การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทย
The decision to invest in Thai massage
บุณยาพร ภู่ทอง1
บทคัดย่อ
การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ นวดแผนไทย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช้ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน
ธุรกิจในธุรกิจนวดแผนไทย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นการสัมภาษณ์จากผู้ให้บริการนวดแผนไทย
ประมาณ 20 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณจะการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ทางการเงิน
ศึกษาความคุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุน
ผลการศึกษา การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทย พบว่าเมื่อใช้อัตราส่วนลด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) ของโครงการ มีมูลค่าเท่ากับ 487,387.08 บาท
และอัตราส่วนผลตอบแทน (IRR) ของโครงการเท่ากับ 77.55 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย
(BCR) ของโครงการเท่ากับ 1.719 โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ 2.56 ปี แสดงว่า
ผู้ป ระกอบการสมควรลงทุนในโครงการลงทุน ในธุรกิจนวดแผนไทย เนื่องจากมูล ค่าปัจจุบันของ
โครงการยังเป็นบวก อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการยังคงมีค่าสูง และอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ย
คาสาคัญ: ความคุ้มค่าในการลงทุน นวดแผนไทย ธุรกิจ
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บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประชาชนโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่าย ดังนั้นหลายครอบครัวจึงต้องหารายได้เสริมจากอาชีพหลัก เช่นหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดจะหา
กิจกรรมพิเศษทา เช่น การขายอาหาร โดยประชาชนมักเลือกที่จะเลือกกิจกรรมหรือธุรกิจที่ใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างต่า เพราะมี ความเสี่ยงน้อย หรืออาจเลือกกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินทุน โดยใช้แต่กาลัง
กายเช่นการรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า และอีกอาชีพที่น่าสนใจคือการนวด ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งการนวด
แผนไทย การนวดเท้า การนวดผ่อนคลาย การนวดสปาแต่ทั้งนี้การที่จะให้บริการนวดได้นั้นผู้ที่นวด
ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐาน มีทักษะในการนวด เพราะการนวดนั้นเป็นการเกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์
หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นย่อมผลเสียทั้งของผู้รับและผู้ให้บริการ
อย่างไรก็ตามธุรกิจการนวดสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ค่อนข้างมากและต่อเนื่อง
เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หันมา
ดูแลเอาใจใส่ ในการรั กษาสุขภาพ รวมทั้งชื่อเสี ยงการนวดของไทยในรูปแบบต่างๆเป็นที่รู้จักของ
ต่างชาติ รวมทั้งค่าบริการก็ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับการนวดในต่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการที่พอ
มีความสามารถจึงมักนิยมที่จะไปทาธุรกิจนวดในต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สวีเดน เป็นต้น

สาหรับประเทศไทย การนวดแผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพของไทยที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี วิ วั ฒ นาการการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพที่ มี รู ป แบบเชื่ อ มโยงในด้ า น ของ
แนวความคิด ทฤษฎี การปฏิบัติ ตลอดจนความเชื่อ พิธีกรรม และหลักธรรมทางศาสนา จนกระทั่ง
พัฒนาเป็นแบบแผนของวิถีสุขภาพของคนไทย สถานการณ์การนวดแผนไทยและการนวดเพื่อผ่อน
คลายได้รับการยอมรับมากขึ้น และกระแสความตื่นตัวทางสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น การนวด
แผนไทยเกี่ยวข้องกับคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นคนไทยจึงควรรักษามรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้
โดยตระหนักและเห็นคุณค่าเข้าใจในความเป็นเอกลักษณ์ของการแพทย์แผนไทย โดยให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ โดย ดาเนินโครงการผสมผสานการแพทย์แผน
ไทยเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของรัฐ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาทาให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพกัน
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มากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
ควบคูก่ ับการท่องเที่ยว ทาให้ปัจจุบันการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีการเติบโตทางการตลาดค่อนข้างสูง
ดังนั้ นผู้ ป ระกอบการจึ งหัน มาทา ธุรกิจการนวดกันเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้การแข่งขันค่อนข้างมาก
ผู้ ป ระกอบการจึ งต้อ งเพิ่มประสิ ทธิภ าพการให้ บริการ ให้ ผู้ ใช้บริการได้รับความพอใจสู ง สุ ด เกิ ด
อรรถประโยชน์ของการใช้บริการมากที่สุด โดยต้องสร้างความแตกต่างท่ามกลางความเหมือนให้มาก
ที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการให้บริการที่สร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ และทาการ
วิเคราะห์ถึงการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการซึ่งสนใจที่จะทาธุรกิจนวดแผนไทย ว่าการลงทุนในธุรกิจนี้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อ
การลงทุนหรือไม่ โดยทาการวิเคราะห์ทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนธุรกิจในธุรกิจนวดแผนไทย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้านดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ศึกษาในโครงการวิจัยนี้ได้แก่พื้นที่ ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน
นครปฐม
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่จะศึกษาได้ครอบคลุม มีรายการดังต่อไปนี้
2.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
2.2 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
2.3 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (BCR)
2.4 ระยะเวลาคืนทุน

จังหวัด
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3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 เป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการธุรกิจนวด
แผนไทยเพื่อนาไปสู่การวางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดงานวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทย สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน และ
ดาเนินธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและเตรียมข้อมูลเพื่อทาการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ดาเนินการสัมภาษณ์ และการเก็บแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.การศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการศึกษาระเบียบข้อบังคับในการ
ประกอบธุรกิจนวดแผนไทย รูปแบบการดาเนินธุรกิจนวดแผนไทย และสภาพทั่วไปของการดาเนิน
โครงการ
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้แก่ ต้นทุนของ
โครงการ การประมาณการรายรับ และความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เครื่องมือชี้วัดทาง
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การเงินคือ การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value--NPV) และการหาอัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio--B/C Ratio)
ผลการวิจัยด้านการตัดสินใจในการลงทุน
การประเมินการตัดสินใจในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจนวดแผนไทยจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด และจัดทางบประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ของโครงการธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัด
นครปฐม ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนจบโครงการ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางภาคผนวก เริ่มตั้งแต่ปีที่ 1
จนถึงปีที่ 5ของโครงการ ประมาณการกระแสเงินสดจะแสดงเป็นรายปี
ในปีแรกของโครงการ มีการลงทุนในการวางมัดจาค่าเช่าอาคาร และการตกแต่ง ซึง่
ประกอบด้วย อาคารเช่าที่อยู่ในชุมชน จานวน 1หลัง และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ โดยการประมาณการว่าจะมีผู้ใช้บริการวันละ 10 รายๆละ 1 ชั่วโมง โดยมีพนักงาน 3
คน ไม่มีการจ่ายเงินเดือนแต่แบ่งรายได้จากทางร้านในอัตราส่วน 50: 50 โดยคิดค่าบริการจากลูกค้า
ชั่วโมงละ 200 บาทและจากการประมาณการว่าตั้งแต่ปีที่ 2 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 10 % ส่วนด้าน
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ค่าเช่าร้าน ค่าชาระหนี้เงินกู้ยืมในการลงทุน จะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ส่วนค่าใช้จ่าย
ผันแปรคือค่าสาธารณูปโภค จะเพิ่มขึ้นทุกปี ประมาณการไว้ที่ 10 %
1. ผลการศึกษามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ผลการคานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ พบว่า โครงการธุรกิจนวดแผนไทยมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 487,387.08 บาท หมายความว่า มูลค่าของผลประโยชน์สุทธิที่เกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อได้คิดหักลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วแสดงให้เห็นว่า การลงทุนด้วยเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
10 นั้น ให้ประโยชน์และกาไร คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ จึงสรุปได้ว่าโครงการธุรกิจ
นวดแผนไทย คุ้มค่าแก่การลงทุน
2. ผลการศึกษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ (BCR)
ผลการศึกษาอัตราส่ ว นผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการธุรกิจ นวดแผนไทย จากการ
ค านวณได้ เ ท่ า กั บ 1.719 แสดงว่ า โครงการธุ ร กิ จ นวดแผนไทยจะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ม ากกว่ า
ค่าใช้จ่าย การลงทุนในโครงการนี้จึงเหมาะสม
3. ผลการศึกษาระยะเวลาคืนทุน
ผลการคานวณระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.56 ปี ปี ดังข้อมูลในตาราง ภาคผนวก หมายถึง
โครงการธุรกิจนวดแผนไทย จะสามารถเริ่มให้ผลตอบแทนผู้ลงทุน ได้ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้น
4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
ผลการคานวณ โครงการธุรกิจนวดแผนไทยมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 77.55%
ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ได้มีค่าเป็นบวกมากหมายความว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนสูงน่าลงทุน
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนจัดตั้งโครงการจัดตั้งธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าต่อการตัดสินใจลงทุน ในธุรกิจนวดแผนไทย ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้
สรุปผลจากกการศึกษาการตัดสินใจในโครงการจัดตั้งธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดนครปฐม
พบว่าเมื่อใช้อัตราส่วนลดร้อยละ 10 โครงการจัดตั้งโครงการจัดตั้งธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัด
นครปฐม มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 487,387.08 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ
เท่ากับ 1.719 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากับ77.55% โดยมีระยะเวลาในการคืนทุน
ของโครงการ เท่ากับ 2.56 ปี จากตัวเลขดังกล่าวนามาวิเคราะห์การประกอบการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวดแผนไทยสมควรลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของโครงการยังเป็นบวก อัตราผลประโยชน์
ต่อต้นทุนของโครงการยังคงมีค่าสูง และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่ามากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการศึกษาถึงการตัดสินใจลงทุนธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดนครปฐม พบว่า เป็น
โครงการมีความน่าลงทุนในมุมมองของนักลงทุน แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องไม่คานึงถึงผลกาไรเพียง
อย่างเดียวแต่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ที่ต้องให้แก่ชุมชน สังคม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว ศักยภาพของผู้ลงทุน และผู้ที่เข้ามาในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
รวมถึงผู้ใช้บริการมีกาลังในการใช้จ่ายขนาดใด
2. ในการตัดสินใจลงทุนธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดนครปฐม ต้องคานึงถึงการขยายตัวของ
ผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจเข้ามาเป็นผู้แข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีแผนรองรับ
3. การตัดสินใจลงทุนธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดนครปฐม ต้องคานึงถึงผลกระทบจากการ
ผันผวนทางระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีปัจจัยหลายประการทั้งภายใน-ภายนอกที่ส่งผลต้องการ
เปลี่ยนแปลงของระดับรายได้และต้นทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป ซึ่งประกอบการ ต้องวางแผนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้มีความรอบคอบระมัดระวัง อันจะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการใน
ธุรกิจ ให้คุ้มค่าแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
4. ในระดับนโยบายภาครัฐ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการหามาตรการ
ช่วยเหลือสนับสนุนการเกิดรายได้ในชุมชน และใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีธุรกิจนวดแผนไทย ที่มี
คุณภาพ ให้ความสะดวกสบาย สุขภาพอนามัยที่ดี ให้แก่ผู้คนในชุมชน
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การลงทุนในโครงการหนึ่ง ๆ นั้น จะต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก การตัดสินใจจะลงทุนนั้น
นอกจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่
ควรพิจารณาแล้ว ผู้ลงทุนยังควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ
รวมทั้งจะต้องมีมาตรการที่ใช้บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
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