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วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบบัที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

แผนธุรกิจ  ซิกเครทโฮม แอนด์ สปา 
วรัญญา  ยอดนวล1 

------------------------------------------------------- 
บทสรุปผู้บริหาร 

 SecretHome & Spa เป็นสปารูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยมีหลากหลายศาสตร์ เข้า
มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการนวลร่างกาย การอบซาวน่า การอบสมุนไพร การสครับ การห่อ
ร่างกาย การใช้พลังของหินและวิธีบ าบัดด้วยแสง เพื่อตอบสนองลูกค้าต้องการความผ่อน
คลายและความงามของผิวพรรณโดยจัดตั้งขึ้นภายใต้สโลแกนว่า “ มนตราแห่งความงาม” 
ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเลือกสรรวัตถุดิบของทางร้านที่คิดค้นขึ้นมาใช้ได้ในโปรแกรมของ
ตัวเอง ในราคาที่สามารถจับต้องได้พร้อมกับมีคุณภาพมาตรฐานสากลและบริการที่เป็นเลิศ 
ซึ่งเราเลือกท าเลที่ตั้ง อยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายเหมาะแก่การผ่อนคลายอย่าง
แท้จริงการเดินทางค่อนข้างสะดวกใกล้ทางด่วน 

ในช่วงระยะแรกของการเข้าตลาด  SecretHome & Spa จะเน้นการลงทุนในการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รู้จักและเป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับข่าวสารข้อมูล ทั้งประโยชน์ของวัตถุดิบที่ใช้ ขั้นตอน
การบริการเพื่อให้ส่งเสริมการขายและช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากที่จะเข้ามาใช้
บริการSecretHome & Spa นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าพร้อมมุ่งเน้นกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิด
ความภักดี ซึ่งทางSecretHome & Spa เล็งเห็นว่าจะต้องรักษาลูกค้าลูกค้าเดิมและพร้อมรับ
ลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยSecretHome & Spa มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มคนวัย
ท างานและมีธุรกิจส่วนตัวอายุระหว่าง 23-49 ปีและกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มนักศึกษาที่มี
อายุระหว่าง 16-22 ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รักตัวเอง สนใจความสวยงามและต้องการผ่อนคลาย
จากการท างานที่เคร่งเครียดเรามีการแบ่งการบริการเป็น 2 ประเภทคือ 1. นวดผ่อนคลาย  
2. ดูแลผิวพรรณ 
 
 
 
 
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 SecretHome & Spaได้ใช้เงินลงทุนในการเปิดกิจการในคร้ังนี้ โดยเป็นเงินทั้งสิ้น 
15,075,514 บาท และได้ก าหนดค่าโฆษณาในปี 2559 ไว้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 804,000 
บาท โดยใช้งบค่อนข้างสูงในการส่งเสริมการขายและการสร้างแบนเพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้ าได้อย่างรวดเร็ว และSecretHome & Spa คาดการณ์ ว่าในระยะ 3 ปี แรก
SecretHome & Spa จะสามารถเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าและสร้างผลก าไร
ได้ต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ, สปา, SecretHome & Spa 
 
บทน า 
 สปา มาจากภาษาลาติน “Sanus Per Aquam”หมายความว่าการดูแลสุขภาพโดยการ
ใช้น้ าซึ่งช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและผ่อนคลาย ตามค านิยามที่เป็นที่ รู้กันโดยทั่วไป สปา 
หมายถึง การบ าบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ใช้น้ าเป็นองค์ประกอบ
ในการบ าบัดควบคู่ไปกับการบ าบัดด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 
5 ได้แก่ 
           รูป คือ การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใส สดชื่น ให้กับสถานที่
ด้วยสีเขียวจากต้นไม้นานาชนิด แต่งแต้มด้วยสีสันสวยๆ ของดอกไม้  
 รส คือ การกินอาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการ  การดื่มเคร่ืองดื่ม
สมุนไพรอุ่นๆ เช่น น้ าขิง ชาเขียว ฯลฯ แต่ละแก้วล้วนมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษที่ตกค้าง
ภายในร่างกายให้สลายออกมา  
 กลิ่น คือ การใช้กลิ่นหอมบ าบัดตามหลักการของอโรมาเธอราปี  
 เสียง คือ การได้ฟังดนตรีเบาสบายหรือเป็นเสียงเลียนแบบธรรมชาติ อาทิ เสียงน้ า
ไหล เสียงน้ าหยด เสียงคลื่นลม หรือเสียงนกร้อง  
 สัมผัส คือ การได้รับสัมผัสที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก Spa Therapist เพื่อบ าบัด
ร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ภวังค์ น าสู่การผ่อนคลายอย่างลึกล้ า  
 Thai Spa ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทยในระดับโลก และเป็นที่
ต้องการของตลาดโลกในขณะนี้ เนื่องจาก Thai Spa มีเอกลักษณ์เฉพาะจุดเด่นในด้าน
คุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร ผลิตภัณฑ์ การออกแบบดีไซน์ รวมถึงการบริหารจัดการด้วย
เป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยโดดเด่นในความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใคร แต่ถึง
กระนั้นธุรกิจนี้ ก็ยังต้องพัฒนาในทุกๆ ด้านให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดที่จะ
เติบโตขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะต้องแข่งขันกัน
ภายในตลาดอย่างเสรีเมื่อมีการเปิด AEC ขึ้นอย่างเป็นทางการ 
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ด้านผู้ประกอบการ SecretHome & Spa จึงเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันคนหันมาใส่ใจเร่ืองของ
สุขภาพและความสวยงามมากขึ้นเร่ือยๆ ยิ่งสภาวะเศรษฐกิจที่ตึงเครียด ในขณะนี้ด้วยแล้ว  
SecretHome & Spa จึงเป็นสถานทีคลายความตึงเครียดและมอบความสุขให้แก่ลูกค้าได้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ซิกเครทโฮม แอนด ์สปา 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ซิกเครทโฮม 
แอนด ์สปา 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ซิกเครทโฮม 
แอนด ์สปา 
 2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือนสิงหาคม 
2558 
 
 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

 
 

ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ
ซิกเครทโฮม แอนด ์สปา 

 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการผลิต/ด าเนินงาน 
 

การวิเคราะห์แผนการจัดการและก าลังคน 
 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 
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นิยามค าศัพท ์
 1. แผนธุรกิจ หมายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ด้านการผลิต/การด าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานหรือไม่ 
 2. ซิกเครทโฮม แอนด์ สปา หมายถึง เป็นธุรกิจสปารูปแบบใหม่ ที่น าสุมนไพร
ไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อคนทันสมัย 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  (SWOT 
Analysis)  
 4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ต าแหน่ง ทางการตลาด การก าหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 
 5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ 
 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและก าลังคน หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร 
 7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จุดแข็งของกิจการ (Strengths) 
 1. SecretHome & Spa เป็นสปาที่จะมีความโดดเด่นกว่าสปาที่อื่น โดยใช้สมุนไพร
และผลไม้รสเปรี้ยวของไทย เป็นจุดขาย 
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้รับมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 
 3. มีความโดดเด่นในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็นสูตรเฉพาะ 
 4. มีความหลากหลายคอร์ส เพื่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
 5. สถานที่ปลอดภัยเดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน 
 6. มีความส่วนตัว บรรยากาศเสมือนบ้านหลังที่ 2 
 7. บุคลากรมีมาตรฐาน เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามา จะมีการอบรมทันที 
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 8. สามารถจัดคอร์สขึ้นมา เพื่อให้ตรงกับลูกค้า 
 9. มีนวตักรรมเทคโนโลยี เคร่ืองมือที่ทันสมัย 
 10. ราคาไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 11. การช าระเงินค่าบริการสามารถแบ่งช าระได้ 
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)  
 1. เป็น สปา รูปแบบใหม่ และเปิดใหม่ กลุ่มลูกค้าจึงไม่ค่อยรู้จัก 
 2. ไม่มีคอร์สส าหรับผิวหน้า 
 3. ที่ตั้งท าเลไม่ได้อยู่ในสถานที่ชุมชน 
 4. สามารถรับลูกค้าจ ากัดจ านวนต่อวันเพราะจ านวนพนักงานจ ากัด 
 5. ไม่มีรถโดยสารผ่าน ท าให้ลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลต้องค่าเดินทางสูง 
โอกาสของกิจการ (Opportunities) 
 1. ปัจจุบันมีนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เห็นผลที่เร็วขึ้น จึงท าให้
ลูกค้าเชื่อมั่นไว้ใจมากขึ้น 
 2. ประเทศไทยมีวัตถุดิบและส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ บางตัวจึงไม่จ าเป็นต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนที่ต่ าลง 
 3. การค้าระหว่างประเทศมีการเสรีมากขึ้น การน าเข้าของต่างๆ จากต่างประเทศท า
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 4. คนในประเทศไทยหันมาใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ธุรกิจ สปาความงามมี
การขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
 5. ด้านการแพทย์และเภสัช มีการเปิดตัวออกมาเป็นรูปแบบบริษัทผลิต ผลิตภัณฑ์
ด้านผิวพรรณกันมาก 
 6. ด้านการโฆษณาที่ท าให้เป็นที่รู้จักในโลกของ Social Network หรือเครือข่าย
สังคมท าได้ง่ายขึ้น 
อุปสรรคของกิจการ (Threats) 
 1. ธุรกิจ สปา มีจ านวนมากและมีการแข่งขันกันสูง 
 2. ณ.วันน้ีเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะตกต่ า จึงท าให้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 3. สถานที่ของ Secret home & Spa ไม่ได้อยู่ในสถานที่ชุมชน จึงท าให้ไม่มีลูกค้า
หน้าใหม่ 
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 การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 
 จากการแบ่งส่วนการตลาด แล้วสามารถวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือกลุ่มวัน
ท างาน และมีธุรกิจส่วนตัว อายุระหว่าง 23-49 ปี มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่รัก
สุขภาพความต้องการหาสถานที่ผ่อนคลายจากการท างานที่หนัก และได้รับความอ่อนเยาว์
ไปด้วยเพื่อที่จะออกไปท างานต่อได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งกลุ่มคนเหล่านี้ยังสามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการได้ด้วยตนเอง และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง คือกลุ่มนักศึกษา ที่มี
อายุระหว่าง 16-22 ปี มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปที่ต้องการบุคลิกที่ดี ใส่ใจในการดูแล
ตัวเองให้ดูดีเสมอ ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมและในหมู่เพื่อนฝูง 
การวางต าแหน่งผลิตภัณท์ (P : Positioning) 
 SecretHome & Spa ในด้านของการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของนั้น 
SecretHome & Spa เป็น สปา เสริมความงามที่ เน้นการใช้สมุนไพรไทย มีเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า SecretHome & Spa จึงแบ่งหมวดการ
บริการเป็น 2 ประเภท คือ 1. นวดตัวผ่อนคลาย 2. ดูแลผิวพรรณ ดังนี้ 
 

ดั้งเดิม 

สปา 

ทันสมัย 

คลินิคเสริมความ
งาม 
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1. นวดตัวผ่อนคลาย 

 Aroma Massage   
 นวดบ าบัดอโรมา เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของ
โลหิตที่ผิวหนังโดยใช้เทคนิคการลูบไล้ไปตามกล้ามเนื้อ มีการลูบ การเคาะ เพื่อกระตุ้น
ระบบประสาท และการเขย่าอย่างเป็นจังหวะ  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความผ่อนคลายทั้ง
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ได้รับความนิยมอย่างสูง มีทั้งความนุ่มนวลเพื่อผ่อน  และกระตุ้น
การไหลเวียนของโหลหิต 40 นาทีซึ่งการนวดของ SecretHome & Spa จะแตกต่างจากสปา
ที่อ่ืน คือน้ ามันของเราจะผสมสารอาหารลงไปด้วยในเวลาที่นวดผิว จึงสามารถสัมผัสถึง
ผิวที่กระชับด้วยทันที 

 Hot Stone Massage 
 เป็นการปรับสมดุลด้วยหินร้อนจากภูเขาไฟจากประเทศญ่ีปุ่น โดยการน าหินที่ได้
จากภูเขาไฟหรือ หินลาวามาใช้ในการนวดบ าบัด เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสามารถเก็บ
อุณหภูมิได้ดี ส่งผลให้พลังงานของหินเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องเผชิญกับ
ความเครียดจากการท างานหรือการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งการนวดหินร้อนจะช่วยรักษา
อาการเครียดปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ ทั้งยังช่วยบ าบัดอาการต่างๆ ทางร่างกาย เช่น 
ปวดเกร็งกล้ามเน้ือ พังผืดเกาะกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยร่างกาย และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของ
โลหิตได้ดีอีกด้วย 1 ชั่วโมง 
2. ดูแลผิวพรรณ 

 เปลี่ยนสีผิว 
 เป็นโปรแกรมที่ทาง SecretHome & Spa เพื่อขจัดเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพให้
หลุดออกไป เซลล์ผิวใหม่จะได้ขึ้นมาทดแทน เป็นการเติมสารอาหารให้ผิวจะช่วยให้
สุขภาพผิวดีขึ้น ผิวเนียนนุ่ม เรียบ และสีผิวสม่ าเสมอยิ่งขึ้น  การขัดผิวสามารถใช้สมุนไพร
ขัดหรือใช้ครีมขัดซึ่งทาง SecretHome & Spa มีดังนี ้
 - ชาเขียวเหมาะส าหรับการลดร้ิวรอย 
 - กาแฟเหมาะส าหรับการขัดสารพิษ 
 - งาด าเหมาะส าหรับคนผิวแห้งและการบ ารุงผิว 
 - ผลไม้รสเปรี้ยวเหมาะกับการผลัดผิว บ ารุงผิว 
 ทรีทเม้นท์ปรับผิวกายให้แลดูสว่างมากขึ้นเปลี่ยนสีผิวทั้งตัวให้แลดูสว่างใส ดู
เปล่งปลั่งมีชีวิตชีวา ผิวกายดูใสแลดูมีสุขภาพดีผิวของคุณจะดูอ่อนเยาว์เปล่งปลั่ง แลดูมีออ
ร่า ขาวกระจ่างใส ได้ทั้งตัว เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ า 50 นาที 



40 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบบัที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

 ขัด -นวดQ10 - อบ  
 ขัดตัวเปิดผิวเพื่อนวด Q10 เข้าสู้ผิวได้อย่างเต็มที่  ตามด้วยการอบผิว เป็นการ
กระตุ้นร่างกายด้วยความร้อนเพื่อให้รูขุมขนในร่างกายเปิดกว้างพร้อมที่จะขับสารพิษ
ออกมากับเหงื่อ แล้วเติมสารอาหารให้แก่ผิวกายโดยการทาผิววิธีการนี้ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด เพราะขั้นตอนง่ายไม่ซับซ้อน เพิ่มความชุ่มชื่น ผิวขาวกระจ่างใสภายใน 1 ชั่วโมง 

 ขัด - นวด -อบ - พอก –แช่ AHA (กรดผลไม้) 
 ขัดผิวเพื่อเปิดผิวด้วยสมุนไพรอย่างอ่อนโยน ไม่ท าร้ายผิว พร้อมนวดตัวด้วย
สารอาหารให้ค่อยๆ ซึมซาบสู่ผิว ได้อย่างเต็มที่  เข้าอบผิวเพื่อให้รูขุมขนเปิดถึงชั้นผิว
สารอาหารเข้าไปได้อย่างง่ายดาย พร้อมบล็อกผิว ด้วยการพอกผิวด้วยสารอาหารที่เข้มข้น
อีกคร้ังแล็ปด้วยเคร่ืองแล็ป ขั้นตอนนี้จะกันเก็บความชุมชื่นสู่ผิวได้อย่างดีเยี่ยม ต่อด้วยแช่
ตัว ในอ่างที่ผสมด้วยกรดผลไม้ ของทาง SecretHome & Spa เพิ่มความกระจ่างใส และผิวที่
แข็งแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีน้ ามันหอมระเหยกับเกลือแร่เพื่อให้ ชุมชื่น และผิวที่
นุ่มนวลอย่างน่าอัศจรรย์ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 Secret Gold 
 Secret Gold ถือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านช่วยให้ผิวขาวใส อมชมพู พร้อมเพิ่ม
ความกระชับผิวให้แลดูน่าสัมผัส ขาวกระจ่างใสบล็อกผิวให้คงสภาพ เป็นโปรแกรมที่
รวบรวมทุกโปรแกรมอยู่ใน 1 เดียว เร่ิมจาก การขัดผิวเพื่อเปิดผิว แล้วนวด Q10 เพิ่มความ
กระชับผิว ตามด้วยการอบผิว เพื่อเปิดผิวถึงชั้นลึก พอกผิวด้วยสารอาหาร แล็ปด้วยผ้า
ห่ออิมฟาเรด เพื่อกั้นเก็บสารอาหาร แช่น้ ากรดผลไม้ สร้างความขาวกระจ่างและแข็งแรง
ต่อผิวบล็อกผิว กัน UV ด้วยเคร่ือง Bio Light เห็ นผลภายในเวลา 3 ชม. คงความขาวได้
นาน1-2 เดือน สามารถท าได้เดือนละ 1 คร้ัง 

 ไวท์เทนนิ่ง เคลือบแสง 
 ไวท์เทนนิ่ง เคลือบแสง ด้วยใช้พลังออรา (aura) ต้นก าเนิดจากชาวอินเดีย โดยการ
ใช้แสงตะวันช่วยในการรักษาผิวให้แข็งแรง (Solar Therapy) ปัจจุบันมีการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ การบ าบัดด้วยแสงอินฟราเรด ด้วยเคร่ืองมือทันสมัย ที่ทาง SecretHome & Spa 
น าเข้ามา โดยสีมีดังนี้ 
 - สีแดง ช่วยเติมสารอาหารให้แก่ร่างกาย ให้ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา  
 - สีเหลือง ช่วยกระตุ้นชั้นผิวให้ใหม่ 
 - สีเขยีว ให้ความแข็งแรงต่อผิวพรรณ ใช้เวลาเพียง 60 นาที 
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 สปาห่อตัว 
 สปาห่อตัวของทาง SecretHome & Spa เราจะมีการพอกผิวจากสูตรทางร้านคือ 
พอกคอลลาเจน ห่อด้วยผ้าห่มอินฟาเรดขั้นตอนนี้ช่วยให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างคงที่ 
รูขุมขนเปิดกว้าง เพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย ฟื้นฟูสภาพผิวและยังช่วยในเร่ืองการ
ผ่อนคลายอย่างลึกล้ า ท าให้ร่างกายสงบ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อ
อักเสบเติมสารอาหารของผิวจะเข้าไปบ ารุงให้ผิวสวยมีชีวิตชีวาได้เพียงแค่ 40 นาที 
กลยุทธ์ทางด้านราคา (Price Strategy) 
 กลยุทธ์การตั้งราคา การตั้งราคาของสินค้าและบริการของ“ SecretHome & Spa”
จะเป็นกลยุทธ์การตั้งแบบตามราคาตลาด โดยก าหนดราคาจากคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
(Perceived-value Pricing) โดยสามารถก าหนดราคาได้ ดังนี้ 
โปรแกรม ราคา(บาท)/ครั้ง ราคา(บาท)/คอร์ส 
Aroma Massage 550.- 5,000  (10คร้ัง) 
Hot Stone Massage 1,000.- 8,000  (10คร้ัง) 
เปลี่ยนสีผิว 1,200 10,000  (10คร้ัง) 
ขัด –นวดQ10 - อบ 2,000 15,000  (10คร้ัง) 
ขัด - นวด -อบ - พอก –แช่ AHA (กรดผลไม้) 2,000 15,000  (10คร้ัง) 
Secret Gold 6,000 25,000  (5คร้ัง) 
ไวท์เทนนิ่ง เคลือบแสง 3,000 20,000  (10คร้ัง) 
สปาห่อตัว 2,000 15,000  (10คร้ัง) 
 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 โดยที่ตั้งท าเลของ SecretHome & Spa อยู่บ้านเลขที่ 79/2 หมู่บ้านเศรษฐสิริ แจ้ง
วัฒนะ-ประชาชื่น บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี สะดวก ด้วยท าเลใกล้จุดขึ้น – ลงทางด่วน
ศรสีมาน ใกล้ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ลูกค้าจึงสามารถเข้ามาใช้บริการได้
โดยไม่ต้องตัวกลางใดๆ ทั้งสิ้น 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีการจัดจ าหน่ายในช่องทาง 0 ระดับ 
 
 
 
 

“ SecretHome & Spa” 
ผู้ให้บริการ 

 

ลูกค้าเป้าหมาย 
ผู้รับบริการ 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 ในช่วงแรก SecretHome & Spa จะเน้นการเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวโปรแกรมต่างๆ
ของ SecretHome & Spa เพื่อให้เกิดการรับรู้มากที่สุด รวมถึงการให้ลูกค้าอยากที่จะเข้ามา
สัมผัสการใช้บริการของ SecretHome & Spa โดยการเผยแพร่ข่าวสาร และสื่อโฆษณาดังนี้ 
 1. Public Relationship และ Brochure จัดท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า
และที่มีรายละให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมของ “ SecretHome & Spa” การบริการแต่
ละคอร์สต่างๆ ขั้นตอนวิธีการบริการ รวมทั้ง ราคาของแต่ละคอร์ส ในราคาเฉลี่ยแผ่นละ 
0.55 บาทต่อใบ 
 2. Online Marketing ใช้สื่อออนไลน์ เป็นการเว็บไซต์ www.secrehome&spaใน
การให้ข่าว ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบ Mass Media 
 3. Facebook : www.facebook.com/SecretHome&Spa เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ โปรโมชั่นแต่ละเดือน หรือตามเทศกาลต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น 

4. Instagram โซเชียลที่ใช้ส าหรับแชร์รูปภาพเป็นหลัก สามารถน าเสนอสินค้าและ
บริการโดยเราจะเจาะสื่อโดยการดารา เซเล็บ เน็ตไอดอล มาให้ใช้บริการของเราและโพสต์
ในสื่อของเค้า 

5. LINE คนไทยใช้ 15 ล้านราย สร้าง Official Account เป็นช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารกับลูกค้า สร้าง Group ลูกค้าประจ าเพื่อน าเสนอโปรโมชั่นดึงลูกค้าเก่ากลับมาใช้
งานเพิ่ม เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์หรือโซเชียลอ่ืนๆ ได้ 

6. Youtube เหมาะมากกับการท าวิดีโอ น าเสนอสินค้าและบริการ และน าไปแปะ
ยังที่ต่างๆ ในโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้ทั้งหมด 
การส่งเสริมการขาย 
 1. ในช่วง 1 เดือนแรก SecretHome & Spa เปิดให้ลูกค้าสมัครเป็น Member ให้ฟรี
ไม่เสียค่าสมัครและได้ส่วนลดทุกครั้งที่ใช้บริการ 10% 
 2. เพื่อให้ลูกค้าอยากทดลองใช้บริการจะมีการแจกคูปองส่วนลดจ านวน 300 บาท
จ านวน 100 ใบ  
 3. เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ส าหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีคูปอง ทาง
SecretHome & Spa จะมีส่วนลดให้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ลูกค้าใช้บริการ 
 4. เพื่อให้ลูกค้าเกิดการซื้อคอร์สต่างๆ จะมีส่วนลด 20% หรือคอร์สแถม ให้กับ
ลูกค้า 

http://www.facebook.com/SecretHome&Spa


43 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบบัที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

 5. ช่วงที่ร้านเปิดใหม่ๆ จะมีของที่ระลึก เช่น สมุนไพรขัดผิว กระปุกเล็กๆ น้ ามัน
หอมผสม AHA หรือ Q10 ทาหลังอาบน้ า ขวดเล็กๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 

 การวิเคราะห์แผนการด าเนินงาน 
 รายละเอียดการให้บริการ มีดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาที่ SecretHome & Spa 
 2. พนักงานต้อนรับกล่าว สวัสดีค่ะ “SecretHome & Spa ยินดีให้บริการค่ะ” 
 3. พนักงานต้อนรับพาลูกค้ามารับที่ห้องรับรอง พนักงานตอนรับจะไปน าน้ า
สมุนไพรอุ่นๆ มาเสิร์ฟ ระหว่างนั้นพนักงานขายจะเข้ามาอธิบายโปรแกรมต่างๆ พร้อมให้
ค าแนะน ากับลูกค้า 
 4. เมื่อลูกค้าเลือกโปรแกรมเสร็จ ทางพนักงานจะคิดเงินกับลูกค้า พร้อมสร้าง
ฐานข้อมูลของลูกค้า คร้ังต่อไปลูกค้าเพียงแสดงชื่อก็สามารถเข้ารับบริการได้ทันที 
 5. พนักงานนวดจะมารับตัวลูกค้าไปห้องนวด/ห้องทรีทเม้นต์ ลูกค้าเข้ารับการ
บริการของทาง SecretHome & Spa ซึ่งขั้นตอนการบริการ แล้วแต่ที่ลูกค้าได้เลือก 
 6. เมื่อลูกค้าได้รับการบริการเสร็จแล้ว ทางพนักงานนวดจะน าน้ าสมุนไพรอุ่นๆ 
พร้อมผลไม้ตามฤดูกาลมาเสริฟลูกค้าเพื่อความสดชื่น 
 7. พนักงานนวดพาลูกค้าเปลี่ยนรองเท้า และเชิญไปที่หน้าประตูทางออก 
 8. พนักงานนวดเปิดประตูให้ลูกค้า พร้อมกล่าว “ ขอบพระคุณที่ให้ SecretHome 
& Spa ได้ดูแลคุณลูกค้าค่ะ” 

 การวเิคราะห์แผนการจัดการและก าลังคน 
โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 โครงสร้างองค์กร “SecretHome & Spa” เป็นธุรกิจขนาดเล็ก จึงมีโครงสร้างที่ไม่
ซับซ้อน มีสายบังคับเพื่อง่ายต่อการบัญชา และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ได้มีการ
แบ่งการท างานออกเป็น 3 ขั้นดังนี้ 
 1. ผู้บริหารจะดูแล ทั้งด้านการซื้อจัดและการตลาด โดยมี 1) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
เป็นผู้ดูด้าน สินค้า วัตถุดิบ จ านวนสินคงคลัง คุณภาพสินค้า รวมไปถึงติดต่อสัมพันธ์กับ
แพทย์ เภสัชผู้เชื่ยวชาญ 2) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดูแลด้านการขายทั้งหมด 
 2. ในส่วน Back office ได้แก่ 1) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดูด้าน สินค้า วัตถุดิบ 
จ านวนสินคงคลัง คุณภาพสินค้า รวมไปถึงติดต่อสัมพันธ์กับแพทย์ เภสัช ผู้เชื่ยวชาญ    
2) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดูแลด้านการตลาด การโฆษณา ค่อยสนันสนุนด้านการบริการ
ต่างๆ การฝึกอบรม และการตรวจพนักงานบริการทั้งหมด 
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 3. พนักงานนวดจะขึ้นตรงกับผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การวิเคราะห์แผนการเงิน 
 บริษัทใช้ เงินลงทุน เร่ิมแรก 15,057,514 ล้ านบาท  มียอดขายปีที่  1 เท่ ากับ 
29,856,240 บาท ปีที่  2 เท่ ากับ  31,050,490 บาท ปีที่  3 เท่ ากับ  32,841,864 บาท ปีที่  4 
เท่ากับ 34,633,238 บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 35,827,488 บาท มีก าไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 
14,962,283 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ 15,894,773 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 17,096,280 บาท ปีที่ 4 
เท่ากับ 18,272,797 บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 19,044,067 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เท่ากับ 1  ปี 1 เดือน 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก าลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ซิกเครทโฮม
แอนด์ สปา (SecretHome & Spa ) ภายใต้เงื่อนไขที่ทางกิจการได้ก าหนดขึ้นมีความเป็นไป
ได้ในการลงทุน 
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