
 

รายงาน Business Creation and Networking “Madison Healing Arts” 
    

 
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 

1.1 ชื่อ Tongta   นามสกุล - 
ต าแหน่ง เจ้าของ   บริษัท Madison Healing Arts 
ที่อยู่ 280 Madison Avenue เมือง New York   รัฐ New York  ประเทศ USA 
รหัสไปรษณีย์ 10016  โทรศัพท ์646-481-8722  โทรสาร - 
Email: madisonhealingarts.com website: www.madisonhealingarts.com 
  

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) 
2.2) ประวัติความเป็นมา  
 บริษัทก่อตั้งมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี โดยมีชาวไทยอีก 1 ท่านเป็นเป็นหุ้นส่วนและบริหารงานร่วมกับคุณต้อง
ตา ทางร้านมีพนักงานทั้งไทยและต่างชาติ โดยต่างชาติจะมาเป็นครั้งคราวไม่ประจ า ซึ่งค่าจ้างพนักงานจะอยู่ที่ประมาณ 
35-40 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง  
 การให้บริการของทางร้านส่วนใหญ่เน้นการนวดเพ่ือสุขภาพ อาทิ การนวดแผนไทย การฝึกโยคะ การนวดบ าบัด
อาการจากการเล่นกีฬา การนวดรักษาทางการแพทย์ และอ่ืนๆ โดยมีราคาให้บริการอยู่ที่ประมาณ 125-150 เหรียญ
สหรัฐ/ชั่วโมง ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการก็สามารถน าใบเสร็จค่ารักษาไปเบิกกับประกันของตนเองได้ 
 นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น มีการจัดหลักสูตรการนวดคู่รัก (couple 
massage) การโยคะนอกสถานที่แบบกลุ่มตามงานส าคัญ (outdoor yoga) การนวดให้กับพนักงานบริษัทเพ่ือคลาย
ความเครียด (corporate massage) และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ในนิวยอร์ก เช่น Travel Show 
และ 92Y ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าชมงาน อย่างไรก็ดีในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการตลาดไปยังกลุ่ม
นักกีฬาและนักวิ่งต่อไป   
 
  2.3) รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
  โรงงานผู้ผลิต  ผู้ส่งออก   ผู้น าเข้า 
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รายงาน Business Creation and Networking 

สคร.นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 

ชื่อ Mr. Gabriel   นามสกุล Behnam 
ต าแหน่ง President บริษัท/องค์กร Gabieli & Co 
ที่อยู่ 33 Great Neck Road Suite 13 เมือง Great Neck, New York ประเทศ USA 
รหัสไปรษณีย์ 11024 โทรศัพท์ 516-603-9910  โทรสาร 516-482-5110 
Email GABRIEL@GABIELI.COM  website WWW.GABIELI.COM 
  

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) 
2.2) ประวัติความเป็นมา บิดาของนาย Mr. Gabriel Behnam เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ โดยอาศัยพื้นฐานและความช านาญใน
การออกแบบเครื่องประแบบ fine jewelry มาประยุกต์ ต่อมาบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ 925 
sterling silver jewelry ทางบริษัทจึงได้เริ่มเข้าเจาะขยายตลาดในอุตสาหกรรมดังกล่าว ป จจุบันบริษัทมีทีมงาน
ออกแบบและผลิตสินค้ามากมายทั้งในอิตาลี  ่องกงและไทยตามล าดับ ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว
ประมาณ 700,000 เหรียญสหรัฐ/ปี 
2.3) รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
  โรงงานผู้ผลิต  ผู้ส่งออก   ผู้น าเข้า  
  ผู้ขายส่ง   ผู้ขายปลีก  บริษัทตัวแทน  
  ห้างสรรพสินค้า  ห้างสรรพสินค้าเ พาะ  
  องค์กรระหว่างประเทศ    องค์กรทางการค้า องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................  
2.4) สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร Sterling Silver Jewelry และ Fashion Jewelry 
2.5) สินค้า/บริการที่น าเข้าและสนใจน าเข้าจากไทย   Sterling Silver Jewelry และเครื่องประดับท่ีท าจาก CZ 
2.6) รายละเอียดที่ส าคัญอ่ืนๆ บริษัทมีความประสงค์ที่จะหาสินค้าสไตล์ใหม่ๆ มาน าเสนอให้กับผู้ซื้อของตน ซึ่งบริษัท
เล็งเห็นว่าประเทศไทยน่าจะสามารถผลิตได้ เพราะ ไทยมีทั้งความสามารถในเรื่องการออกแบบและแรงงานฝีมือที่
ประณีต  

3.  รุ  ลของการ าร อ/เข้าพบ 

บริษัทมีความต้องการที่จะขยายการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทย เพื่อมาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา และ
บริเวณแคริบเบียนและประเทศชิลี ซึ่งการเดินทางเยือนงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair 2014 ใน
เดือนกันยายนนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเห็นสินค้าท่ีมีดีไซน์แปลกใหม่ นอกจากนี้แล้ว บริษัทมีแผนที่จะขยายการ
จ าหน่ายสินค้าทางออน์ไลน์เพิ่มขึ้นจึงมีความประสงค์ที่จะสรรหาสินค้าใหม่ๆ มาจัดจ าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
ต่อไป อีกด้วย  

  

  
  

  

 
 

 



  ผู้ขายส่ง   ผู้ขายปลีก  บริษัทตัวแทน  
  ห้างสรรพสินค้า  ห้างสรรพสินค้าเ พาะ 
  องค์กรระหว่างประเทศ    องค์กรทางการค้า องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
  อ่ืนๆ สถานบริการทางด้านสุขภาพ 
 
2.4) แหล่งผลิต/วัตถุดิบ  
 สินค้าท่ีน ามาใช้บริการในร้านเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับนวดและน้ ามันหอมระเหยจากไทย เช่น สเลด
พังพอน ยาหม่องตราเสือและน้ ามันหอมระเหยตะไคร้ และซื้อจากผู้ผลิตสินค้าในสหรัฐฯ เช่น น้ ามันมะพร้าว ครีมนวด
ขี้ผึ้ง โลชั่นลาเวนเดอร์และวิตามิน เป็นต้น 

 

3.  ัญ าและอุ  รรค 
 3.1. การขาดแคลนแรงงานทักษะด้านการนวดเป็นป ญหารุนแรงในขณะนี้ เนื่องจากในนครนิวยอร์กมี
กฎระเบียบค่อนข้างมาก ผู้ให้บริการนวดจ าเป็นต้องผ่านข้อสอบต่างๆ และมีชั่วโมงในการฝึกอบรมอย่างน้อย 1,000 
ชั่วโมง จึงจะผ่านและได้รับใบอนุญาติ ซึ่งค่อนข้างล าบากหากเทียยบกับรัฐอื่นๆ เช่น นิวเจอร์ซี่, แมรี่แลนด์ เป็นต้น ซึ่ง
ต้องการชั่วโมงในการฝึกอบรมน้อยกว่า 

3.2. ควรให้ความรู้ผู้บริโภคสหรัฐฯ ว่าการนวดแผนไทยนอกจากจะเป็นการนวดเพ่ือผ่อนคลายแล้วยังเป็นการ
นวดเพ่ือบ าบัดอาการปวดเมื่อย และบรรเทาการเครียดจากการท างาน มีประโยชน์และมีข้อดีแตกต่างจากการนวดแผน
อ่ืนๆ 
 3.3. สปาไทยยังขาดการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง จึงท าให้การขยายตลาดเป็นไปโดยล าบาก 
 3.4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายให้กับธุรกิจบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการนวดและสปา เพื่อเร่ง
สร้างการรับรู้และตระหนักในตลาด ก่อนที่คู่แข่งจะเข้าครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด 
 3.5. ป จจุบันนี้การให้บริการนวดสปายังไม่นับเป็นวิธีการบ าบัดรักษาเหมือนกับการฝ งเข็ม การนวดไคโรแพรก
ติก  ท าให้การเบิกจ่ายจากประกัน (medical insurance) เป็นไปโดยล าบาก อย่างไรก็ดี หากมีการแนะน าจากแพทย์ที่
รักษาให้มานวดผ่อนคลายลูกค้าบางรายก็สามารถน าไปใช้ในการหักจ่ายจากประกันได้เป็นกรณี  
 
4. ข้อคิดเ ็น/เ นอแนะ  

  ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าธุรกิจสปาและการนวดเป็นที่นิยมอย่างมากของผู้บริโภคกลุ่ม Millenium ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก าลังการซื้อสูง ห่วงใยในเรื่องสุขภาพและมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างมาก ดังนั้น เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่ง
ตลาดธุรกิจบริการดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา ไทยควรเร่งให้ความรู้ผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภครู้จักประโยชน์และข้อดีของ
ธุรกิจบริการดังกล่าวในชั้นต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การขยายตลาดในอนาคต ซ่ึงสามารถผนวกรวมกับเรื่องอาหารสุขภาพ
เนื่องจาก ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ รู้จักและเชื่อว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าพรีเมี่ยมดีต่อสุขภาพ  

นอกจากนี้ การเจาะตลาดในกลุ่ม Start Up Company น่าจะท าให้ธุรกิจสปาสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเ พาะในกลุ่ม Tech Savvy ซ่ึงผู้ประกอบการสปาไทยควรวางแผนการตลาดผ่านองค์กรหรือบริษัทควบคู่กันไปกับ
การตลาดแบบค้าปลีกเพ่ือต่อยอดธุรกิจสปาในอนาคตต่อไป  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  านักงาน ่งเ ริมการค้าระ ว่าง ระเทศ ณ นครนิวยอร์ก 
 

  
  

  

 
 

 


