ซึ่งถือเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาตอไปไดในอนาคต ดังนี้             

� ความปลอดภัยในประเทศ  

� ความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางประเทศของผูใหบริการ 

� การใหขอมูล/ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ 

� ความสะดวกในการขอเขาประเทศและการขอวีซา 

 

นอกจากนี้ นักทองเที่ยวกลุมสุขภาพความงามสวนหนึ่งไดใหความเห็นถึงสิ่งที่สถานประกอบการสุขภาพความ

งามในประเทศไทยควรไดรับการปรับปรุง/พัฒนาไว ดังนี ้

� การบริการ ในดานตาง ๆ อาทิ  

- พัฒนาใหพนักงานมีความรูเกี่ยวกับบริการตาง ๆ เปนอยางดีเพื่อใหสามารถแนะนําและใหความรู

กับผูรับบริการได  

- มีความยืดหยุนของเวลาในการใหบริการ (มีใหเลือกทั้งแบบสั้น/ยาวแลวแตเวลาที่ลูกคามีในการ

ใชบริการ) 

- ความซื่อสัตยสุจริตและตรงไปตรงมากับลูกคา 

 

� ความเช่ียวชาญและความนาเชื่อถือ อาทิ  

- การไดรับการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการ  

- ความเขมงวดในกฎระเบียบมาตรฐานในการดูแลความสะอาด สิ่งแวดลอม 

- การดูแลมาตรฐานของพนักงานที่ใหบริการอยางเทาเทียมกัน ทั้งในดานความเช่ียวชาญ การไดรบั

การอบรม และกิริยามารยาท เปนตน 

 

� การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ อาทิ 

- มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามของประเทศไทยผานสื่อตาง ๆ มากขึ้น เชน 

ตามสถานที่ทองเที่ยว และสนามบิน เปนตน 

- ผูประกอบการและพนักงานที่ใหบริการควรมีการใหขอมูลเก่ียวกับที่มา ประวัติ ประโยชน จุดเดน/

เอกลักษณ ตลอดจนรายละเอียดที่สําคัญตาง ๆ ใหผูรับบริการไดรับรูมากขึ้น เปนตน 

 

โดยหากเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีตอบริการสุขภาพความงามใน

ประเทศไทย กับประเทศอื่น ๆ ที่ตนเองเคยไปใชบริการพบวา บริการสุขภาพความงามของประเทศไทยสราง

ความพึงพอใจไดในระดับที่สูงกวาประเทศคูแขงอยาง จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฮองกง ใน   ทุก ๆ ดาน 

ในขณะที่ประเทศคูแขงอยางเกาหลีใต สิงคโปร และออสเตรเลีย เปนประเทศที่ไดระดับความพึงพอใจจาก
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นักทองเที่ยวในระดับที่สูงกวาประเทศไทยในหลากหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความหลากหลาย

ครบวงจรของบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ผลลัพธจากการใชบริการ ความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ และความปลอดภัยภายในประเทศ  

การวิเคราะห SWOT ของบริการสุขภาพความงามในประเทศไทย 

 

จากขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการศึกษาสามารถนํามาวิเคราะหถึงสถานการณของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ความงามในประเทศไทยในปจจุบันผาน SWOT Analysis ทั้งในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ได

ดังนี้ 

 

จดุแขง็ (Strengths)  

 

� มีภาพลักษณที่โดดเดนในดาน ความเชี่ยวชาญที่เปนเอกลักษณ (เชน การมีช่ือเสียงดานการ  นวด

ไทย/สปาไทย สมุนไพรทองถ่ิน/สมุนไพรไทย และความนาเชื่อถือสถานประกอบการ เปนตน) ซึ่ง

เปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวเลือกเดินทางมาใชบริการ 

� การใหบริการที่เปนเลิศ โดยการใหประสบการณที่ดีผานประสาทสัมผัสทั้ง 6 ไดแก รูป รส กลิ่น เสียง 

สัมผัส และจิตใจ ตลอดจนการใหบริการที่ออนโยน เปนมิตร และมีมารยาทของบุคลากร   ผู

ใหบริการ 

� ความชํานาญของผูใหบริการ ซึ่งใหผลลัพธที่ดีจากการใชบริการ ตลอดจนสถานประกอบการมีการ

นําเสนอบริการที่มีความหลากหลาย/ครบวงจรและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานบริการที่ครบครัน 

เชน หองสปา หองพักผอน หองอบไอน้ํา เปนตน 

� มีประวัติศาสตร/และการสะสมความรูที่ยาวนานเก่ียวกับบริการสุขภาพความงาม ตลอดจนมี     นัก

บําบัดและผูใหบริการที่มีความเชี่ยวชาญเปนจํานวนมาก 

� เปนประเทศที่มีวัฒนธรรมที่มีเสนห เชน ความเช่ือทางจิตวิญญาณ ศาสนา ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยสงเสริม

และสรางความนาดึงดูดใจใหกับบริการสุขภาพความงาม ตลอดจนความนาสนใจของสถานที่

ทองเที่ยว สิ่งแวดลอมที่สวยงาม ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

� อัตราคาบริการเหมาะสม/มีความคุมคาในการมาใชบริการ 

� นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับบริการสุขภาพความ

งามของประเทศคูแขงอ่ืน ๆ ที่ผูใหสัมภาษณเคยใชบริการ โดยสามารถสรางความประทับใจและ

สงผลใหนักทองเที่ยวที่เคยใชบริการตางมีแนวโนมสูงมากในการบอกตอและใชบริการซ้ํา 
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จดุออน (Weaknesses) 

 

� ภาพลักษณดานความไมสงบ ความไมปลอดภัย ตลอดจนการคาประเวณี ซึ่งสงผลตอความ      ไม

มั่นใจในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 

� การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการ เชน ความสะอาด/สุขอนามัย การนวดที่

แฝงบริการทางเพศในสถานประกอบการบางแหง ซึ่งสงผลตอภาพลักษณของบริการสุขภาพความ

งามในภาพรวมของประเทศ 

� ความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศของผูใหบริการ เชน ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน           

เปนตน 

� การสื่อสารและประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามทั้งในและตางประเทศยังไมทั่วถึง

เทาที่ควร 

 

โอกาส (Opportunities) 

 

� แนวโนมความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น การใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ การปองกันอาการเจ็บปวย 

(Preventive Healthcare) และความนิยมในผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพมากขึ้นของ

ตลาดโลก 

� แนวโนมการเติบโตของตลาดโดยรวมในอัตราที่สูง และโอกาสในการขยายตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

Market) เชน ผูชาย วัยทํางานตอนตน นักทองเที่ยว/นักธุรกิจที่ใชบริการระหวางเดินทาง 

นักทองเที่ยวที่เปนคูรัก/เดินทางเพื่อการ Honeymoon นักทองเที่ยวจากตลาดเอเชียตะวันออก 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลาง เปนตน 

� บริการทางสุขภาพความงามมีความสอดคลองและไปดวยกันไดดี กับคุณลักษณะเดนของ        

ประเทศไทย ทั้งในดานความเช่ือ/ความศรัทธา ศาสนา/ธรรมะ ความออนนอม ความยืดหยุน ความ

เปนมิตร ความยิ้มแยมแจมใส และความมีจิตใจในการใหบริการของผูคน 

� สามารถนําวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณดานตาง ๆ ของประเทศเขามาเปนสวนประกอบในการใหบริการ 

เพื่อใหประสบการณในการสัมผัสกับความเปนไทยแทกับนักทองเที่ยว เชน การใหบรกิารดวยศาสตร/

ผลิตภัณฑทองถ่ิน 

� บริการสุขภาพความงามของประเทศไทยมีชื่อเสียงเปนที่รูจักสําหรับนกัทองเทีย่วชาวตางประเทศ ซึง่

ถือเปนโอกาสที่ดีในการสรางภาพลักษณที่ดีในระดับสากลตอไป 

� สามารถทําตลาดและเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามเขากับการทองเที่ยว         เชิง

สุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อเปนผลิตภัณฑการทองเท่ียวหลักของประเทศ และสงเสริม

เปาหมายการเปนศูนยกลางดานสุขภาพของโลก 
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� ประเทศไทยมีขอไดเปรียบดานการทองเที่ยวและการมีสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดใจที่สามารถชวย

สงเสริมใหตลาดบริการสุขภาพความงามเติบโตไดในอนาคต 

� การพัฒนามาตรฐานการบริการและการสรางช่ือเสียงของผูประกอบการรายใหญในประเทศ มสีวนชวย

ในการสรางการรูจักและภาพลักษณที่ดีเก่ียวกับบริการสุขภาพความงามใหกับประเทศไทย 

 

 

อุปสรรค (Threats) 

 

� ความไมมั่นคงทางการเมืองและความไมสงบในประเทศ สงผลตอความตอเนื่องของนโยบายในการ

สนับสนุนและการทําตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม นอกจากนี้ การมีขาวที่สงผลตอ

ภาพลักษณในทางลบของประเทศเผยแพรออกไปทั่วโลก ยังสงผลตอความเช่ือม่ันและของ

นักทองเที่ยวในการเดินทางมาประเทศไทย 

� ความไมแนนอนและผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกและในประเทศ 

� การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาขึ้นของประเทศผูใหบริการสุขภาพ      ความ

งามคูแขงในภูมิภาคเอเชียที่สําคัญ เชน อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร มาเลเซีย และอินเดีย 

� ขอจํากัดในการควบคุมดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณของสถานประกอบการอยางทั่วถึง 

� การสูญเสียนักบําบัดและผูใหบริการที่มีความเช่ียวชาญไปยังตางประเทศ และการพัฒนา         นัก

บําบัดและผูใหบริการที่ไดมาตรฐานยังไมเพียงพอ 

� ปจจุบันนักทองเที่ยวมีประสบการณในการใชบริการสุขภาพความงามมากขึ้น ทําใหเกิด        ความ

คาดหวังสูงในดานของบริการคุณภาพ และการไดสัมผัสกับประสบการณใหม 

 

แนวทางในการเพิ่มศกัยภาพและสงเสรมิตลาดการทองเทีย่วเชิงสขุภาพความงาม  
 

จากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการศึกษา บริษัท มารเก็ตไวส จํากัด มีขอเสนอแนะสําหรับ       

ประเทศไทย ในการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม เพื่อการรักษา   กลุม

ลูกคาปจจุบัน เพิ่มความพึงพอใจ การใชบริการซ้ํา เพิ่มการใชบริการ ตลอดจนขยายฐานตลาดเพื่อสงเสริมให

นักทองเที่ยวเกิดกระแสการเดินทางมาใชบริการ ดังนี้ 

 

            กําหนดตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทยที่ชัดเจน ตลอดจนใชกลยุทธการสื่อสาร   
            ที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามของประเทศไทย 
 

� สงเสริมตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทยในการเปน “ศูนยกลางดานสุขภาพ ซึ่ง

รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเขาไวดวยกัน” 
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� กําหนดคุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพความงามในประเทศไทยที่ชัดเจน นาสนใจ และ

สรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อใชเปนแนวทางในการสื่อสาร และถายทอดผาน

ประสบการณตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสได 

 

จุดเดน (Essence) ของประเทศคูแขง 
คุณลักษณะหลักของบริการสุขภาพ 

ความงามของประเทศไทย 

อินโดนีเซีย 
“ธรรมชาติ เอกลักษณเฉพาะตัวของศิลปะแบบบาหลี 
และการใหบริการแบบทองถิน่” 

ประเทศไทย 
“บริการที่สามารถสัมผัสถึงประสบการณความเปน
ไทยแท” 
� เปนหน่ึงในความเชี่ยวชาญและบริการดาน

สุขภาพที่ครบวงจรของประเทศไทย 

� เปนหนึ่งในวัฒนธรรมและประวัติศาตรที่ยาวนาน
ของชาติ 

� ผสมผสานเรื่องราวของศาสนา ธรรมะ และความ
เช่ือทางจิตวิญญาณตางๆ ที่นาสนใจ 

� เปนบริการที่ใหประสบการณในการสัมผัสกับ
ความเปนไทยแท ในดาน ความออนนอม เปน
มิตร มีจิตใจในการใหบริการของผูคน ตลอดจน
ศาสตรการใหบริการ/ผลิตภัณฑทองถ่ิน 

จีน 
“ศาสตรการใหบริการประจําชาติที่ใหผลในการรักษา
โรค” 
สิงคโปร 
“ผูเชี่ยวชาญดานบรกิารและการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Medical Tourism) ในระดับสากล” 

มาเลเซีย 
“การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติทีส่วยงาม และบริการ
สุขภาพความงามสําหรับชาวมุสลิม” 

อินเดีย 
“เอกลักษณของศาสตรดานโยคะและอายุรเวช” 

 

หนวยงานหลักทีเ่กี่ยวของ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงตางประเทศ 

 
 
 
          ใชกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสื่อสารตําแหนงทางการตลาดไปยัง   
          กลุมเปาหมายเพื่อสรางการรับรูและภาพลักษณเกี่ยวกับประเทศไทย 
 

� จัดทําเอกสารเผยแพร/แผนพับที่ดึงดูดใจ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามใน

ประเทศไทย โดยอาจมีการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการที่มีคุณลักษณะทีไ่มเหมือนกนัในแตละ

ภาคเพื่อใหประสบการณกับผูใชบริการที่หลากหลายและแตกตาง 

� มีการใหบริการแนะนํา/ใหขอมูลเก่ียวกับบริการสุขภาพความงามที่สนามบนิ และปายโฆษณา

ขนาดใหญ ณ บริเวณทางเขาจุดตรวจคนเขาเมือง เปนตน เพื่อสรางการรับรูและจูงใจใหเกิด

ความตองการ/สนใจในการใชบริการสุขภาพความงาม 

� เสริมดวยวิธีการสื่อสารและทําการตลาดที่ทันสมัยและดึงดูดใจ เชน การใช Digi-Marketing 

ซึ่งสามารถ link เขาสูเว็บไซต/หนาเว็บที่มีขอมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามบนเว็บไซต

ของ ททท.  

 



 รายงานขั้นสุดทาย (Final  report) 
การวิจัยโครงการสาํรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) 

 

 

 

 

12 
12 

� หาโอกาสในการจัดการประชุมเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงามระดบัโลกในประเทศไทย เพือ่

เปนการสงเสริมภาพลักษณดานความเชี่ยวชาญและเพิ่มการรับรูเกี่ยวกับการเปนประเทศที่

สําคัญในการใหบริการสุขภาพความงาม 

� จัดกิจกรรม Roadshow และการออกบูธตามประเทศตาง ๆ รวมกับสถานประกอบการอยาง

ตอเนื่อง โดยอาจเนนที่สถานที่สําคัญของแตละประเทศกลุมเปาหมาย เชน หางสรรพสินคา 

ศูนยรวมของผูคน เปนตน  

� เชิญผูเชี่ยวชาญ/ผูมีสวนสําคัญในวงการสุขภาพความงาม เชน นักขาว นักเขียนคอลัมน 

สื่อมวลชน ผูนําความคิด บุคคลในแวดวงสังคม ในตางประเทศ มาเย่ียมชมและใชบริการ

สุขภาพความงามในประเทศไทย 

� สื่อสารใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ โดยเนนกลยุทธในการ highlight/ทํา

ตลาดเปนรายสถานที่/จังหวัด แทนที่การสื่อสารในภาพรวมทั้งประเทศ 

� สื่อสารเพื่อใหกลุมเปาหมายรับรูถึงสถานการณและความสงบสุขของประเทศเพื่อสรางความ

มั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย 

 
หนวยงานหลักทีเ่กี่ยวของ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัททองเที่ยว/ตัวแทน และหนวยงาน/องคกร
พันธมิตรดานการทองเที่ยว 

 
 
 
               พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่โดดเดนและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย         
               เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและจับกลุมเปาหมายใหม ๆ ที่มีศักยภาพ 
 

� พัฒนาบริการ/โปรแกรมที่เนนผลลัพธที่ชัดเจน เชน มีการรับรองผลลัพธในการลดน้ําหนัก 

ผลลัพธดานความงาม/ความออนเยาว เปนตน เนื่องจากปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภค

เปล่ียนแปลงไป มีเวลาทําเรื่องตาง ๆ นอยลงทําใหหันมาเนนใหความสําคัญกับเรื่องของ

ประสิทธิภาพและผลลัพธที่จับตองไดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่สาํหรับบรกิารทีใ่ชเวลานอย

แตไดผลลัพธที่ชัดเจนในหลาย ๆ ดานจะเปนที่ตองการมากขึ้น   

� พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนนประสบการณและการสัมผัสกับความเปนไทยอยางแทจริง 

ซึ่งในปจจุบันการนวดไทยเพียงอยางเดียวอาจไมดึงดูดใจมากพอเนื่องจากมีใหบริการอยาง

แพรหลายในตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับ Thai Spa Experience ได

อยางชัดเจน 

� พัฒนาความหลากหลายของบริการใหเปน One-Stop-Service โดยนําเสนอบริการที่

ครอบคลุม สรางความแตกตาง และอยูในกระแสความตองการของนักทองเที่ยว เชน   การ

ใชแสงเลเซอร สนามแมเหล็ก เสียง การทําใหดูออนเยาว (Rejuvenation) การบําบัดจิตใจ 

การใชนักบําบัด 2 คนพรอม ๆ กัน การเขาคอรสปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิต เปนตน 
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� พัฒนาบริการที่สามารถตอบสนองความสนใจและแนวโนมความตองการของนักทองเที่ยว

กลุมที่จะมีความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามในอนาคตโดยเจาะตลาด 

(Niche Market) เชน ผูชาย วัยทํางานตอนตน นักทองเท่ียว/นักธุรกิจที่ใชบริการระหวาง

เดินทาง นักทองเที่ยวที่เปนคูรัก/เดินทางเพื่อการ Honeymoon (โดยเฉพาะผูหญิงซึ่งเปน

คนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว Honeymoon สูง จึงมีสวนทําให

ผูชายที่เดินทางมาดวยมีโอกาสไดใชบริการสุขภาพความงามดวย) นักทองเที่ยวจากตลาด

เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลาง เปนตน 

� วางแผนกําหนดกลยุทธและการตลาด/การสงเสริมการขาย/การสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะ

สําหรับแตกลุมตลาดตาง ๆ เพื่อประสิทธภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมาย 

 

หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ : สถานประกอบการ และสมาคม/หนวยงานเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงาม 

 
 
            ปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการสุขภาพความงามในดานตาง ๆ เพื่อสรางความพึงพอใจ การ

ใชบริการซ้ํา และการบอกตอ  
 

� มีการรับรองมาตรฐานและการใหสัญญลักษณสําหรับสถานประกอบการและผูใหบริการที่มี

ความนาเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ และบริการที่ไดมาตรฐาน เพื่อแยกจาก           สถาน

ประกอบการที่มีบริการแฝงประเภทอ่ืน ๆ อยางชัดเจน 

� มีการจัดแบงเกรดของสถานประกอบการสุขภาพความงามตอไปใหครอบคลุมมากขึ้น เพื่อ

เปนตัวอยางในการพัฒนาและการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

� สงเสริมใหสถานประกอบการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดรับรางวัลและ     การ

รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อสรางการรับรู และภาพลักษณดานคุณภาพและความ

นาเช่ือถือใหกับบริการสุขภาพความงามของประเทศไทย 

� รวมมือกับภาคเอกชนในการอบรมและพัฒนามาตรฐานของบุคลากรผูใหบริการในดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชภาษาตางประเทศ ความเชี่ยวชาญในการนวดและใชศาสตรที่เปน

เอกลักษณของไทย 

� สงเสริมอาชีพดานสุขภาพความงาม เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรผูใหบริการรองรับกับ   ความ

ตองการที่เพิ่มสูงขึ้นของนักทองเที่ยวในอนาคต 

� อํานวยความสะดวกในการขอวีซาและการตรวจคนเขาเมือง 

 

หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ : สถานประกอบการ สมาคม/หนวยงานเกี่ยวกับบริการสุขภาพความงาม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องคการบริหารสวนจังหวัด/ตําบล และหนวยงานภาคเอกชนเกี่ยวกับการให
ความรูและฝกอบรม กระทรวงตางประเทศ 
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สรางเครอืขายพันธมติร เพือ่สรางความรวมมอืและการบูรณาการ เพื่อการพฒันาตลาด  
การทองเทีย่วเชิงสขุภาพความงามอยางยัง่ยีน 
 

� จัดหาความรวมมือและการมีสวนรวมในการพัฒนาระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

� กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่เก่ียวของในการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพความงามใหชัดเจน โดยเนนบทบาทในการประสานความรวมมอืกนัระหวางหนวยงาน 

� สรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การหาความรวมมือ/การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย/     รวมกัน 

เชน สถานประกอบการจัดโปรโมช่ันสวนลดใหกับลูกคาสายการบิน           สถาน

ประกอบการรวมตัวกันใหสวนลดแกนักทองเที่ยว เปนตน เพื่อการสงเสริมตลาดสขุภาพความ

งามรวมกันและขยายโอกาสในการเขาถึงกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้น 

� มีการเก็บรวบรวมขอมูล/สถิติตางๆ ที่มีความสําคัญตอตลาดอยางตอเนื่อง เชน ขอมูล

นักทองเที่ยว พฤติกรรมนักทองเที่ยว ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และแนวโนมตลาด

เพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบ (Benchmarking) และการติดตามผล (Monitoring) โดยจัด

ใหมีการเผยแพรและใหบริการขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการและผูสนใจ 

 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสมาคม/หนวยงานเกี่ยวกับบริการสุขภาพ
ความงาม 

 


