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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาฉบับนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อการศึ กษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จ ร้ านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การ
วิเคราะห์แผนการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
จะเน้นกลยุท ธ์ การบริ การให้มี ความประทับ ใจตั้งแต่ ครั้ งแรกที่ เ ข้ามา โดยในตลาดมี คู่แ ข่งจานวนมากจากทั้งใน
โรงแรม ห้างสรรพสิ นค้าหรื อตามตลาดทัว่ ไป การแข่งขัน ด้วยราคา การบริ การที่ไม่มีความแตกต่างกันมาก รวมถึง
กลุ่มเป้ าหมายร้านสไบนางนวดเพื่อสุ ขภาพ จึงกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในกลุ่ม เพศหญิงที่มีอายุ 40 - 49 ปี ที่มีรายได้
25,000 - 45,000 บาท/เดือน โดยทางร้านจะมีการบริ การที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและให้คาแนะนาที่ดี มีความ
สะอาด และยิม้ แย้มแจ่มใสต้อนรับลูกค้าเสมอทาให้ผใู ้ ช้บริ การในครั้งแรกอยากกลับมาใช้อีกครั้ง มีการเสริ มบริ การ
ด้วยน้ าสมุนไพรหลังการนวดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสดชื่น และปรับสมดุลในร่ างกาย และมีพ้ืนที่นงั่ รอเป็ นมุมอ่าน
หนังสื อ แถมยังสามารถนัง่ ฟั งเพลงของทางร้านได้อีกด้วย เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกผ่อนคลาย และประทับใจ และทาง
ร้านยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกด้วย เพราะทางพนักงานของเราสมารถสื่ อสารพูดคุยกับชาวต่างชาติ
ด้วยภาษาอังกฤษได้ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดเด่นในยุคปั จจุบนั ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพใช้เงินทุนเริ่ มต้นทั้งสิ้ น 211,540
บาท โดยทั้งหมดเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี และมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)
เท่ากับ 1,370,570.37 บาท
คาสาคัญ: การศึกษาความเป็ นไปได้, นวดเพื่อสุ ขภาพ

ABSTRACT
This study aimed to study the feasibility of the Sabai-Nang Health Massage Shop for Health to assess the
business feasibility. The study consists of situational analysis, marketing plan analysis, operation plan analysis,
manpower plan analysis and financial plan analysis. Sabai-Nang Health Massage Shop for health will focus on
service strategies to have a good first impression. In the market there are many competitors such as Department
store or the general massage shop and the competition with the service price is not too much different.
Therefore Sabai-Nang Health Massage Shop for Health target’s group is a female who have aged 40 - 49 years with
an income of 25,000 - 45,000 baht per month. Sabai-Nang Health Massage Shop for Health have an expertise to
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service with very good service mind and after a massage the customer can take an herbal drink for refresh and
rebalance. We also have a waiting area as a reading corner that the customer can sit and listen to the music for
relaxing as well. In order to make users feel relaxed and impressed and the store can also accommodate foreign
tourists as well because our staff can communicate with foreigners in English which is considered a prominent
feature in the present day by making the shop. Sabai-Nang Health Massage Shop for Health has a total initial
capital of 211,540 baht, all of which is the equity. The payback period is approximately 1 years and has a net
present value (NPV) of 1,370,570.37 baht.
Keywords: Feasibility Study, Health Massage
1. บทนา
การนวดแผนไทย เป็ นการนวดชนิ ดหนึ่ งในแบบไทย ซึ่ งเป็ นศาสตร์ บาบัดแลรั กษาโรคแขนงหนึ่ งของ
การแพทย์แผนไทยเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรื อเจ็บป่ วย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคึง การบีบ การดัด การดึง
และการประคบการคลายปวดกล้ามเนื้ อ แก้ปัญหาเส้นยึดต่าง ๆ ทาให้อาการปวดเมื่อยลดลง และการนวดแผนไทยจะ
มีท่ากดจุดกระจายตามตาแหน่งสาคัญทัว่ ร่ างกาย ซึ่ งจุดนี้สาคัญมากจะต้องกระทาโดยผูท้ ี่ได้รับการอบรมคุณวุฒิดา้ นนี้
โดยเฉพาะ ควรสังเกตในใบอนุ ญาตตามสถานประกอบการนวดแผนไทยเสมอก่อนเข้าใช้บริ การ นอกจากคลายปวด
เมื่อยแล้ว การนวดแผนไทยยังรักษาโรคได้ เมื่อทางานร่ วมกับน้ ามันนวดสมุนไพร หรื อลูกประคบสมุนไพร
ในปั จจุบนั สภาพสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปสู่ สังคมเมืองมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของต่างจังหวัด
สังคมเมื องและวัฒนธรรมในสังคมเมื องที่ เกิ ดขึ้ นนั้นจะนาพาซึ่ งอาชี พการงานที่ หลากหลายและตาแหน่ งในการ
ทางานเพิ่มมากขึ้นมีความเจริ ญทางวัฒนธรรมและวัตถุที่มาพร้อมพร้อมกับรายได้ในคนในสังคมแต่กย็ งั มีบางสิ่ งที่มา
พร้อมกับความเจริ ญทั้งหลายนั้นนัน่ ก็คือความเครี ยดที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในส่ วนของบุคคลที่ทางาน เป็ นสาเหตุที่ทา
ให้ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงความผ่อนคลายน้ าเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ วอาทิเช่น ธุ รกิจร้านนวดแผนไทย สถานบันเทิง
ซึ่ งธุ รกิจเหล่านี้ สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กบั ผูป้ ระกอบการ รวมไปถึงธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพซึ่ งเป็ นที่
นิยม สาหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (เตียงนวด, 2562)
มูลค่าตลาดของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ที่คานวณจากยอดรายได้รวมทั้งหมดของนิ ติบุคคลที่ส่งรายงาน
งบการเงินแต่ละปี ให้กบั กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ พบว่า ขนาดมูลค่าตลาดของธุ รกิ จสปาและนวด
แผนไทยนั้นมี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น โดยในปี 2556 มี มูลค่าตลาดเท่ากับ 3,469 ล้านบาท เที ยบกับปี 2555 ซึ่ งมี มูลค่า
ตลาดเท่ากับ 3,117 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 แต่ส่วนใหญ่เป็ นธุ รกิจขนาดเล็กมีพนักงานนวดเฉลี่ยประมาณ
1-5 คน และเมื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันแล้วพบว่า ธุ รกิจสปาและนวดแผนไทยเป็ นธุ รกิจที่มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง และมีแนวโน้มในอนาคตที่ดีท้ งั ในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็ นธุ รกิจที่ไม่ตอ้ ง
ใช้เงินลงทุนสู ง พนักงานนวดของไทยมีฝีมือ และมีความชานาญ และเป็ นธุ รกิจที่ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุ น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภาครัฐ เพราะสปาและนวดแผนไทยเป็ นธุ รกิจหนึ่ งที่อยูใ่ นห่ วงโซ่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามยังมี ปัญหาเรื่ องพนักงานนวดที่ มีฝีมื อมี จานวนไม่เพียงพอ ปั ญหาการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุน ปั ญหาการ
บังคับใช้กฎหมายกับผูป้ ระกอบการที่ทางธุ รกิจแอบแฝงและสร้างความเสี ยหายให้กบั ภาพลักษณ์ของธุ รกิจสปาและ
นวดแผนไทยของไทย ซึ่ งถ้าสามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ได้จะทาให้ธุรกิ จสปาและนวดแผนไทยของไทยมี ความ
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เข้มแข็งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน (สุ เนตรตรา จันทบุรี, 2559) สไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ เริ่ มจากการชอบในการนวด และ
ทดลองนวดแบบต่าง ๆ มาเป็ นเวลานาน อีกทั้งยังออกกาลังกายเป็ นประจาจึงเกิดความปวดเมื่อยตามจุดต่าง ๆ ทั้งยังมี
ผูค้ นที่ มีหน้าที่ การทางานอาจจะเกิ ดภาวะเครี ยดบวกกับในยุคสมัยปั จจุ บนั ที่ รถติ ด ผูค้ นเครี ยดกับสภาวะรอบกาย
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ จึงคิดว่าการนวดคือ การผ่อนคลายที่ดีที่สุดเพราะทาให้เลือดไหลเวียนดีข้ ึนทาให้ไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ
ของร่ างกายได้ดี แก้อาการปวดเมื่อย จึ งสังเกตเห็นว่ามีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การร้านนวดเพื่อสุ ขภาพอย่างมาก และยังมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเล็งเห็นโอกาสนี้จึงได้ทาการศึกษา และวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจนี้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
2. เพื่อประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทาธุรกิจร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น
5 ส่ วนประกอบด้วย การวิเคราะห์ สถานการณ์ การวิเคราะห์ แผนการตลาด การวิเคราะห์ แผนการดาเนิ นงาน
การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน
4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎี Five Force Model
ปั จจัยสาคัญที่ ธุรกิ จจะต้องทาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสู งที่ สุด ได้แก่การหาตาแหน่ งในอุตสาหกรรมที่ จะ
สามารถมีอิทธิ พลเหนื อปั จจัยทั้ง 5 ประการเพื่อที่จะหาความได้เปรี ยบออกมาหรื อป้ องกันตนเอง ซึ่ งลักษณะที่สาคัญ
ของปั จจัยทั้ง 5 ประการประกอบด้วย
1) ข้อจากัดในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
คู่แข่งขันใหม่ ๆ ได้แก่องค์กรธุ รกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถ และ
แนวโน้มที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2) ความรุ นแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุ รกิจต่างๆ จะทวีความรุ นแรงขึ้นเมื่อองค์กรธุ รกิจหนึ่ งมองเห็นช่องทางใน
การได้กาไรมากขึ้น หรื อถูกคุกคามากการกระทาขององค์กรธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3) การมีสินค้าหรื อบริ การที่สามารถทดแทนกันได้
ธุ ร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมหนึ่ งอาจจะมี การแข่ งขันกับธุ ร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมอื่ นที่ ผลิ ตสิ นค้าที่ มี ลกั ษณะที่
ทดแทนกันได้ ซึ่ งอาจเป็ นสิ นค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน
4) อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อ
ผูซ้ ้ื อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผูซ้ ้ื อมีอานาจต่อรองหรื อมีอิทธิ พลต่อการกาหนดราคาของสิ นค้า
และบริ การให้ต่า หรื อมีอิทธิ พลในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้มากขึ้น
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5) อานาจต่อรองของผูข้ ายวัตถุดิบ
ผูข้ ายวัตถุดิบจะมีอิทธิ พลต่ออุตสาหกรรมเนื่ องจากสามารถกาหนดให้สินค้ามี ราคาสู งหรื อต่าได้หรื อเพิ่ม
หรื อลดคุณภาพของสิ นค้าได้ (มณี รัตน์ สุ วรรณวารี , 2555)
ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT
อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผูค้ ิดค้นทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้ จกั สภาพแวดล้อม (รู้เขา)
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
ขององค์ก รทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายนอกองค์ก ร ท้งัสิ่ ง ที่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น แล้ว และแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ที่มีต่อองค์กรธุ รกิจและจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์การกาหนด
กลยทุธ์และการดาเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป (Tanya Sammut-Bonnici, 2015)
5. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. อุปสรรคที่กีดขวางการเข้าสู่ ตลาดแข่งขันหน้าใหม่
การเข้ามาแข่งขันในธุรกิจการนวดแผนไทย ถือว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะมีท้ งั ธุ รกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่
ที่เปิ ดการแข่งขันเป็ นจานวนมาก ซึ่ งการนวดแผนไทยจึงไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ การที่ผแู ้ ข่งขันรายใหม่จะ
เข้ามาแข่งขันซึ่ งเป็ นไปได้ไม่ยาก ในแต่สถานที่ควรมี จุดเด่นที่สร้ างความแตกต่าง ทั้งในด้านโปรโมชัน่ ด้านความ
สะอาด การบริ การ ความใส่ ใจ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกประทับใจและเห็นข้อแตกต่างจากธุ รกิจนวดแผนไทยที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั
2. อานาจต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิต
การเจรจาต่อรองระหว่างซัพพลายเออร์ และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนั้น ผูป้ ระกอบการถือว่ามี อานาจในการ
ต่อรองที่เหนื อกว่า เนื่ องจากแหล่งวัตถุดิบและแหล่งจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์น้ นั สามารถหาได้โดยง่ายและมีซัพพลาย
เออร์ หลายราย ดังนั้นในการจัดซื้ อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการจึงมีโอกาสใน
การสรรหาและเปรี ยบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การรวมถึงเงื่อนไขในการชาระเงินจากซัพพลายเออร์ ที่ตน
พอใจได้ก่อนที่จะทาการตกลงซื้ อขายหรื อเป็ นพันธมิตรกัน
3. อานาจต่อรองของลูกค้า
การเข้าถึงของลูกค้า ในสถานที่บริ การการนวดแผนไทยเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีความแตกต่างมาก การสร้างข้อ
แตกต่างและทาให้เป็ นที่น่าจดจาเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการสร้างธุ รกิจที่ดีในระยะยาว ควรมีการสร้างการบริ การที่ดี ด้าน
ความสะอาด สร้างบุคลากร สร้างความโดดเด่น ที่สาคัญควรสร้ างความมัน่ ใจเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การอีกครั้ ง
แน่นอนว่าการต่อรองด้านราคาเป็ นไปได้ยาก เราจึงมาใส่ ใจในการบริ การให้มากที่สุด
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4. ภัยจากสิ นค้าหรื อบริ การทดแทน
ธุ รกิจนวดแผนไทย ทามาเพื่อตอบโจทย์คนรักสุ ขภาพที่ตอ้ งการผ่อนคลาย จากการทางานที่มีความเครี ยด
หรื อนัง่ โต๊ะนาน ๆ ให้เป็ นที่นิยมทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มาใช้บริ การ ที่เป็ นการนวดผ่อนคลายเส้น
ทั้งตัวและเท้า แต่ดว้ ยยุคสมัยที่ มีการเปลี่ยนไปต้องการมากกว่าการนวด สิ นค้าทดแทนในยุคนี้ คงเป็ นเก้าอี้ นวด ที่
สามารถใช้งานง่าย ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทาง ผูใ้ ช้บริ การยอมจ่ายเพื่อให้ซ้ื อความสะดวกในการใช้บริ การ และบริ การ
ที่มาทดแทน เช่น สปา ซึ่ งผูค้ นยุคใหม่สนใจเป็ นอย่างมากเนื่ องด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ให้อะไรได้มากกว่าการนวด
มีกิจกรรมมากมายในการใช้บริ การ ซึ่ งถือว่าทาให้การนวดแผนไทย อาจได้รับความนิ ยมน้อยลงการแข่งขันของคู่แข่ง
ในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
5. ภัยจากคู่แข่งรายเดิมในตลาด
ธุ รกิ จการนวดแผนไทย ที่ มีการแข่งขันจากคู่เดิ มในตลาดอย่างมาก มี ท้ งั ธุ รกิ จขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
แน่ นอนว่าการแข่งขันค่อนข้างสู ง จึ งอาจทาให้ลดโอกาสในการให้บริ การที่ ลดลง ผูบ้ ริ โภคมี ทางเลือกที่มากขึ้นอยู่
มาก คู่แข่งรายเดิมควรพัฒนาและหาจุดเด่น ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกอยากเข้ามาใช้บริ การ และยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เพราะยังมีคู่แข่งรายใหม่อีกมากที่จะเข้ามาแข่งขัน
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. สไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ จะมีหมอนวดที่เฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในการนวด อย่างต่า 1-2 ปี
2. สถานที่ในการให้บริ การ Condo LeRich ชั้น 1 ที่ให้บริ การทั้งคนในคอนโดและคนนอกคอนโด มีแหล่ง
ชุมชน ตลาดที่ใกล้เคียง เข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบายในการเดินทาง และมีที่จอดรถ
3. มีอุปกรณ์ที่ครบครัน มีความปลอดภัย และเหมาะกับการให้บริ การ
4. บุคลากรทุกคนที่ให้บริ การมีทกั ษะ ในการใช้ภาษาเพื่อให้บริ การนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
5. การเข้าถึ งในการใช้บริ การที่ จะมี หน้าเพจ Facebook ที่ จะมี แอดมิ นให้ขอ้ มูลเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้บริ การ
6. สไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ จะเคร่ งครัดเรื่ องการให้บริ การกับลูกค้า จะมี การบริ การที่รวดเร็ ว มี ความนอบ
น้อม ให้เกียรติแก่ลูกค้าอย่างมากซึ่ งเป็ นจุดเด่นที่ สาคัญของพนักงานที่ร้าน และสิ่ งที่สาคัญจะต้องยิ้มแย้ม
แจ่มใสอยูต่ ลอดเวลาที่ลกู ค้าเข้ามาใช้บริ การ
7. พนักงานนวดของทางร้ าน จะถูกคัดเลื อ กจากทางอาจารย์แ ละทางเจ้าของร้ านก่ อ นจึ งจะรั บ เข้ามาเป็ น
พนักงานนวดของทางร้าน และในทุก ๆ 3 เดือนก็จะมีการตรวจสอบฝี มือของพนักงานนวด เพื่อเป็ นการวัด
คุณภาพของพนักงานนวดอีกด้วย
จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. มีคู่แข่งในการแข่งขันเป็ นจานวนมาก เนื่ องด้วยการเปิ ดธุ รกิจนวดแผนไทยเป็ นไปได้ง่ายมีตน้ ทุนที่สูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
2. มีเงินทุนน้อยในการประกอบธุรกิจ
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3. ความจากันด้านอุปกรณ์และพื้นที่ เช่น เตียงนวด เก้าอี้นวด อาจรองรับลูกค้าได้ไม่เพียงพอ ในเวลาที่ลูกค้า
เข้ามาใช้บริ การในเวลาเดียวกันเกินจานวนที่เราสามารถรองรับได้ ทาให้ทางร้านขาดรายได้
4. สไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพอาจจะยังไม่เป็ นที่รู้จกั ทาให้ผเู ้ ข้ามาใช้บริ การอาจเกิดความลังเลหรื อยังไม่มนั่ ใจที่
จะเข้ามาใช้บริ การ
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. รัฐบาลมีการส่ งเสริ มการนวดเพื่อสุ ขภาพ ให้เป็ นที่รู้จกั
2. ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจในการดูแลสุ ขภาพตัวเอง การผ่อนคลาย และการนวดมากขึ้นมากขึ้น จึงมี
คนหลายกลุ่มเข้ามาใช้บริ การ
3. การส่ งเสริ มด้านภาษาอังกฤษ ทาให้เป็ นการเปิ ดโอกาสการก้าวหน้าทางด้านธุรกิจเป็ นอย่างมาก
4. พฤติกรรมของลูกค้าในสมัยนี้ มีความเครี ยดมาจากการทางาน หรื อการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ รวมไป
ถึงการใช้ชีวติ ประจาวัน ซึ่ งส่ งผลให้ทางลูกค้าต้องหาวิธีการบาบัดในการผ่อนคลาย
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองที่ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้จ่ายเข้มงวดขึ้นและเลือกใช้จ่ายเงินกับสิ่ งที่จาเป็ นก่อน
2. ผูใ้ ช้บริ การ อาจจะหาสิ่ งอื่นทดแทนการนวดที่ร้านอาจจะเป็ นการใช้เครื่ องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทาให้
ผูใ้ ช้บริ การน้อยลง
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (T: Target Market)
ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ ได้ทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด ดังนี้
1) กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ เพศหญิง ที่มีอายุ 40 - 49 ปี ที่มีรายได้ 25,000 - 45,000 บาท
2) กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ เพศหญิง ที่มีอายุ 30 - 39 ปี ที่มีรายได้ 15,000 - 25,000 บาท
โดนยมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันมีการเดินทางที่สะดวก และมีค่าบริ การต่าแต่มีคุณภาพสู งในการ
ให้บริ การ แถมยังมีพนักงานดูแลที่ความรู้ความสามารถที่ถกู ต้องและครบถ้วน
การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
จากการวิเคราะห์คู่แข่งขันทางร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพได้ทาการวางตาแหน่งทางการตลาดไว้ในระดับ
ที่ ลูกค้าสามารถเข้าถึ งได้ในทุ กระดับราคาที่ อยู่ในระดับต่ าเพื่ อให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายสามารถมี กาลังในการจ่ าย
ค่าบริ การ และทางร้ านมี การจัดโปรโมชัน่ อย่างสม่ าเสมออี กด้วยเพื่อเป็ นการดึ งดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การอย่าง
สม่าเสมอ
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ราคาสูง

การจัดโปรโมชัน่
ไม่สม่าเสมอ

การจัดโปรโมชัน่
สม่าเสมอ

ราคาต่า
รู ปที่ 1 การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
สไบนาง นวดเพื่ อ สุ ข ภาพเป็ นสถานประกอบการที่ ใ ห้ บ ริ การนวดแผนโบราณเหมาะส าหรั บ ผู้ที่ มี
ความเครี ยดจาการทางานหรื อมีอาการปวดเมื่อยจากการเดินทางหรื อจากการใช้ชีวิตประจาวันต่าง ๆ แล้วต้องการหา
วิธีการบาบัดผ่อนคลาย และเนื่ องด้วยในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่หันมาสนใจในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพของตัวเอง
การนวดแผนไทยจึ งเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือก โดยทางร้ านมี เตียงสาหรับนวดรองรั บอยู่ 3 เตียงและ โซฟาสาหรับนวด
รองรับอยู่ 2 ตัว โดยจะมีพนักงานนวดรองรับการใช้บริ การอยูท่ ้ งั หมด 4 คนต่อวัน เปิ ดใช้บริ การทุกวัน เวลา 10.00 น.
ถึงเวลา 21.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และยังมีพนักงานต้อนรับที่มีการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การอย่างดี ยิม้
แย้ม มีการใส่ ใจและให้เกียรติลูกค้า พูดคุยด้วยน้ าเสี ยงที่แจ่มใส และมีความเป็ นกันเองอยูต่ ลอดเวลา สาหรับพนักงาน
นวด จะมีการฝึ กฝนและพัฒนาทักษะอยูเ่ สมอเพื่อที่จะรักษามาตรฐานฝี มือในการนวดโดยจะมีพนักงานที่มีฝีมือหรื อ
เป็ นอาจารย์ในการนวดคอยชี้ แนะให้คาแนะนาให้กบั พนักงานอยู่เสมอ ในการบริ การของเราจะมี พนังงานพูดคุ ย
สอบถามถึงจุดที่ตอ้ งการนวดก่อนเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าก่อนเพื่อที่จะได้ให้บริ การได้ตรง
ความต้องการของลูกค้าและได้ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยมีเครื่ องมือ น้ ามันนวดที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price Strategy)
ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราค่าบริ การ ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
การให้ บริการ
นวดไทย
นวดเท้า
นวดประคบ
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราค่าบริ การ ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ (ต่อ)
การให้ บริการ
ราคา
นวดน้ ามัน
ชัว่ โมงละ 500 บาท
นวดแก้อาการ
ชัว่ โมงละ 300 บาท
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
สถานที่ต้ งั อยูใ่ ต้คอนโดชื่ อดังย่านถนนสาธุ ประดิษฐ์ที่มีผคู ้ นอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยบริ เวณที่ต้ งั ยังมี
สถานที่ใกล้เคียงที่เป็ นแหล่งชุมชนตลาดนัดที่มีผคู ้ นนิยมมาซื้ อของจับจ่ายใช้สอย และยังมีสถานศึกษาอยูใ่ กล้เคียง ซึ่ ง
มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นจานวนมาก ทาเลที่ต้ งั ดี สภาพแวดล้อมและบรรยากาศดี อีกทั้งยังมีที่จอดรถที่กว้างขวางอีกด้วย
สไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ (ผูใ้ ห้บริ การ)

ลูกค้า (ผูใ้ ช้บริ การ)

รู ปที่ 2 ช่องทางการจัดจาหน่าย
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. การโปรโมทสิ นค้าในการส่ งเสริ มการขายให้กบั ผูท้ ี่สนใจ เข้ามาเลือกชมได้อย่างใกล้ชิด โดยมีการจัด
พื้นที่ ให้บริ การ ให้กบั ลูกค้าในการได้เข้าร่ วมทดลองใช้บริ การครั้งแรก โดยการจัดทาบูทและมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้มีความน่าสนใจ โดยทางสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ จะมีการแจกของที่ระลึก และโปรโมชัน่ มากมายให้ได้มา
ใช้บริ การในร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพอีกด้วย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดบูท กิจกรรมในศูนย์การค้า เป็ นเงิน 30,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการทาใบปลิวจานวน 2,000 ใบ ราคา 1.00 บาท/ใบ เป็ นเงิน 2,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแจกยาหม่องขนาดเล็ก 200 กระปุก ราคากระปุกละ 14 บาท เป็ นเงิน 2,800 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 34,800 บาท
2. การติดตั้งป้ ายไวนิลเพื่อโปรโมทร้าน และเป็ นการแนะนาเส้นทางในการมาให้มีความสะดวกมากขึ้น และ
ให้เป็ นที่น่าจดจาสาหรับผูพ้ บเจอ ทางร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
จัดทาป้ ายไวนิลที่มีการออกแบบดึงดูดสายตาสาหรับผูท้ ี่เดินทางผ่านจะสามารมองเห็นได้ในทันที
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1) ค่าป้ ายไวนิล ราคาป้ ายละ 250 บาท จานวน 4 ป้ าย เป็ นเงิน 1,000 บาท
2) ไม้ในการจัดตั้งป้ าย ราคาอันละ 180 บาท จานวน 4 อัน เป็ นจานวนเงิน 720 บาท รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 1,720 บาท
3. การใช้สื่อโฆษณาทาง Facebook ของทาง สไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ ในการเผยแพร่ ข่าวสารของทางร้าน
และมีนามบัตรที่มีขอ้ มูลทางร้านเพื่อให้สะดวกในการติดต่อ หรื อการจองคิวไว้ล่วงหน้าได้
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4. การส่ งเสริ มในด้านโปรโมชัน่ เป็ นการโปรโมทและสร้างความดึ งดูดให้กบั ลูกค้า เป็ นการตัดสิ นใจที่ ดี
เป็ นกลยุทธ์ที่ส่งเสริ มการตลาดได้เป็ นอย่างดี โดยโปรโมชัน่ จากการสะสมแต้มในเอกสารใบปลิวที่ผใู ้ ช้บริ การได้เข้า
มานวด จานวน 10 ครั้ง จะได้ฟรี นวดไทย หรื อนวดเท้า 30 นาที จากัด 20 ท่าน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1) นวดไทย นวดเท้า 30 นาที 20 ท่าน เป็ นเงิน 2,000 บาท
2) ค่านามบัตร 100 ใบ 1,000 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,000 บาท
กลยุทธ์ ทางด้ านบุคคล (People)
1) เจ้าของธุ รกิจ: ทาการคัดเลือกพนักงานที่เป็ นไปตามมาตรฐานของการนวดและจัดอบรมพนักงานทุก ๆ
3 เดือน มีแบบฟอร์ มชุดที่สวมใส่ มีการจัดพื้นที่การให้บริ การด้วยความเหมาะสม และมีหน้าที่ในการบริ หารพัฒนา
พนักงานให้มีความรู ้ที่เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนในด้านการนวดแผนไทย เพื่อสามารถที่จะให้คาแนะนาและ
ดูแลผูม้ าใช้บริ การได้อย่างถูกต้อง มี การประชุ มสร้ างที มให้มีความเข้าใจในแผนธุ รกิ จที่ ตรงกัน สร้ างความมัน่ ใจ
ให้กบั พนักงานมากขึ้น เพื่อพนักงานจะได้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
2) พนักงานนวด ทางร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ จะทาการจัดหาหมอนวดโดยการคัดเลือกคนที่มีการ
นวดที่ ไ ด้ม าตรฐานตามหลัก การนวดอย่า งถู ก ต้อ ง จะมี ใ บรั บ รองส าเร็ จ การฝึ กอบรมหลัก สู ต รนวดแผนไทย
จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่ งประเทศไทยอีกด้วย และเป็ นคนที่มีใจรั กในการบริ การ มี ประสบการณ์ และเปิ ดใจ
ยอมรับความรู ้เพิ่มเติมเข้าไปได้อีก ทางานเป็ นทีมได้ดี แต่งกายสะอาด มีความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้งานบริ การที่ดีต่อ
ลูกค้าจะมีการอบรม 3 เดือน 1 ครั้งในการอบรมจะมีการนาเสนอข้อมูลที่ทนั สมัยเพื่อให้ทนั กับยุคสมัยที่เปลี่ยน และมี
การทดสอบวัดระดับทางฝี มือ และคุณภาพในการทางานที่คงที่
3) พนักงานต้อ นรั บและบริ ก ารข้อ มู ล : โดยจะต้อ งสามารถให้ข ้อ มู ลที่ ถู ก ต้อ งและตอบข้อ มู ล ได้อ ย่า ง
ครบถ้วน และบริ การต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้า โดยจะต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ ให้ความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าได้ มีความเอาใจ
ใส่ ที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกอยากกลับมาอีกครั้งและยังต้องสามารถทายอดขายให้กบั ทางร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
ในการแนะนาโปรโมชัน่ ที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกเชื่อมัน่ และสนใจที่จะเข้ามาใช้บริ การในร้านของเราอีกด้วย
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การวางแผนกาลังการบริ การ ปริ มาณการบริ การ และอัตราการบริ การ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการประมาณการยอดขาย ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
รายการ
สั ดส่ วน (%)
ยอดขาย*(บาท / วัน)
นวดเท้า
30
1,200
นวดไทย
40
1,600
นวดประคบ
10
700
นวดน้ ามัน
10
1,000
นวดแก้อาการ
10
600
รวม
100
5,100
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ยอดขาย**(บาท / ปี )
438,000
584,000
255,500
365,000
219,000
1,861,500
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จากการประมาณการกาลังการให้บริ การที่สามารถให้บริ การได้เฉลี่ยเท่ากับ ประมาณวันละ 40 ชัว่ โมง ต่อวัน โดยใช้
เวลาในการให้บริ การลูกค้าวันละ 8 ชัว่ โมง ซึ่ งจะสามารถให้บริ การ 280 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ และใน 1 ปี มีระยะเวลา
ในการทางานเท่ากับ 12 เดือน
ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ สามารถรับลูกค้าได้สูงสุ ด ประมาณวันละ 40 ชัว่ โมง ต่อวัน และใน 1 เดือน
ให้บริ การได้สูงสุ ด 1,240 ชัว่ โมง/เดือน และพบว่าใน 1 ปี ให้บริ การได้สูงสุ ด 14,600 ชัว่ โมง/ปี โดยมีการประมาณ
การให้บริ การจริ งเท่ากับ 7,300 ชัว่ โมง ต่อปี คิดเป็ น 50% ของกาลังการให้บริ การสู งสุ ด และมีอตั ราการผลิตเพิ่มขึ้น
5% ต่อปี
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการประมาณการกาลังการผลิต และปริ มาณการผลิตจริ ง
ปี
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
14,600 14,600 14,600
กาลังการให้ บริการสู งสุ ดต่ อปี
7,300
8,030
8,760
ปริมาณการให้ บริการ
50%
55%
60%
อัตราส่ วน

ปี ที่ 4
14,600
9,490
65%

ปี ที่ 5
14,600
10,220
70%

ขั้นตอนการผลิต
กระบวนการการให้บริ การมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) พนักงานต้อนรั บ กล่าวคาทักทายต้อนรั บลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และพูดคุยด้วย
ความสุ ภาพ เป็ นกันเอง
2) พนักงานทาการแจ้งรายละเอียดการให้บริ การต่าง ๆ ของทางร้าน สไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ ให้ลกู ค้าได้ทราบ
3) พนักงานสอบถามถึงประวัติดา้ นสุ ขภาพของลูกค้า เพื่อสาหรับการวิเคราะห์ในการนวดเพื่อความปลอดภัยของ
ลูกค้า และสอบถามถึงอาการที่จะเข้ามาใช้บริ การในการนวด
4) พนักงานแนะนาการให้บริ การที่เหมาะสมสาหรับลูกค้า
5) ลูกค้าตัดสิ นใจว่าจะเข้ารับการนวดหรื อไม่ และเลือกบริ การที่จะใช้บริ การนวด
6) พนักงานเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการนวด ดูวา่ ลูกค้าต้องการใช้บริ การนวดแบบไหน จากนั้นก็ทาการจัดลาดับ
การให้บริ การให้กบั ลูกค้า กาหนดเตียงและพนักงานนวดให้ลูกค้าถ้าไม่มีเตียงว่าง เราจะมีที่นงั่ รอสาหรับลูกค้าไว้ให้
และในระหว่างนัง่ รอทางเราจะมีบริ การมุมอ่านหนังสื อ และมีบริ การน้ าสมุนไพรให้ลกู ค้าด้วย
7.1) กรณี นวดตัว
(1) ลูกค้าเปลี่ยนชุดเป็ นชุดที่ทางร้านจัดเตรี ยมไว้ให้สาหรับการนวด เป็ นชุดที่หลวมๆ สบายๆ
(2) ลูกค้าต้องล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาด ส่ วนพนังงานนวดก็ตอ้ งรักษาความสะอาดของร่ างกายโดยเฉพาะมือ
และเท้า
7.2) กรณี นวดเท้า
(3) ลูกค้าเปลี่ยนชุดเป็ นชุดที่ทางร้านจัดเตรี ยมไว้ให้สาหรับการนวดเท้าจะเปลี่ยนแค่กางเกงอย่างเดียว
(4) ลูกค้าล้างเท้าให้สะอาด (โดยปกติแล้ว หนักงานนวดจะเป็ นผูท้ าความสะอาดให้)
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8) เสร็ จสิ้ นการนวด ลูกค้าเปลี่ยนชุดกลับมาเป็ นชุดเดิม และชุดที่ลูกค้าใช้ระหว่างนวดตัวกับนวดเท้านั้น ทางร้าน
จะนาไปซักทาความสะอาดก่อนนามาใช้ใหม่ทุกครั้ง
9) ลูกค้านัง่ พักผ่อนในพื้นที่รับรองของลูกค้า และพนักงานจะทาการเสิ ร์ฟน้ าสมุนไพรอุ่นๆให้กบั ลูกค้า
10) ลูกค้าชาระค่าบริ การ
11) พนักงานกล่าวขอบคุณ และส่ งลูกค้า
 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
โครงสร้างองค์กรบริ ษทั ได้ออกแบบการทางานให้มีลกั ษณะที่ง่าย โดยแบ่งตามความชานาญของพนักงาน
ทุ กคนเพื่อทุ กคนจะได้ทาหน้าที่ ของตนเองที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุ ประสงค์ โดยมี
โครงสร้างขององค์การดังต่อไปนี้
ผูจ้ ดั การ
(1 อัตรา)

พนักงานนวด
(4 อัตรา)

พนักงานทาความสะอาด
(1 อัตรา)

รู ปที่ 3 โครงสร้างองค์กร ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
ร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ มีปริ มาณในการให้บริ การ และการวิเคราะห์แผนการเงิน ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงปริ มาณการให้บริ การ
ปริ มาณการให้บริ การ
อัตราการเติบโต

7,300
5%

ชัว่ โมง
ของปี ก่อนหน้า

2564
7,300

2565
7,665

2566
8,048

2567
8,451

2568
8,873

ตารางที่ 5 ตารางแสดงสัดส่ วนในการบริ การในแต่ละรายการ
รายการ
สั ดส่ วนการบริการ %
นวดเท้า
30%
นวดไทย
40%
นวดประคบ
10%
นวดน้ ามัน
10%
นวดแก้อาการ
10%
รวม
100%
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2565
2,300
3,066
767
767
767
7,665

2566
2,414
3,219
805
805
805
8,048

2567
2,535
3,380
845
845
845
8,451

2568
2,662
3,549
887
887
887
8,873
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายได้จากการขาย
รายการ
นวดเท้า
นวดไทย
นวดประคบ
นวดน้ ามัน
นวดแก้อาการ
รวม

2564
438,000.00
584,000.00
255,500.00
365,000.00
219,000.00
1,861,500.00

2565
459,900.00
613,200.00
268,275.00
383,250.00
229,950.00
1,954,575.00

2566
482,895.00
643,860.00
281,688.75
402,412.50
241,447.50
2,052,303.75

2567
507,039.75
676,053.00
295,773.19
422,533.13
253,519.88
2,154,918.94

2568
532,391.74
709,855.65
310,561.85
443,659.78
266,195.87
2,262,664.88

ตารางที่ 7 ตารางแสดงต้นทุนทั้งหมดในการให้บริ การ
ต้ นทุนทีข่ าย
วัตถุดิบทางตรง (DM)
ค่าแรงงานทางตรง (DL)
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (OH)
ต้ นทุนทีข่ าย
DL เพิ่มขึ้น
5% ต่อปี
OH เพิม่ ขึ้น
5% ต่อปี

2564
660,000.00
248,388.00
908,388.00

2565
693,000.00
260,807.40
953,807.40

2566
727,650.00
273,847.77
1,001,497.77

2567
2568
2569
764,032.50 802,234.13 842,345.83
287,540.16 301,917.17 317,013.02
1,051,572.66 1,104,151.29 1,159,358.86

ตารางที่ 8 ตารางแสดงประมาณการงบกาไรและขาดทุน
2563
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์สานักงาน
EBIT
กาไรก่อนภาษี
ภาษี
กาไรสุ ทธิ

2564
1,861,500.00

-

953,112.00
39,520.00

-

899,284.00
899,284.00
269,785.20
629,498.80

2565
1,954,575.00

2566
2,052,303.75

2567
2,154,918.94

2568
2,262,664.88

908,388.00

953,807.40

1,001,497.77

1,051,572.66

1,000,767.60
39,520.00
14,308.00
946,939.60
946,939.60
284,081.88
662,857.72

1,050,805.98
41,496.00
14,308.00
995,001.98
995,001.98
298,500.59
696,501.39

1,103,346.28
43,570.80
14,308.00
1,045,467.48
1,045,467.48
313,640.24
731,827.24

1,158,513.59
45,749.34
14,308.00
1,098,456.25
1,098,456.25
329,536.88
768,919.38

ตารางที่ 9 ตารางแสดงมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน
ระยะเวลาคืนทุน
2563
2564
2565
2566
2567
2568
เงินลงทุน
221,540
Free Cashflow
78,460 643,807 345,737 362,559 380,222 398,768
กระแสเงินสดสุ ทธิ
(143,080) 643,807 345,737 362,559 380,222 398,768
Payback Period
500,727 846,464 1,209,022
NPVมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ 1,370,570.37
IRR
410%
อัตราส่ วนลด
10%
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บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 221,540 บาท มียอดขายปี ที่ 1 - 5 เท่ากับ 1,861,500 บาท, 1,954,575 บาท,
2,052,303 บาท, 2,154,918,94 บาท และ 2,262,664 บาท ตามลาดับ มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 - 5 เท่ากับ 629,498 บาท,
662,857 บาท, 696,501 บาท, 731,827 บาท และ 768,919 บาท ตามลาดับ โดยใช้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
ประมาณ 1 ปี ซึ่ งมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 1,370,570 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
(Internal Rate of Return: IRR) ที่ 410% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการลงทุนในโครงการ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการดาเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ น
กาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจร้ านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ มีความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าสิ่ งที่ เป็ นตัวกาหนดความคุม้ ค่าแก่การลงทุนของธุ รกิ จร้านสไบนาง นวดเพื่อสุ ขภาพ
คือ ตัวแปรของการเข้ามาใช้บริ การของลูกค้าในแต่ละรายการโดยเฉพาะการนวดไทย และนวดเท้า จะเห็ นได้ว่าทั้ง
สองรายการนี้ มีสัดส่ วนในการใช้บริ การมากที่สุด ซึ่ งมีผลต่อค่าของ NPV, IRR และ Payback Period ดังนั้น ถ้าหากว่า
ปริ มาณการใช้บริ การลดลงหรื อมี รายได้ต่อเดื อนที่ น้อยลงจะส่ งผลต่อรายได้ของธุ รกิ จ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องมี วิธีการ
จัดการที่จะเพิ่มรายได้หรื อรักษารายได้ให้อยูใ่ นจุดที่คุม้ ทุน โดยคานึ งจากสภาพแวดล้อม และสถานณ์การต่าง ๆ ณ
ขณะนั้น เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินต่อไปได้
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