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12500141, 12500146 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 
ค าส าคัญ:ร้านบริการสุนัข( Happy Dog )/ ธุรกิจบริการ 
กกกกกกกกอลิสา  ด่านพงศ์สุวรรณ์ และ อารยา  จุ่นเจริญ:แผนธุรกิจร้านบริการสุนัข(Happy Dog )/ 
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต.  78 หน้า. 

 
บทคัดย่อ 

กกกกกกกกบริษัท แฮปปี้ ด็อก จ ากัดได้จัดตั้งร้าน “Happy Dog” ลักษณะโครงการเป็นอาคาร ห้อง
เช่าชั้นเดียวตกแต่งสไตล์ Modern เน้นสีฟ้าขนาดห้อง 75 ตารางเมตร  ตั้งอยู่บริเวณชั้น  G  ใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า   ถนนบรมราชชนี  แขวงอรุณ-อัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
10120  ภายในร้านกว้างขวาง เน้นการรักษาความสะอาด และมีการคมนาคมสะดวก  
กกกกกกกกโดยมีแนวคิดมาจากการเล็งเห็นถึงการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบัน ซึ่งมีการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับการเลี้ยงที่เจ้าของมีความใส่ใจและดูแลสุนัขเป็นพิเศษดังนั้น ในการจัดตั้งร้าน “ Happy 
Dog”ผลิตภัณฑที่กิจการเลือกใช้ภายในร้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจาตลาด
ลูกค้า ท าให้กิจการไม่จ าเป็นต้องเสียค่าประชาสัมพันธ์กับสินค้า  ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นคือ  อาหารสุนัข
ของเพดิกรี (Pedigree)ยาสระผม และอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขของ สลิคกี้ (Sleeky) 
กกกกกกกกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไปที่รักและเอาใจใส่ในการเลี้ยงสุนัขหรือน ลูกค้าที่ม
ใช้บริการห้างสรรพสินค้า และเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง  
กกกกกกกกกลยุทธ์ทางการตลาดคือ “เน้นความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด” ตั้งแต่การออกแบบร้าน
รวมถึงสินค้าที่ขายภายในร้านที่ใช้กับสุนัขต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุนัขของลูกค้า ภายใต้
ราคาที่เหมาะสมอีกทั้งด้านการบริการ มีการบริการเป็นกันเอง 
กกกกกกกกแผนการบริการของร้านจะมีเป้าหมายอยู่ที่การให้บริการสุนัขใน 1 วันที่ 15 ตัวหรือ
มากกว่าและลูกค้ามีความพึงพอใจต่อราคาและการให้บริการมากที่สุด 
กกกกกกกกแผนการในอนาคตของกิจการร้าน Happy dog จะมีการปรับปรุงการด าเนินการของร้าน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต และเพิ่มทางเลือกในการใช้
บริการมากขึ้น  
กกกกกกกกสรุปผลทางการเงิน กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)เท่ากับ 515,407
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 71% ระยะเวลาคืนทุน 9 เดือน 28 วัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกกแผนธุรกิจฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์  

อัมพะวัต  ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการจัดท าและให้

ข้อคิดเห็นพร้อมทั้งความรู้ในเร่ืองการท าแผนธุรกิจ  ตลอดจนได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขแผนธุรกิจ

ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีตลอดมา  

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญประธาน  กรรมการสอบ

สัมมนาปัญหาทางธุรกิจ  อาจารย์อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และอาจารย์ ภาวิณี  บรรลือพร

ศักดิ์ กรรมการสอบสัมมนาปัญหาทางธุรกิจที่ได้ให้ค าแนะน า  ข้อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้แผนธุรกิจ

นี้มีความสมบูรณ์  และถูกต้อง  ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 

กกกกกกกกขอขอบคุณ คุณ ลักขณา  สิริกุล เจ้าของร้าน  Yes Pet Shop    ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

จัดท าธุรกิจ และแนะน าการติดต่อตัวแทนจ าหน่ายสินค้า          

กกกกกกกกนอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา  มารดา และทุกคนในครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดู  

สนับสนุน ให้ค าปรึกษา  และเป็นก าลังใจที่ส าคัญมาโดยตลอดมา  และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอย

ให้ความช่วยเหลือ  และเป็นก าลังใจในการศึกษาครั้งน้ีจนส าเร็จลุล่วงมาได้ 

กกกกกกกกประโยชน์อันใดที่พึงมีจากการศึกษาในคร้ังนี้  ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน  แต่หากมี

ข้อผิดพลาดประการใดผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว      
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บทท่ี1 

บทสรุปผู้บริหาร 

กกกกกกกกบริษัท แฮปปี้ ด็อก จ ากัดได้จัดตั้งร้าน “Happy Dog” ลักษณะโครงการเป็นอาคาร ห้อง

เช่าชั้นเดียวตกแต่งสไตล์ Modern เน้นสีฟ้าขนาดห้อง 75 ตารางเมตร  ตั้งอยู่บริเวณชั้น  G  ใน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า   ถนนบรมราชชนี  แขวงอรุณ-อัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

10120  ภายในร้านกว้างขวาง เน้นการรักษาความสะอาด และมีการคมนาคมสะดวก  

กกกกกกกกโดยมีแนวคิดมาจากการเล็งเห็นถึงการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบัน ซึ่งมีการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับการเลี้ยงที่เจ้าของมีความใส่ใจและดูแลสุนัขเป็นพิเศษดังนั้น ในการจัดตั้งร้าน “ Happy 

Dog”  ผลิตภัณฑที่กิจการเลือกใช้ภายในร้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจาก

ตลาดลูกค้า ท าให้กิการไม่จ าเป็นต้องเสียค่าประชาสัมพันธ์กับสินค้า  ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นคือ  อาหาร

สุนัขของเพดิกรี (Pedigree)ยาสระผม และอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขของ สลิคกี้ (Sleeky) 

กกกกกกกกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไปที่รักและเอาใจใส่ในการเลี้ยงสุนัขหรือน ลูกค้าที่ม

ใช้บริการห้างสรรพสินค้า และเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง  

กกกกกกกกกลยุทธ์ทางการตลาดคือ “เน้นความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด” ตั้งแต่การออกแบบร้าน

ให้ดูสะอาดน่าเข้ามารับบริการ สินค้าที่ขายภายในร้านและข้าวของที่ใช้กับสุนัขมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยต่อสุนัขของลูกค้า ภายใต้ราคาที่เหมาะสมอีกทั้งด้านการบริการ มีการบริการเป็นกันเองกก

กกกกกกกกแผนการบริการของร้านจะมีเป้าหมายอยู่ที่การให้บริการสุนัขใน 1 วันที่ 15 ตัวหรือ

มากกว่าและลูกค้ามีความพึงพอใจต่อราคาและการให้บริการมากที่สุด 

กกกกกกกกแผนการในอนาคตของกิจการร้าน Happy dog จะมีการปรับปรุงการด าเนินการของร้าน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต และเพิ่มทางเลือกในการใช้

บริการมากขึ้น เช่น บริการทดลองเลี้ยงสุนัข ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ  

นอกจากนั้นอาจเพิ่มบริการสปาสุนัข คลีนิกรักษาสุนัข เพื่อให้ธุรกิจมีรูปแบบการบริการที่ครบวงจร

มากขึ้น  

กกกกกกกกสรุปผลทางการเงิน กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)เท่ากับ 446,314

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 62.5%ระยะเวลาคืนทุน1 ปี 2 เดือน 
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กกกกกกกกกิจการได้มีการจัดท าแผนธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการความน าเสนอวัตถุประสงค์ของแผน

ธุรกิจ 

กกกกกกกกการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

    1.เพื่ออธิบายถึงแนวความคิดในการท าธุรกิจตลอดจนขั้นตอนต่างๆ 

  กกกกกกกกกกกกกกกก1.1) อธิบายแนวคิดและโอกาสในการท าธุรกิจ 

  กกกกกกกกกกกกกกกก1.2) อธิบายขั้นตอนการท างานต่างๆในการด าเนินธุรกิจบริการสุนัข 

  กกกกกกกกกกกกกกกก1.3) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  โดยผ่านการประเมินผลใน

ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีแผนฉุกเฉิน  เพื่อป้องกันปัญหาจากปัจจัยต่างๆในการด าเนินธุรกิจ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
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บทท่ี 2 

ประวัติความเป็นมาธุรกิจ 

2.1กกประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 

    นางสาวอลิสา ด่านพงศ์สุวรรณ์ และ นางสาวอารยา   จุ่นเจริญมีความสนใจในธุรกิจ

เกี่ยวกับการขายสินค้าและการบริการแก่สุนัข เนื่องจากได้เล่งเห็นถึงว่าในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงประเภท

สุนัขมีผู้นิยมเลี้ยงกันมาก จึงคิดที่จะท าร้านการให้บริการเกี่ยวกับสุนัขขึ้นมาโดยสร้างขึ้นเพื่อ

ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไปซึ่งอาจเป็นประชาชนโดยรอบร้าน รวมไปถึงลูกค้าขา

ประจ า ด้วยความมีใจรักในการบริการและรักสัตว์ด้วยกัน และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจ

ของลูกค้าอย่างถึงที่สุดของเจ้าของธุรกิจจึงต้ังใจที่จะท าร้านเกี่ยวกับสุนัขขึ้นมา  

 

2.2 ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ตารางที่ 1กขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ

แล้วเสร็จ 

1. ศึกษาพื้นที่ 2 เดือน 8 มกราคม 2553 

2. ด าเนินการเร่ืองเช่าพื้นที่ 1 เดือน 8 มีนาคม 2553 

3. ออกแบบรูปแบบร้าน 2 เดือน 8 เมษายน 2553 

4. ติดตั้งอุปกรณ์ 1 เดือน 8 พฤษภาคม2553 

5. ตกแต่งร้าน 4 เดือน 8 กันยายน 2553 
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ตารางที่  2  ขั้นตอนแสดงการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ       
เดือนที่ 

      

  1 2 3 4 5 6 7 

การพัฒนาโครงการ               

ศึกษาพื้นที่               

ด าเนินการเร่ืองค่าเช่าพื้นที่               

ออกแบบรูปแบบร้าน               

ติดตั้งอุปกรณ์               

ตกแต่งร้าน               

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน               
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บทท่ี 3 

ลักษณะการบริการ 

3.1 ชนิดของการบริการ 

                  1.บริการอาบน้ าตัดแต่งขนสุนัข ( ภาคผนวก ก.) 

            2.บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ( ภาคผนวก ก.) 

            3.บริการร้านค้าขายสินค้าเกี่ยวกับสุนัข 

 

3.2 ลักษณะของบริการ 

การก าหนดราคาค่าบริการ 

                   กรณีเป็นสุนัขที่ไม่มีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสภาพขนเป็นสังคะตัง การก าหนดราคา

บริการเสริมสวยสุนัขขึ้นอยู่ขนาดและน้ าหนักของสุนัข 

 ร้านบริการสุนัข Happy Dog  คิดอัตราค่าบริการ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการแบบคิดค่าบริการปกติ 

รายการ ราคา(บาท) 

1.อาบน้ า+ตัดแต่งขน+ตัดเล็บ+เช็ดหู 300-500 

2.อาบน้ า+ตัดเล็บ+เช็ดหู 150-300 

3.ตัดแต่งขน+ตัดเล็บ+เช็ดหู 200-350 

4.ก าจดัเห็บ – หมัด 50-200 

5.รับฝากเลี้ยงสุนัข 100-200 
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ตารางที่ 4 อัตราค่าบริการแบบ Promotion Set 

รายการ S 

1-5 kg. 

M 

6-10 kg. 

L 

11-20 kg. 

1.อาบน้ า+ตัดเล็บ+เช็ดห+ูตัดแต่งขน+ก าจัดเห็บหมัด 350 400 450 

2.ตัดแต่งขน+ตัดเล็บ+เช็ดห+ูก าจัดเห็บหมัด 300 350 400 

 

หมายเหตุ  

    ถ้าเป็นสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพและปัญหาสภาพขน ราคาบริการจะเพิ่มขึ้น ราคาไม่มีอัตรา

ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน 

 

ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โลโก้ร้าน 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด 

กกกกกกกกเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาพอุตสาหกรรม 

และสภาพโดยรวมของ ตลาดที่ธุรกิจด าเนินการว่าอยู่ในสภาพเช่นใด ซึ่งเป็นปัจจัยมหภาคซึ่งส่งผล

กระทบต่ออุตสาหกรรมและสภาวะตลาด ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม อันจะเป็นผลท าให้อุตสาหกรรม

หรือตลาดเจริญเติบโตหรือเกิดสภาวะถดถอย ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาพ

อุตสาหกรรมและภาพรวมของตลาดจะช่วยเป็นข้อมูลช่วยในการรองรับสมมติฐานต่างๆเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงหรือการขยายตัวของธุรกิจที่ก าหนดไว้ในแผนธุรกิจ  ว่ามีความเป็นไปได้และ

น่าเชื่อถือเพียงใด 

4.1 สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 

 ปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ท าให้ผู้บริโภคไม่ออกไปเที่ยว  หันมาเลี้ยงสัตว์เพื่อ

ความผ่อนคลายและยังได้รับแรงกระตุ้นจากสื่อท าให้วิธีการเลี้ยงสัตว์ของไทยเปลี่ยนไปโดยมีการ

ให้ความส าคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งคนที่ฐานระดับกลางก็หัน

มาให้ความส าคัญมากขึ้นต่างจากในอดีตที่จะมีแต่ครอบครัวระดับบนเท่านั้นที่ท าได้ 

    จากการส ารวจ พบว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับสุนัข มีอัตราการเติบโตแบบก้าว

กระโดด แต่รูปแบบเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาที่จะเป็นร้านเพ็ทชอปที่ครบวงจร  โดยการเปิดบริการ

เฉพาะและพบว่าบริการตัดขนสุนัข ( Grooming )ได้รับความนิยมสูงสุด และการขยายจ านวนร้านที่

เพิ่มขึ้นมีทั้งการลงทุนเองและซื้อแฟรนไชส์ 

 ส าหรับตลาดรวมของธุรกิจร้านเพ็ทชอป  หากมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาจะเห็น

ว่ากระแสในธุรกิจดังกล่าวไม่เติบโตดีเท่าที่ควร เน่ืองจากผู้บริโภคมองว่าธุรกิจดังกล่าวยังไม่มีความ

จ าเป็นและออกจะเป็นเร่ืองของความฟุ่มเฟือย ต่อมาคนเร่ิมหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์

เลี้ยงมากขึ้น โดยปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคนิยมพาสุนัขมาใช้บริการที่ร้านกรูมมิงมากขึ้น เนื่องจากไม่มี

เวลาที่จะท าเอง และการมาที่ร้านก็จะได้รับการท าแบบที่ถูกวิธีกว่า  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะ

ได้มาพบกับคนที่เลี้ยงสุนัขด้วยกันเพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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4.2 การแบ่งส่วนตลาด  และส่วนแบ่งทางการตลาด 

 การแบ่งส่วนการตลาดของธุรกิจร้านบริการสุนัข ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนัก  สินค้าที่

ขายภายในร้านจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ธุรกิจร้านสุนัขต้องมี  เช่น  อาหารสุนัข ยาสระ

ผม  อุปกรณ์ส าหรับสุนัข  ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการให้บริการเป็นส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็น  การอาบน้ าสุนัข  

ตัดขน  ตัดเล็บ ตกแต่งขนสุนัข เช็ดหู  โดยกิจการแต่ละกิจการจะมีกิจกรรมหลักดังกล่าวอยู่แล้ว  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มบริการอ่ืนๆเข้าไปเป็นส่วนสนับสนุนยิ่งขึ้น  เช่น  ทางกิจการร้านบริการสุนัข  

( Happy Dog )จะมีการขายสุนัข  และบริการใหม่  เป็นการทดลองเลี้ยงสุนัข  ซึ่งสร้างความแตกต่าง

ทางการให้บริการกับคู่แข่งรายอื่น  จึงเป็นสิ่งจูงใจให้มาใช้บริการ  อย่างไรก็ตามใช่ว่าการบริการจะ

เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดได้อย่างดี  พื้นที่หรือท าเลที่ตั้งมีส่วนส าคัญ  เพราะกิจการเปิดท าการเพียงที่

เดียวอาจไม่สามารถจูงใจผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ให้มาใช้บริการได้นอกจากคนที่มาใช้

บริการในห้างสรรพสินค้า หรือผู้ที่มีความตั้งใจโดยตรงที่จะมาใช้บริการ  ดังน้ัน ส่วนแบ่งตลาดของ

กิจการก็จะถูกแบ่งออกไปตามแต่ละพื้นที่   

  

4.3  แนวโน้มทางการตลาด 

 เมย์ ลอเรนซ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮ่ง โฮ่ง โฮ่ง เพ็ทชอป จ ากัด ผู้ให้บริการแฟรน

ไชส์ โฮ่ง โฮ่ง โฮ่ง ได้ให้ความเห็นของธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยง

โดยเฉพาะตลาดรวมธุรกิจสุนัข ตลอดระยะ 2 ปีที่ผ่านมาขยายตัวกว่า 80% เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 

ที่ร้านเกี่ยวกับสุนัขกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สวนกระแสเศรษฐกิจ 

                   ส่วนการเติบโตของตลาดธุรกิจสุนัขในช่วงปีที่ผ่านมามีการเติบโต 30% ส่วนปีนี้ตนคิด

ว่าน่าจะลดลงไปเหลือประมาณ 10% เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ  

                  อย่างไรก็ดี เมย์  ลอเรนซ์มองว่าแนวโน้มของธุรกิจตรงนี้น่าจะยังดีอยู่แม้ว่าในช่วงภาวะ

เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงก็ตามเนื่องจากธุรกิจตัวนี้ไม่ได้ลงทุนสูงมากนัก และส าหรับลูกค้าก็ยังมีคง

ความต้องการที่จะซื้อสุนัขอยู่แต่อาจจะเป็นสุนัขที่ระดับราคาไม่สูงมากเท่ากับที่ผ่านมาซึ่งก็จะมีการ

ซื้ออาหารและการมาใช้บริการร้านสุนัขอีกอีก 
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4.4 กลุ่มตลาดเป้าหมาย 

เป้าหมายหลัก 

 กลุ่มคนทั่วไปที่เลี้ยงสุนัขอย่างเอาใจใส่โดยเฉพาะกับความสวยงามของสุนัขที่

เลี้ยง 

 กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

เป้าหมายรอง 

 กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขที่ยังไม่เคยใช้บริการร้านสุนัข 

 กลุ่มคนทั่วไปที่เลี้ยงสุนัขและผู้มีความสนใจที่จะเลี้ยงสุนัข 

 กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนและต้องการผู้ช่วยในการดูแลสุนัข 

 

4.5ลักษณะลูกค้า 

 ด้านภูมิศาสตร์  ( Geographic Segmentation ) 

                 เน่ืองจากที่ตั้งของเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เป็นเขตที่มีผู้คนท าการค้าและมีกลุ่มลูกค้าจ านวนมาก

มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า  ดังนั้นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่  จะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการใน

ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  และลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 ด้านประชากร  ( Demographic Segmentation ) 

                ปัจจุบันประชากรจะหลีกเลี่ยงการออกไปเที่ยวนอกบ้าน แต่หันมาให้ความสนใจเลี้ยง

สัตว์ไว้กับบ้านมากขึ้น สัตว์ที่นิยมเลี้ยง  ได้แก่  สุนัข แต่ไม่มีเวลาดูแล  กิจการร้านสุนัขจึงได้รับ

ความสนใจในการเลือกใช้บริการ ยังให้ความสะดวกสบายต่อลูกค้าอีกด้วย   

 ด้านจิตวิทยา   (  Psychology Segmentation ) 

                 กลุ่มผู้ลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับสุนัขค่อนข้างมาก  รักสุนัขในขั้น  ( Love me Love my 

Dog ) ซึ่งจะให้ขายสินค้าและบริการค่อนข้างง่ายส าหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ 
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 ด้านพฤติกรรม ( Behavioral Segmentation )  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

                1.กลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อน ( รักสุนัข )  เลี้ยงสุนัขโดยให้ความส าคัญกับสุนัขใน

ทุกการดูแลให้ความสนใจสุนัขค่อนข้างมากมีความสุขเมื่อได้ดูแลสุนัขนั้นๆกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะใส่

ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับสุนัขโดยค านึงถึงการใช้สอยเป็นหลัก  ไม่เน้นความสวยงามมากนัก 

กลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงสุนัขตามกระแสหรือแฟชั่น  เป็นลูกค้าที่เลี้ยงสุนัขเพื่อสวยงาม  เลี้ยงเพราะอาจ

ได้รับอิทธิพลจาก  ละคร  เพื่อน  กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ค่อยค านึงถึงความต้องการของสุนัขจะซื้อ

สินค้าตามใจตัวเอง  โดยอาจต้องการเป็นสินค้าที่มีรูปลักษณ์แปลกใหม่   มากกว่าประโยชน์ 

                2.กลุ่มผู้ทดลองเลี้ยง  เป็นกลุ่มที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงสุนัข  อาจด้วยเหตุผลต่างๆ  ซึ่ง

เป็นลูกค้าใหม่ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการค่อนข้างน้อย  มากกว่าการทดลองเลี้ยง

เอง  แต่จะมีช่วงแรกของการซื้อสินค้าบางชนิดไปเลี้ยงด้วยตัวเอง 

 
 
4.6 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน(Five Forces)   
กกกกกกกก1) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันรายเดิมในธุรกิจ  
กกกกกกกก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีธุรกิจร้านอาบน้ า  ตัดแต่งขนสุนัข คลีนิกและร้านขาย

อาหารสัตว์ อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อมเช่นเดียวกับร้าน Happy Dog ของกิจการ

และเน่ืองจากร้านให้บริการสุนัขส่วนใหญ่จะมีรูปแบบที่ครอบคลุมทั้ง อาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัข และ

การขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัข ซึ่งมีความเหมือนกับธุรกิจเดิมที่มี  ร้าน Happy Dog จึงต้องสร้าง

ความแตกต่างของธุรกิจโดยมุ่งเน้นในด้านราคาที่ถูกกว่า ค านึงถึงประสิทธิภาพการให้บริการเป็น

หลัก มุ่งเน้นการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ใส่ใจรายละเอียดในการให้บริการสุนัข 

จัดหาบุคลาการที่มีความรู้เกี่ยวกับสุนัข มีความรู้เร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ ผ่านการอบรมตามหลักสูตร 

และที่ส าคัญต้องเป็นคนรักสุนัขและรักการให้บริการ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่

เลือกใช้บริการ และเนื่องจากร้าน Happy Dog มีความได้เปรียบในท าเลที่ตั้งของกิจการ  สามารถ

เดินทางมาใช้บริการได้สะดวก มีที่จอดรถให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการจึงถือเป็นจุดแข็งของกิจการอีก

ด้านหน่ึง 
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                  2) การวิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่ 

     เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจให้บริการสุนัข  จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มี

โอกาสที่จะเกิดคู่แข่งรายใหม่ในกิจการเดียวกันนี้อยู่ตลอดเวลา  การป้องกัน หรือการตอบโต้ของ

กิจการรายใหม่เป็นไปได้ยาก  ดังนั้น ร้าน Happy Dog จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดที่ดี  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ และการเพิ่มความหลากหลายในการบริการ 

เช่น ในอนาคตอาจมีบริการ สปาสุนัข บริการทดลองเลี้ยงสุนัขก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อดึงดูดใจลูกค้า

ของกิจการให้เพิ่มมากขึ้น สินค้าที่ขายภายในร้านอาจเพิ่มความหลากหลาย มีทางเลือกให้กับลูกค้า

มากขึ้น เช่น ตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีหลายตรายี่ห้อ เป็นต้น  กิจการต้องรักษามาตรฐานการให้บริการ

ให้มีคุณภาพ  มีการจัดการส่งเสริมการขายสินค้า ให้ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ า  เพื่อไม่ให้

คู่แข่งรายใหม่เข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาด 

3) การวิเคราะห์ธุรกิจท่ีสามารถทดแทนได้ 

      ธุรกิจที่สามารถเข้ามาทดแทนหรือคู่แข่งของร้าน Happy Dog  เป็นพวกธุรกิจร้าน

อาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขทั่วไป  ร้านขายอาหารสุนัขและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ อีก

ทั้งยังมีร้านค้าที่ขายสุนัขและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัขตามตลาดนัดที่พบเห็นบ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน  

ซึ่งร้านค้าพวกนี้จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า เน่ืองจากลูกค้าสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และ

การเดินทาง  และในบางคร้ังร้านค้าพวกนี้อาจมีราคาสินค้าที่ถูกกว่าของกิจการ  อาจสร้างความไม่

แน่ใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เกิดความสับสน  กิจการจึงต้องส ร้างความเข้มแข็ง

ด้านกลยุทธ์และความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากขึ้น 

      4) การวิเคราะห์อ านาจต่อรองลูกค้า 

กกกกกกกก ธุรกิจร้าน Happy Dog เป็นธุรกิจที่เน้นด้านราคาค่าบริการถูก และประสิทธิภาพในการ

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นหลัก  ท า

ให้สร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้เป็นจ านวนมาก  การต่อรองของลูกค้า

จึงไม่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น  
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5)การวิเคราะห์อ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ 

กกกกกกกกซัพพลายเออร์มีส่วนส าคัญของการให้บริการด้านร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัข  

ดังนั้น  กิจการจ าเป็นต้องมีซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ธุรกิจต้องการ  สินค้าของซัพ

พลายเออร์นั้นต้องเป็นตรายี่ห้อที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้การยอมรับ หรือ อาจเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า  และตัวซัพพลายเออร์ควรมีความน่าเชื่อถือและสามารถท าให้

ร้านค้าเกิดความไว้วางใจได้  ในปัจจุบันซัพพลายเออร์ขายอาหารสุนัขและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัขมี

จ านวนหลายราย ท าให้อ านาจต่อรองของธุรกิจมีมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพใกล้เคียงกัน ธุรกิจสามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้  ท าให้ซัพพลายเออร์มีความต้องการที่จะ

ขาย ธุรกิจจึงสามารถมีอ านาจต่อรองซัพพลายเออร์ได้สูงกว่า 

 

4.7 คู่แข่งขัน ( Competitor ) 

คู่แข่งขันหลัก  คือ  แฟรนไชส์  โฮ่ง โฮ่ง โฮ่ง เพ็ทช็อป & กรูมมิงเซ็นเตอร์ 

คู่แข่งขันรอง  คือ  กิจการร้านสุนัข 

                 ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข  เติบโตจากปีก่อน 10%  ผล

เน่ืองมาจากผู้เลี้ยงเร่ิมให้ความส าคัญกับการดูแล ทั้งอาหาร ที่อยู่ และการรักษาโรค รวมถึงกิจกรรม

ร่วมต่างๆ   ซึ่งท าให้ธุรกิจมีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ในแต่ละธุรกิจจะมีรูปแบบการให้บริการที่

แตกต่างกัน  เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เลี้ยงสุนัข   
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4.8รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน 

การเปรียบเทียบ ร้าน Happy Dog The Pet Shop Buddy  Dog 

ด้านสินค้าและบริการ 

 สินค้า 

 

 

 

 

 บริการ 

 

สินค้าเปน็สินค้าที่มตีรา

ยี่ห้อติดตลาด และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆเช่นเพดิก

รี  อัลโป  น้ ายาอาบน้ า 

เป็นตน้ 

 

อาบน้ า, ตัดเล็บ, เช็ดหู 

ตัดขน ,ตัดแต่งทรงสุนัข , 

รับฝากเลี้ยงสุนัข 

 

 

สินค้าเป็นสินค้าที่มีตรา

ยี่ห้อติดตลาด ผลิตภัณฑ์

อื่นๆ เช่น เพดิกรี  อัลโป  

น้ ายาอาบน้ า เป็นต้น 

 

อาบน้ า, ตัดเล็บ, เช็ดหู 

ตัดขน ,ตัดแต่งทรงสุนัข, 

รับฝากเลี้ยงสุนัข 

 

สินค้าเปน็สินค้าที่มตีรา

ยี่ห้อติดตลาด ผลติภัณฑ์

อื่นๆ เช่น เพดิกรี  อัลโป  

น้ ายาอาบน้ า เป็นตน้ 

 

อาบน้ า, ตัดเล็บ, เช็ดหู 

ตัดขน ,ตัดแต่งทรงสุนัข

,รับฝากเลี้ยงสุนัข 

 

 ด้านราคา 

 
ราคาแบ่งเป็นตามแพ็ค
เก็จและขนาด 
-ลูกสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้น
ไป หรือ สุนัขพัน ธ์ุขน
ส้ัน  
-สุนัขโตพันธ์ุเล็ก 
-สุนัขโตพันธ์ุกลาง 

 
ราคาแบ่งเป็นตามแพ็คเก็จ
และขนาด 
-ลูกสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป 
หรือ สุนัขพันธ์ุขนสั้น  
-สุนัขโตพันธ์ุเล็ก 
-สุนัขโตพันธ์ุกลาง 

 
ราคาแบ่งเป็นตามแพ็ค
เก็จและขนาด 
-ลูกสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้น
ไปหรือสุนัขพันธ์ุขนสั้น 
 -สุนัขโตพันธ์ุเล็ก 
-สุนัขโตพันธ์ุกลาง  
 

  

ด้านช่องทาง 

การจัดจ าหน่าย 

-จัดตั้งป้ายโฆษณา 

-ลงโฆษณาอินเตอรเ์น็ต 
www.happydog.com 
-ท าป้ายโฆษณาติดตาม

ช้ันในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลปิน่เกล้าและฝั่ง

ตรงข้ามของห้าง 

 

 

โฆษณาในอินเตอร์เน็ต 

 

โฆษณาในอินเตอร์เน็ต 

http://www.happydog.com/


14 

 

 

 

  

          ด้านส่งเสริม 

การตลาด 

 
-สมัครสมาชิกฟรีอาบน้ า
ครบเซ็ทสุนัข 2 ครั้ง กก 
-ถ้าซ้ือสินค้าภายในร้าย
ครบ 300 บาทรับหวี
แปรงขนสุนัข1 อัน 
-ถ้าซ้ือสินค้าตั้งแต่ 500 – 
1000บาท รบัทันทีอาหาร
สุนัข Pidegree 1 กล่อง
ขนาดใหญ่กกกกกกกก
กกกกกก 

 

- อาบน้ า หรือ อาบน้ า-ตัด

ขน ครบ 5 ครัง้ รับส่วนลด 

50 บาท 

- อาบน้ า หรือ อาบน้ า-ตัด

ขน ครบ10ครัง้ อาบน้ าฟรี 

1 ครั้งหรือแลกเปน็ส่วนลด

ส าหรับการตัดขนสุนัข 

 

- 
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4.9การวิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ หรือ SWOT Analysis 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

ด้านการบริหารจัดการ 1.เจ้าของธุรกิจมคีวามรู้ และทักษะ 

ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2.มีบุคลากรที่มคีวามสามารถ และ

ประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมตาม

หลักสูตร 

3.มีท าเลทีต่ั้งในการด าเนินกจิการที่

เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง 

4.มีการควบคุมมาตรฐานและประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงาน 

1.เป็นกจิการที่มีเจ้าของเพียงคน

เดียว จึงต้องจ้างพนักงานที่มีความรู้

ความสมารถมาช่วยในการ

บริหารงาน 

2.มีบุคลากรในการบริการจ านวน

น้อย 

3.เป็นกจิการแรก ยังขาด

ประสบการณ์ และความช านาญใน

การบริหาร 

ด้านการตลาด 1.มีการส่งเสริมการตลาดที่ดี มีการสมัคร

สมาชิกและมโีปรโมชั่นพิเศษส าหรับลูกค้า

ประจ า 

2.ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในกิจการ 

3.สินค้าและบริการที่มคีุณภาพที่เหมาะสม 

ตามความพึงพอใจของลูกค้า 

4.มีการจัดท าการโฆษณาหลากหลาย

รูปแบบ เช่น การเก็บขอ้มูลประวัติของ

ลูกค้า เพื่อแจ้งโปรโมชั่น 

 

1.มีธุรกิจอาบน้ า ตัดแตง่ขนสุนขัอยู่

เป็นจ านวนมาก 

2.สามารถมีคู่แข่งรายใหมเ่ข้ามาใน

ตลาดได้ง่าย 

3.เป็นธุรกิจใหม่ ยังขาดความเข้าใจ

ในการบริการของลูกค้า 
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ตารางที่ 6 ( ต่อ) 

ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

ด้านการบริการ 1.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้าน

การให้บริการ 

2.บุคลากรมีความรัก ความเข้าใจต่อ

การเอาใจใส่ดูแลสุนขั 

3.เลือกใช้อุปกรณ์ทีท่ันสมัย และใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

4.เน้นการบริการที่มีความเป็นกันเอง 

มุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าหลังการ

ใช้บริการ  

1.ขาดความช านาญในการ

ให้บริการ 

2.บริการมีความใกล้เคียงกับคู่แขง่ 

อาจแตกต่างกันในจุดมุง่หมาย 

3.สามารถลอกเลียนแบบการ

ให้บริการไดง้่าย 

ด้านการเงิน 1.มีจ านวนเงินลงทุน เพียงพอต่อการ

ด าเนินธุรกิจ 

2.ใช้ระยะเวลาคนืทุนไม่นาน 

1.เป็นการลงทุนระยะยาวท าให้

ช่วงแรกขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน 

2.ใช้เงินลทุนค่อนข้างสูง ในช่วง

เริ่มต้นกิจการ 
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

1.กลุ่มคนทั่วไปที่เลี้ยงสุนขัอย่างเอาใจใส่

โดยเฉพาะกับความสวยงามของสุนัขที่

เลี้ยง  และใหค้วามส าคัญกับสุขภาพของ

สุนัข 

2.กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขที่ยังไม่เคยใชบ้ริการ

ร้านสุนัข 

3.กลุ่มคนทั่วไปที่เลี้ยงสุนขัและผูม้ีความ

สนใจทีจ่ะเลี้ยงสุนัข 

4.กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงสุนัขไว้เป็น

เพื่อนและต้องการผู้ช่วยในการดแูลสุนัข 

1.จ ากัดเฉพาะกลุ่มลูกค้า 

2.เนื่องจากลูกค้าจะมทีัศนคตเิดิม 

ที่ว่า ท าไมต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆ

ท าเองดีกว่าประหยัด ธุรกิจจึงต้อง

พยายามช้ีให้ลูกค้าเปลี่ยนทัศนคต ิ

ให้เห็นความแตกต่าง และหันมา

ลองใช้บริการร้านสุนัข 

สถานการณ์การแข่งขัน 1.ธุรกิจที่มีคู่แข่งขันจ านวนมาก ส่งผล

กระทบด้านบวกต่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพสินค้าและการให้บริการ 

เป็นแรงผลักดันในการด าเนนิงาน ให้

เหนือกว่าคู่แข่งขนั 

2.หากต้องการการยอมรับจากลูกค้า 

ธุรกิจจ าเปน็จะต้องด าเนินกลยุทธใ์นด้าน

คุณภาพและราคาที่เหมาะสม 

เพื่อดึงดดูใจลูกค้าให้มาใช้บริการ 

4.ลูกค้าที่มีการรับรู้ต่อภาพพจนท์ีด่ีของ

องค์กร 

1.สามารถเกิดคู่แข่งขันรายใหม่ได้

ตลอดเวลา 

2.ยากต่อการควบคุมการเกิดใหม่

ของคู่แข่งขันธุรกิจเดียวกัน 

3.ยากต่อการแบ่งส่วนการตลาด

จากธุรกิจที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว 
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ตารางที่ 7 ( ต่อ ) 

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

สังคม 1.คนไทยส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุนขัไว้เป็น

เพื่อนเล่น และช่วยเฝ้าบ้าน จึงท าให้ปจัจบุันมี

สุนัขจ านวนมาก สุนัขจึงเปรียบเสมือน

สมาชิกในครอบครัว 

2.พฤติกรรมของคนในปจัจบุันนยิมเลี้ยงสุนัข

พันธ์ุต่างประเทศ 

ซ่ึงสุนัขเหล่านัน้ต้องการการเอาใจใส่ดูแล

จ านวนมาก  เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างแพง 

และมีรายละเอียดทีค่่อนข้างซับซอ้นและ

พิถีพิถันในการดูแล จึงจ าเปน็ต้องมีคนช่วย

ดูแล เอาใจใส ่

1.เนื่องจากพฤติกรรมและความชอบ

ของคนส่วนใหญ่มคีวามแตกต่างกัน  

ดังนั้น การเลี้ยงสุนขัจงึไม่ใช่ทางเลือก

เดียว 

แต่กลับมีสัตว์ชนิดอื่นทีน่ิยมเลี้ยง 

และง่ายต่อการเลี้ยงดู เช่น ปลา แมว 

นก เป็นตน้ สัตว์จ าพวกนี้ไม่ต้องการ

การเอาใจใส่มาก จึงเป็นอีกทางเลอืก

ส าหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัก 

 

กฎหมาย, ข้อบงัคับ 

กฎระเบียบ 

1.มีกฎหมายคุ้มครอง 

 - คุ้มครองผู้บริโภค 

 - การจดทะเบียนพาณิชย์ 

1.เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในจ านวนที่

ค่อนข้างมาก 

2.การด าเนินธุรกิจต้องมีการจัดการ

และใหค้วามส าคัญในเรื่องของความ

สะอาด และกลิ่นไม่ให้รบกวน

ภายนอก ซ่ึงอาจท าให้เกิดการ

ร้องเรียนได ้

เทคโลย ี 1.มีอุปกรณ์และเครื่องมือทีท่ันสมัยในการ

ให้บริการสุนขั 

2.มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่กว้างขวางมาก

ขึ้น เช่น การโฆษณาอินเตอรเ์น็ต 

1.มีต้น ทุนค่าใช้จ่ายในเครื่องมือ 

อุปกรณ์  ที่ค่อนข้างสูง 
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ตารางที่ 7 ( ต่อ ) 

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

สภาพเศรษฐกิจ 1.เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ค่อนข้างมีความตึงเครียด ในหลาย

ครอบครัวจึงหลีกเลี่ยงความเครียด โดย

การหันมาเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะเสียเงิน

ในการท ากิจกรรมอย่างอื่น 

 

1.มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัขที่

ค่อนข้างสูง และเนื่องจากกลัวว่า

ต้องเป็นภาระในการเลี้ยงดู 
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บทท่ี 5 

แผนบริหารการจัดการ 
5.1 ข้อมูลธุรกิจ 
ชื่อกิจการ   Happy Dog 
ท่ีอยู/่ท่ีตั้งกิจการ ชั้น  G  ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า   ถนนบรมราชชนี  แขวง

อรุณ-อัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10120 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ  ร้านค้าบริการขนาดย่อม 
 
5.2 ด าเนินงานโดย 
                   นางสาวอลิสา  ด่านพงศ์สุวรรณ์   ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการ 
 
5.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนและสัดส่วนการถือครอง 
ตารางที่ 8 รายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จ านวนเงิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
1 นางสาว อลิสา     ด่านพงศ์สุวรรณ์ 500,000 71 
2 นางสาวอารยา     จุ่นเจริญ 200,000 29 
 รวม 700,000 100 % 

 
5.4 ประวัติของผู้บริหาร 
นางสาว อลิสา ด่านพงศ์สุวรรณ์  อายุ 22 ปี 
การศึกษา  
กกกกกกกกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี  ปี พ.ศ. 2549 
กกกกกกกกระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร    ปี พ.ศ. 2553 
ประสบการณ์ท างาน 
กกกกกกกก ปี พ.ศ.2553  บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จ ากัด ต าแหน่ง ฝ่ายประสานงานการค้า 
ต่างประเทศ 
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นางสาวอารยา จุ่นเจริญ  อายุ 22 ป ี
การศึกษา  
กกกกกกกกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง   ปี พ.ศ. 2549 
กกกกกกกกระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปี พ.ศ. 2553 
ประสบการณ์ท างาน 
กกกกกกกกปี พ.ศ. 2553  บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จ ากัด ต าแหน่ง ฝ่ายจัดซื้อ 
 
 
5.5 แผนผังองค์กร 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 แผนผังองค์กร 
 
5.6 หน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 
ต าแหน่ง   พนักงานบัญชี 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  จัดท าบัญชีของร้าน 
 
การศึกษา/คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี สามารถ

ใช้คอมพิวเตอร์ได้  และมีความละเอียดรอบคอบ  
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท 
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ต าแหน่ง   พนักงานขาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ             ขายสินค้าให้กับลูกค้า 

มีความสามารถด้านการขาย  และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ 
ลูกค้าคอยบริการความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใชบ้ริการ 

 
การศึกษา/คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป เพศหญิง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  

และมีความสามารถในการจูงใจลูกค้า  มนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส พูดจาดี สุภาพเรียบร้อย ใจรักงานบริการ 

อัตราเงินเดือน 6,000 บาท 
 
 ต าแหน่ง   พนักงานอาบน้ าและตัดขน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ อาบน้ าและตัดขนสุนัข 
การศึกษา/คุณสมบัติ ไม่จ ากัดเพศ  อายุ 20-30 ปี  รักสุนัข รักการให้บริการ 
 มีความรู้เกี่ยวกับสุนัข เช่น  รูปทรงสุนัข สภาพเส้นขน  
 มีความรู้เร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งขนสุนัขให้เหมาะสม

กับสุนัขแต่ละพันธุ์   ผ่านการอบรมหลักสูตรเรียนตัดขน มีใบ
ประกาศ 

อัตราเงินเดือน 8,000 บาท  
 
5.7 แผนงานด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ 
ตารางที่ 9  แผนงานด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ 
ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อัตรา

เงินเดือน 
รวม

เงินเดือน 
ต่อปี 

1 เจ้าของกิจการ ผู้จัดการร้าน Happy Dog 1 20,000 240,000 
2 ฝ่ายบริหารและ

บัญชี 
พนักงานบัญชี 1 10,000 120,000 

3 ฝ่ายขาย พนักงานขาย/ต้อนรับ 1 6,000 72,000 
4 ฝ่ายบรกิาร พนักงานอาบน้ าและตัดขน 2 8,000 96,000 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 5 44,000 528,000 
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5.8 วิสัยทัศน์ (Vision ) 
                 เป็นผู้น าร้านบริการสุนัขที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก 
 
5.9 พันธกิจ ( Mission ) 
                 ให้ความส าคัญกับสุนัขและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 
5.10เป้าหมายทางธุรกิจ ( Goal of Business ) 
เป้าหมายระยะสั้น (1-2 ) ปี 

1. เพิ่มศักยภาพของพนักงาน และ การบริการ 
2. เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 เป้าหมายระยะยาว ( 3-4 )ปี 
1. เสริมสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญถึง 
2. เป็นผู้น าทางด้านการบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง(สุนัข) 
3. มุ่งการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของร้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
4. ร้านสามารถช าระคืนเงินทุนได้ 
5. สร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริการของร้านให้เกิดขึ้นกับลูกค้า 

                  
5.11 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ( Key Success Factors ) 

     1.   มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ 
     2.   มีบริการที่มีศักยภาพ 

                 3.  มีอัตราสินค้าและค่าบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ 
                 4.  มีผู้บริหารที่มีใจรักในการบริการร้านสุนัขอย่างจริงจัง 

กก 
 

5.12นโยบายการจ่ายเงินปันผลกกกก 
 ทางร้านบริการสุนัข Happy Dog มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายปี โดยจ่ายเงินปัน
ผลตามสัดส่วนของการลงทุน 
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5.13 แผนด าเนินการอื่นของธุรกิจ 
กกกกกกกก ร้าน Happy dog จะมีการปรับปรุงการด าเนินการของร้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต และเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น เช่น บริการ
ทดลองเลี้ยงสุนัข ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ  นอกจากนั้นอาจเพิ่ม
บริการสปาสุนัข คลีนิกรักษาสุนัข เพื่อให้ธุรกิจมีรูปแบบการบริการที่ครบวงจรมากขึ้น ลูกค้ามี
ความสะดวกสบาย และเป็นทางเลือกแรกที่ลูกค้านึกถึง  
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บทท่ี 6 

แผนการตลาด 
6.1เป้าหมายทางการตลาด 
                   1. สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและตรงต่อเวลา กกกกกกกก 

           2. มีก าไรขั้นต้นไม่ต่ ากว่า 10 % 
                   3. สร้างชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 
6.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก กลุ่มคนทั่วไปที่เลี้ยงสุนัขอย่างเอาใจใส่โดยเฉพาะกับ                   
ความสวยงามของสุนัขที่เลี้ยง 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขที่ยังไม่เคยใช้บริการร้านสุนัข 
กลุ่มคนทั่วไปที่เลี้ยงสุนัขและผู้มีความสนใจที่จะเลี้ยง 
สุนัข  กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนและ
ต้องการผู้ช่วยในการดูแลสุนัข 
 

6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
กกกกกกกก กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ : จุดเด่นของร้าน คือ มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
จุดส าคัญซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
                 1. จัดรูปแบบร้านสไตล์ที่ทันสมัย สะอาด  ตกแต่งด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ  

     2. ภายในห้องอาบน้ าสุนัขมีอ่างอาบน้ าเพียงพอแก่การให้บริการ 
                 3. มีที่โซฟารับรองส าหรับลูกค้าที่พาสุนัขมารับบริการ กกกกกกกก 
6.3.1 กลยุทธ์ด้านบริการ 

1. เน้นความส าคัญของการบริการทั้งก่อนและหลังการบริการ 
2. การบริการต้องมีความ น่าเชื่อถือ สะอาด ปลอดภัย 

 6.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
                 การพิจารณาการต้ังราคาของร้าน Happy Dog จะขึ้นอยู่กับราคาแบ่งเป็นตามแพ็คเก็จและ
ขนาด  การมารับบริการของลูกค้าตามรูปแบบที่ทางร้านตั้งไว้และขึ้นอยู่กับขนาดของสุนัขด้วย
เช่นกัน 
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6.3.3กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
                 1. ทางร้านจะมีการจัดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและบุคคลทั่วไปได้เข้า
มาใช้บริการมีการ 

     2. ลงโฆษณาในอินเตอร์เน็ต www.happydog.com 
     3. ท าป้ายโฆษณาติดตามชั้นในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและฝั่งตรงข้ามห้าง 

6.3.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
                     1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น เช่น  
ได้รับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณ ได้แก่  

 สมัครสมาชิก ฟรีอาบน้ าครบแพ็คเก็จสุนัข 2 คร้ัง กกกกกกกกกกกกกกกฃ 
 ถ้าซื้อสินค้าภายในร้ายครบ 300 บาทรับหวีแปรงขนสุนัข1 อัน 
 ถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 – 1000บาท รับทันทีอาหารสุนัข Pidegree 1 กล่อง 

                 2. มีการโฆษณาเพื่อ เป็นการ Promote ร้านดังนี ้
 ติดป้ายโฆษณาบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล, ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล(เมเจอร์ปิ่นเกล้า) 
 แจกแผ่นพับโฆษณาที่ทางเข้าลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 
 โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
 ติดป้ายไว้หน้าร้านว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง 

กกกกกกกกกกกกกก  
6.4 กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
กิจกรรม จัดท าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่โดยติดไว้ยังจุดท่ีส าคัญ  
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเปิดร้าน 
งบประมาณ 10,000 บาท 
ผลที่ได้รับ ได้สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาและบุคคลทั่วไปที่มาเดินห้างสรรพ
   สินค้า 
 
กิจกรรม จัดท าใบปลิวโฆษณาร้าน Happy Dog บริเวณทางเข้าลานจอดรถ 
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
งบประมาณ 3,000 บาท 
ผลที่ได้รับ ประชาชนรับทราบข้อมูลและรู้จักร้านมากยิ่งขึ้น 
 
 

http://www.happydog.com/
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กิจกรรม จัดท าโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต  
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
งบประมาณ 10,000บาท 
ผลที่ได้รับ ประชาชนรับทราบข้อมูลและรู้จักโครงการมากยิ่งขึ้น 
 
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีหน้าร้าน 
ระยะเวลา 1 เดือน 
งบประมาณ 2,000 บาท 
ผลที่ได้รับ สามารถช่วยกระตุ้นลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น 
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บทท่ี 7 

 แผนบริการ 
7.1  สถานประกอบการในการบริการ 
 ที่ตั้ง  ชั้น  G  ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า   ถนนบรมราชชนี  แขวงอรุณ-อัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10120        
                 รายละเอียดที่ตั้ง   เป็นอาคาร ห้องเช่าชั้นเดียวตกแต่งสไตล์ที่ทันสมัย เน้นโทนสีฟ้าขนาด
ห้อง 75 ตารางเมตร   ภายในร้านประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 

- ห้องอาบน้ าสุนัข 
- ห้องตัดตกแต่งขน 
- จุดโชว์สุนัขส าหรับขายและให้เช่าเลี้ยง 

 ภายในร้านกว้างขว้าง เน้นการรักษาความสะอาด และมีการคมนาคมสะดวก จุดเด่นของโครงการ
อยู่ที่ ท าเลที่ตั้ง ราคา และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนที่ต้ังสถานประกอบการ 
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7.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบริการ 
ตารางที่ 10 แสดงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการบริการ 
ล าดับ รายการ จ านวน การใช้งาน ราคาต่อ

หน่วย 
1 บัตเลี่ยน andis AGC 

super2speed 
1 ด้ามจับส าหรับใส่ใบตัดขน 

 
9,500 

2 ใบบัตเลี่ยน  

 เบอร์ 10  
 เบอร์ 40 (0.01 มม.) สแตน

เลส  
 เบอร์ 9 (2.0 มม.) 

ของ Oster ทน,ตัดดีกว่า     
 เบอร์ 4FC (9.5 มม.)  
 เบอร์ 5F (6.3มม.) 

 

   

ส าหรับตัดหน้าและตัดตัวขน
เกรียน ไถขนท้อง ขนก้น     
ส าหรับตัดขนเท้า 
ส าหรับตัดหน้าและตัดตัวขน
เกรียน  
ไถขนท้อง ขนก้น 
ส าหรับตัดสวยงาม  
ส าหรับตัดสวยงาม 

 

1,750 
 

1,500 
2,000 

   2,000 
2,200 

3 กรรไกรตรง  

กรรไกรซอย 

กรรไกรโค้ง 

1 
1 
1 

ส าหรับตัดขน 
ส าหรับซอยขนสุนัข 
ส าหรับตัดตามใบหน้า หู เท้า
สะโพก 

4500 
   1800 
   1500 

4 สลิ๊กเกอร์ 1 ส าหรับแปรงขนสุนัข 250 

5 หวีตรง 1 ส าหรับหวีขนสุนัข 120 
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6 กรรไกรตัดเล็บ 1 ส าหรับตัดเล็บสุนัข 130 

7 เสื้อคลุมตัดขน  1 ส าหรับตัดขน ป้องกันขนติด
เสื้อผ้า 

1000 

8 โต๊ะตัดขน 1 ส าหรับใช้ตัดขนสุนัข 6400 

9 ไดร์เป่า 1 ส าหรับไดร์ขนสุนัข 2000 

10 อ่างอาบน้ า 1 ส าหรับอาบน้ าสุนัข 
 

3,200 

11 คีมถอนขนหู  1 ใช้ถอนขนหูเพื่อลดการสะสม
ของเชื้อโรคตา่งๆในช่องหู 

300 

12 แผ่นยางปูกันลื่น 6 ส าหรับปูกันพื้นลื่น 480 
13 ตระกร้อครอบปากสุนัข 3 ส าหรับครอบปากสุนัขที่ดุ 300 
14 ผ้าเช็ดตัวสุนัข 20 

ผืน 
เช็ดท าความสะอาด 110 

15 ชั้นวางอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ 2 ส าหรับวางอุปกรณ์ต่างๆ 10,000 
16 กรงใส่สุนัขสแตนเลสขนาดใหญ่

(แบ่งเป็น 7 กรงเล็ก) 
1 ส าหรับใส่สุนัข 25,000 
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7.3 วัตถุดิบสิ้นเปลืองและเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการ 
ตารางที่ 11 วัตถุดิบสิ้นเปลืองและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ 

ล าดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

จ านวนต่อ
หน่วย 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

1 แชมพู ลูกสุนัข  175 1 แกลลอน 175 
2 แชมพู บ ารุงขนผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสั้น  175 1 แกลลอน 175 
3 แชมพู บ ารุงขน ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนยาว 175 1 แกลลอน 175 
4 แชมพูบ ารุงขน,ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสีขาว 175 1 แกลลอน 175 
5 แชมพูบ ารุงขน,ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสีด า 175 1 แกลลอน 175 
6 แชมพูบ ารุงขน,ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสีน้ าตาล 175 1 แกลลอน 175 
7 สเปรย์ขจัดกลิ่น  80 1 ขวด 80 
8 สเปรย์ระงบักลิ่นกาย  150 1 ขวด 150 
9 น้ ายาผสมอาบก าจัดเห็บหมัด 150 1 ขวด 150 
10 โลช่ันหรือน้ าหอม 145 1 ขวด 145 
11 ผงห้ามเลือด 350 1 ขวด 350 
12 แป้งถอนขนห ู 180 1 ขวด 180 
13 ส าลี 180 1 ม้วน 180 
14 น้ ายาเช็ดห ู 65 1 ขวด 65 
15 สเปรย์ก าจัดเหบ็ หมัด  235 1 ขวด 235 
16 สเปรย์ป้องกนัขนพนักัน 14 oz. 2,000 1 ขวด 2,000 
17 ถุงเก็บขยะ ( 2 kg.) 38 1 แพ็ค 38 
18 ถุงมือ 50 คู่ 120 1 แพ็ค 120 
19 น้ ายาท าความสะอาด 260 1 แกลลอน 260 
20 หน้ากากอนามัย ( 12 ช้ิน ) 25 1 แพ็ค 25 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yespetshop.com/index.php?mo=28&id=31798
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7.4 เครื่องใช้ส านักงาน 
ตารางที่ 12 เคร่ืองใช้ส านักงาน 

ล าดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

จ านวนต่อ
หน่วย 

มูลค่ารวม
(บาท) 

1. ชุดโซฟารับแขก 7,500 1 ชุด 7,500 
2. โทรศัพท์ตั้งโตะ๊ 950 1 เครื่อง 950 
3. เคาน์เตอร์และลิ้นชักเก็บเงิน + เก้าอ้ี 3,500 1 ชุด 3500 
4. ช้ันวางกลางร้าน ตัวต้น รุ่น Richy 3,800 5 ช้ัน 19,000 
5. ช้ันวางริมผนัง ตัวต้น  รุ่น Richy 2,300 2 ช้ัน 4600 
6. เครื่องปรับอากาศ 15,000 2 เครื่อง 30,000 

 
7.5 ข้อมูลการขายสินค้าและบริการ 
                 กิจการได้มีการวางแผนการขายสินค้าโดย  ขั้นแรกได้มีการขายสินค้าจากหน้าร้าน
โดยตรง ในเขตพื้นที่ ศูนย์การค้าซ็นทรัลปิ่นเกล้า โดยส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อหรือใช้บริการจะเป็น
กลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงสุนัขและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และกิจการมีการเปิดขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาชมและสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะช าระเงินผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกในการ ช าระเงินยิ่งขึ้น 
 
7.6 ขั้นตอนการขายสินค้าและการบริการ 
ขายโดยตรงหน้าร้าน  

     เร่ิมต้นจากการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ขายสินค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัข  
อาหารแมว  อุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขและแมว ซึ่งจะท าให้ได้สินค้าราคาถูกและมีปริมาณมากเพียงพอ
แก่การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้ากรณีที่ได้สินค้าไม่ครบหรือสินค้าขาดสต็อกทางร้านสามารถติดต่อกับ
ทางบริษัทได้โดยตรง บริษัทจะจัดส่งให้ทันที  เมื่อทางร้านรับสินค้าที่สั่งซื้อมาแล้วครบตามจ านวน
ถูกต้อง  ท าการโอนเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทผู้ขายสินค้า  จากนั้นท าการจัดเรียงสินค้าเข้าชั้นวาง
สินค้า  ส าหรับสินค้าบางชนิดที่ต้องขายให้หมดก่อนเวลา ทางร้านจัดท าแบบการขายขึ้นอยู่กับ 
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สินค้าชนิดนั้น  ส าหรับอาหารเม็ดจะมีการแบ่งการขายออกเป็น 2 ส่วนคือ  การขายเป็นแพ็คใหญ่ 
กับการตักแบ่งขายเป็นกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับจ านวนที่ลูกค้าต้องการ  การจัดเรียงสินค้าขายหน้าร้านจะ
จัดเรียงแยกตามชนิดของตรายี่ห้อ  ขนาดของสินค้า  และประเภทของสินค้า เพื่อความสะดวกใน
การเลือกซื้อสินค้า  เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านจะพบกับการจัดเรียงสินค้าที่มีความหลากหลาย และท า
การเลือกซื้อสินค้า  ในขณะที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าหากมีความสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลของ
สินค้าจากพนักงานขายสินค้า พนักงานจะท าการตอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าต้องการ  เมื่อได้
สินค้าตามต้องการลูกค้าช าระเงินให้กับพนักงานขาย 

 
การให้บริการหน้าร้าน 
 ทางร้าน Happy Dog ของเราจะมีบริการการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทุกท่านในการเลือกใช้
บริการ  เช่น การเลือกเซ็ทการอาบน้ าสุนัข หรือการบริการอ่ืนๆที่เกี่ ยวกับสุนัขของท่าน เราจะมี
แผ่นข้อมูลบอรายละเอียดของการใช้บริการทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การใช้บริการในแต่ละคร้ัง 
การบริการเบื้องต้นมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เมื่อลูกค้าน า สุนัขเข้ามารับบริการ ช่างเสริมสวยจะต้องท า การตรวจสภาพภายนอก
ของสุนัขให้ละเอียด เช่น สภาพขน บาดแผลตามตัว เห็บ หมัด เป็นต้น 

     2. เมื่อเจอสิ่งผิดปกติจากข้อ 1 ให้จดไว้และแจ้งให้เจ้าของสุนัขทราบก่อน เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด หรือความเข้าใจผิดหลังใช้บริการ 

3. บอกราคาค่าบริการกับลูกค้า พร้อมระยะเวลาในการบริการ 
4. ส่งสุนัขเข้ารับบริการ 
5. หลังจากให้บริการสุนัขเรียบร้อยแล้ว จัดสุนัขเข้ากรงเพื่อรอลูกค้ามารับ 
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ขายผ่านเว็บไซด์หรือโทรสั่งสินค้า  
                   1. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต ( www. Happy Dog .Com ) 
                   2. ลูกค้าต้องการสินค้าโทรศัพท์มาสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งผ่านอินเตอร์เน็ต 
                   3. ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร  
                   4. ฝ่ายขายรับข้อมูลการสั่งซื้อจากโทรศัพท์และเช็คการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต 
                   5. ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินจากบัญชีธนาคาร 
                   6. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามการสั่งซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.happy/
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7.7  แผนผังกระบวนการขายสินค้าและการบริการ 
  
การขายตรงหน้าร้าน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 การขายตรงหน้าร้าน 

ร้าน Happy Dog ส่ังซื้อสินค้าจาก

ผู้ผลิต 

ลูกค้าตดัสินใจซื้อ 

รับสินค้า 

พนักงานขาย

แนะน าสินค้า 

ลูกค้าเข้ามาซื้อ

สินค้า 

ช าระเงิน / ทอนเงิน 

ไม่ได้สินค้า

ตามก าหนด 

ลูกค้าออกจากร้าน 

จัดเรียงสินค้าโดย

แยกประเภท 

จ่ายเงิน 
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การให้บริการหน้าร้าน 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 5 การให้บริการหน้าร้าน 

 
 
 
 
 
 

 

ลูกค้าเข้าร้าน นั่งดูข้อมูลการใช้บริการ เลือกวิธกีารรับบริการ 

พนักงานตรวจสอบสภาพ

ภายนอกสุนัข 

รอลูกค้ารับสุนัข 

ช าระเงิน 

ส่งสุนัขเข้าบริการ 

บอกราคาค่าบริการ 

ลูกค้ารับสุนัข 
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ขายผ่านเว็บไซต์และการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 การขายผ่านเว็บไซด์หรือโทรสั่งสินค้า 
 
 
 

เริ่มต้น ลูกค้า 
ส่ังซื้อผ่านเว็บไซต ์

ส่ังซื้อทางโทรศัพท์ 

ลูกค้าโอนเงิน

ทางธนาคาร 

ฝ่ายขายรับ order 

สินค้า 

ตรวจสอบการ

โอนเงิน 

จัดส่งสินคา้ 
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บทท่ี 8 

แผนการเงิน 

8.1 การประมาณการในการลงทุน 

ตารางที่ 13กการประมาณในการลงทุน 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินร่วมลงทุน เงินกู ้ รวมมูลค่า 

1 น.ส อลิสา   ด่านพงศ์สุวรรณ์ 500,000 - - 500,000 

2 น.ส.อารยา     จุ่นเจริญ - 300,000 - 300,000 

 โครงสร้างทางการเงิน (%) 62.5 37.5 - 100 
 

 

8.2 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

ตารางที่ 141ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ 

1. พื้นที่เช่า ค่าเช่าพ้ืนที่  75 ตรม. 7,000 บาท/เดือน 

2. ค่าตกแต่งร้าน ทาสี ท าวอลเปลเปอร ์ 25,000                           

3. เครื่องใช้ส านักงาน *รายละเอียดล าดบัที่ 3 65,550 

4. ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการ *รายละเอียดล าดบัที่ 4 105,590 

5. เงินทนุหมนุเวียน - 50,000 

 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 267,140 
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หมายเหตุ   

* รายละเอียดดล าดับที่ 3 

เครือ่งใช้ส านักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 12,000 BTU รวมค่าติดต้ัง 

( 2 เคร่ือง x 15,000 บาท ) = 30,000  บาท 

ชุดโซฟารับแขก 

( 1 ชุด  x 7,500  บาท ) = 7,500  บาท 

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 

( 1 เคร่ือง x 950 บาท ) = 950  บาท 

 เคาน์เตอร์และลิ้นชักเก็บเงิน + เก้าอี ้

(1 ชุด x 3500 บาท ) = 3,500 บาท 

ชั้นวางกลางร้าน ตัวต้น รุ่น Richy 

( 5 ชั้น x 3,800 บาท ) = 19,000  บาท 

ชั้นวางริมผนัง ตัวต้น  รุ่น Richy 

( 2 ชั้น x  2,300 บาท ) = 4,600  บาท 

*รายละเอียดล าดับที่ 4 

ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการ 

 บัตเลี่ยน andis AGC super2speed 

 ( 2 เคร่ือง x 9,500 บาท ) = 19,000 บาท 

                 ใบบัตเลี่ยน  

  เบอร์ 10   ( 2 ใบ x 1,750  บาท ) = 3,500  บาท 

 เบอร์ 40  ( 2 ใบ x 1,500  บาท ) = 3,000  บาท 

 เบอร์ 9  ( 2 ใบ x 2,000  บาท ) = 4,000  บาท 

 เบอร์ 4FC ( 2 ใบ x 2,000  บาท ) = 4,000  บาท 

 เบอร์ 5F  ( 2 ใบ x 2,200  บาท ) = 4,400  บาท 
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กรรไกรตรง 
( 2 ด้าม x 4,500 บาท ) = 9,000 บาท 
กรรไกรซอย 
( 2 ด้าม x 1800 บาท ) = 3,600 บาท 
กรรไกรโค้ง 
( 2 ด้าม x 1500 บาท ) = 3,000 บาท 
สลิ๊กเกอร์-แปรงขนสุนัข 
( 2 ด้าม x 250 บาท ) = 500 บาท 
หวีตรง( 2 ด้าม x 120 บาท ) = 240 บาท 
กรรไกรตัดเล็บ 
( 2 ด้าม x 130 บาท ) = 260 บาท 
เสื้อคลุมตัดขน 
( 2 ตัว x 500 บาท ) = 1,000 บาท 
โต๊ะตัดขน 
( 2 ตัว x 3,200 บาท ) = 6,400 บาท 
ไดร์เป่า( 2 ตัว x 2,000 บาท ) = 4,000 บาท 
อ่างอาบน้ า 
( 4 ตัว x 3,200 บาท ) = 3,200 บาท 
คีมถอนขนหู 
( 2 ตัว x 300 บาท ) = 600 บาท 
แผ่นยางปูกันลื่น 
( 6 แผ่น x 80 บาท ) = 480 บาท 
ตระกร้อครอบปากสุนัข 
( 3 อัน x 100 บาท ) = 300 บาท 
ผ้าเช็ดตัวสุนัข( 20 ผืน  ) = 110 บาท 
ชั้นวางอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ 
( 2 ชั้น x 5,000  ) = 10,000 บาท 
กรงใส่สุนัขสแตนเลสขนาดใหญ่(แบ่งเป็น 7 กรงเล็ก) 
( 1 กรง ) = 25,000 บาท 
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8.3 สมมติฐานทางการเงิน 

ตารางที่  15 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของจ านวนลูกค้า  - 7% 10% 12% 15% 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของรายได้ - 7% 10% 12% 15% 

การเปลี่ยนแปลงของราคาค่าบริการ  - - - - - 

การเปลี่ยนแปลงของต้นทนุทนุการบริการ - 9% 7% 6% 5% 

การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย - 1% 2% 3% 4% 

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการค านวณใน1ปี 365 

สมมติฐานทางการเงินอื่นๆ - 
 

 

 

 



 
 

 

8.4 ประมาณการในการบริการรายเดือน 

ตารางที่ 16 ประมาณการในการบริการรายเดือน 

รายการ เดือนที1่ เดือนที่2 เดือนที3่ เดือนที4่ เดือนที5่ เดือนที6่ เดือนที7่ เดือนที8่ เดือนที9่ เดือนที1่0 เดือนที1่1 เดือนที่ 12 

จ านวนลูกค้าที่ใช้

บริการ 

            

บริการแบบที่ 1 120 130 140 150 160 170 180 210 220 240 270 300 

บริการแบบที่ 2 90 90 90 75 75 80 85 90 80 85 90 90 

บริการแบบที่ 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

บริการแบบที่ 4 220 230 240 240 260 265 277 312 312 337 372 405 

รวมจ านวนลูกค้า
ที่ใช้บริการ 

442 462 482 477 507 527 554 624 624 674 744 807 

ค่าบริการ(บาท/
หน่วย) 

            

บริการแบบที่ 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

บริการแบบที่ 2 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

บริการแบบที่ 3 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

บริการแบบที่ 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
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ค่าบริการเฉลี่ย 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 
รายได้จากการ
บริการ(บาท) 

            

บริการแบบที่ 1 42,000 45,500 49,000 52,500 56,000 59,500 63,000 73,500 77,000 84,000 94,500 105,000 
บริการแบบที่ 2 27,000 27,000 27,000 22,500 22,500 24,000 25,500 27,000 24,000 25,500 27,000 27,000 
บริการแบบที่ 3 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
บริการแบบที่ 4 110,000 115,000 120,000 120,000 130,000 132,500 138,500 156,000 156,000 168,500 186,000 202,500 
รวมรายได้จาก
ค่าบริการ 180,800 189,300 197,800 196,800 210,300 217,800 228,800 258,300 258,800 279,800 309,300 336,300 

เงินสดรับการ
บริการ(บาท) 180,800 189,300 197,800 196,800 210,300 217,800 228,800 258,300 258,800 279,800 309,300 336,300 

 

หมายเหตุ 

 บริการแบบที่ 1 ( อาบน้ า + ตัดแต่งขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู + ก าจัดเห็บหมัด ) 

 บริการแบบที่ 2 ( ตัดแต่งขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู + ก าจัดเห็บหมัด) 

 บริการแบบที่ 3 ( รับฝากเลี้ยง ) 

 บริการแบบที่ 4 ( ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัข )
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8.5 ประมาณการรายได้จากการบริการ 

ตารางที่  17 ประมาณรายได้จากการบริการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการ  เพิ่ม 7% เพิ่ม 10% เพิ่ม 12% เพิ่ม 10% 

     บริการแบบที่ 1  2,290 2,450 2,695 3,018 3,320 

     บริการแบบที่ 2 1,020 1,091 1,200 1,344 1,478 

     บริการแบบที่ 3 144 154 170 190 209 

     บริการแบบที่ 4 3,470 3,712 4,083 4,573 5,030 

    รวมจ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ 6,924 7,407 8,148 9,125 10,038 

       

ค่าบริการ(บาท/หน่วย)       

    บริการแบบที่ 1 350 350 350 350 350 

    บริการแบบที่ 2 300 300 300 300 300 

    บริการแบบที่ 3 150 150 150 150 150 

    บริการแบบที่ 4 500 500 500 500 500 

    ค่าบริการเฉลี่ย 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

       

รายได้จากการให้บริการ(บาท)       

    บริการแบบที่ 1 801,500 857,500 943,250 1,056,300 1,161,930 

    บริการแบบที่ 2 306,000 327300 360000 403200 443,520 

    บริการแบบที่ 3 21,600 23100 25500 28500 31,350 

    บริการแบบที่ 4 1,735,000 1856000 2041500 2286500 2,515,150 

    รวมรายได้จากการให้บริการ

(บาท) 2,864,100 3,063,900 3,370,250 3,774,500 4,151,950 

เงินสดรับจากการบริการ(บาท) 2,864,100 3,063,900 3,370,250 3,774,500 4,151,950 
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8.6 ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อการบริการ 

ตารางที่ 18 ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อการบริการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

จ านวนสินค้าซื้อมาในการบรกิาร(หน่วย)  เพิ่ม 9% เพิ่ม 7% เพิ่ม 6% เพิ่ม 5% 

แชมพู ลูกสุนัข 3800 ซีซี/แกลลอน  6 7 8 9 10 

แชมพู บ ารุงขนผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสั้น  6 7 8 9 10 

แชมพู บ ารุงขน ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขน

ยาว 

6 7 8 9 10 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง 

ส าหรับสุนัขขนสีขาว 

6 7 8 9 10 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง ส าหรบัสุนัข

ขนสีด า 

6 7 8 9 10 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง,สุนัขขนสี

น้ าตาล 

6 7 8 9 10 

สเปรย์ขจัดกลิ่น  36 39 42 45 47 

สเปรย์ระงบักลิ่นกาย  36 39 42 45 47 

น้ ายาผสมอาบก าจัดเห็บหมัด 48 52 56 60 63 

โลช่ันหรือน้ าหอม 24 26 28 30 32 

ผงห้ามเลือด 24 26 28 30 32 

แป้งถอนขนห ู 24 26 28 30 32 

ส าลี 24 26 28 30 32 

น้ ายาเช็ดห ู 48 52 56 60 63 

สเปรย์ก าจัดเหบ็ หมัด  24 26 28 30 32 

สเปรย์ป้อนกันขนพันกัน 14 oz. 12 13 14 15 16 

ถุงเก็บขยะ ( 2 kg.) 24 26 28 30 32 

ถุงมือ 50 คู่ 24 26 28 30 32 

น้ ายาท าความสะอาด 12 13 14 15 16 

หน้ากากอนามัย ( 12 ช้ิน ) 24 26 28 30 32 
 

http://www.yespetshop.com/index.php?mo=28&id=31798
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ตารางที่ 18 ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อการบริการ(ต่อ) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ราคาต่อหน่วยของสินค้าซื้อมาในการบริการ      

แชมพู ลูกสุนัข 3800 ซีซี/แกลลอน  175 175 175 175 175 

แชมพู บ ารุงขนผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสั้น  175 175 175 175 175 

แชมพู บ ารุงขน ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนยาว 175 175 175 175 175 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง 

ส าหรับสุนัขขนสีขาว 

175 175 175 175 175 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง ส าหรบัสุนัขขนสีด า 175 175 175 175 175 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง ส าหรบัสุนัขขนสีน้ าตาล 175 175 175 175 175 

สเปรย์ขจัดกลิ่น  80 80 80 80 80 

สเปรย์ระงบักลิ่นกาย  150 150 150 150 150 

น้ ายาผสมอาบก าจัดเห็บหมัด 150 150 150 150 150 

โลช่ันหรือน้ าหอม 145 145 145 145 145 

ผงห้ามเลือด 350 350 350 350 350 

แป้งถอนขนห ู 180 180 180 180 180 

ส าลี 180 180 180 180 180 

น้ ายาเช็ดห ู 65 65 65 65 65 

สเปรย์ก าจัดเหบ็ หมัด  235 235 235 235 235 

สเปรย์ป้อนกันขนพันกัน 14 oz. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

ถุงเก็บขยะ ( 2 kg.) 38 38 38 38 38 

ถุงมือ 50 คู่ 120 120 120 120 120 

น้ ายาท าความสะอาด 260 260 260 260 260 

หน้ากากอนามัย ( 12 ช้ิน ) 25 25 25 25 25 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.yespetshop.com/index.php?mo=28&id=31798
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ตารางที่ 18 ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อการบริการ(ต่อ) 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ต้นทุนสินค้าซื้อมาในการบริการ(บาท)      

แชมพู ลูกสุนัข 3800 ซีซี/แกลลอน  1,050 1,225 1,400 1,575 1,750 

แชมพู บ ารุงขนผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสั้น  1,050 1,225 1,400 1,575 1,750 

แชมพู บ ารุงขน ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนยาว 1,050 1,225 1,400 1,575 1750 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง ส าหรบัสุนัขขนสี

ขาว 

1,050 1,225 1,400 1,575 1,750 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง ส าหรบัสุนัขขนสี

ด า 

1,050 1,225 1,400 1,575 1,750 

แชมพูบ ารุงขนและผิวหนัง ส าหรบัสุนัขขนสี

น้ าตาล 

1,050 1,225 1,400 1,575 1,750 

สเปรย์ขจัดกลิ่น  2,880 3,120 3,360 3,600 3,760 

สเปรย์ระงบักลิ่นกาย  5,400 5,850 6,300 6,750 7,050 

น้ ายาผสมอาบก าจัดเห็บหมัด 7,200 7,800 8,400 9,000 9,450 

โลช่ันหรือน้ าหอม 3,480 3,770 4,060 4,350 4,640 

ผงห้ามเลือด 8,400 9,100 9,800 10,500 11,200 

แป้งถอนขนห ู 4,320 4,680 5,040 5,400 5,760 

ส าลี 4,320 4,680 5,040 5,400 5,760 

น้ ายาเช็ดห ู 3,120 3,380 3,640 3,900 4,095 

สเปรย์ก าจัดเหบ็ หมัด  5,640 6,110 6,580 7,050 7,520 

สเปรย์ป้อนกันขนพันกัน 14 oz. 24,000 26,000 28,000 3,0000 32,000 

ถุงเก็บขยะ ( 2 kg.) 912 988 1,064 1,140 1,216 

ถุงมือ 50 คู่ 2,880 3,120 3,360 3,600 3,840 

น้ ายาท าความสะอาด 3,120 3,380 3,640 3,900 4,160 

หน้ากากอนามัย ( 12 ช้ิน ) 600 650 700 750 800 

รวมต้นทุนสนิค้าซื้อมาในการบรกิาร(บาท) 82,572 89,978 97,384 104,790 111,751 

เงินสดจ่ายค่าสินค้าซื้อมาเพื่อบรกิาร 82,572 89,978 97,384 104,790 111,751 

http://www.yespetshop.com/index.php?mo=28&id=31798
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8.7 ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาขาย 

ตารางที่ 19 ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ต้นทุนสินค้าซื้อมา(บาท)  เพิ่ม 2% เพิ่ม 2% เพิ่ม 2% เพิ่ม 2% 

อาหารสุนัขชนิดเม็ด Pedigree      

  สูตรลูกสุนัขช่วงหยา่นม-3 เดือน 31,680 32,314 32,960 33,619 34,291 

  สูตรลูกสุนัขที่เพิ่งหย่านม ลูกสุนัข3-12เดือน 104,760 106,855 108,992 111,172 113,396 

  สูตรสุนัขพันธ์ุทอยและพันธุ์เล็ก 52,560 53,611 54,683 55,777 56,893 

  สูตรสุนัขอายุ 12 เดือนขึ้นไป ทกุสายพันธ์ุ  133,560 136,231 138,956 141,735 144,570 

  สูตรเพดดิกรี ส าหรับสุนัขพันธ์ุใหญ ่ 41,760 42,595 43,447 44,316 45,202 

อาหารสุนัขชนิดเปียก      

  สูตรลูกสุนัขบรรจุซอง (เพาช์) 5,616 5,728 5,843 5,960 6,079 

  สูตรลูกสุนัข บรรจุกระป๋อง 15,120 15,422 15,731 16,045 16,366 

  สูตรสุนัขพันธ์เล็ก – ใหญ่     3,744 3,819 3,895 3,973 4,053 

  สูตรสุนัขพันธ์เล็ก – ใหญ่  บรรจุกระป๋อง 5,184 5,288 5,393 5,501 5,611 

  สูตรสุนัขพันธ์เล็ก – ใหญ่  บรรจุกระป๋อง 15,120 15,422 15,731 16,045 16,366 

เพดดิกร ีเดนต้าสติก  ที่ช่วยขัดฟัน 8,640 8,813 8,989 9,169 9,352 

เพดดิกรีมีทเจอก้ี 6,048 6,169 6,292 6,418 6,547 

ชิกเก้นแรป 11,664 11,897 12,135 12,378 12,625 

โรดิโอ 11,664 11,897 12,135 12,378 12,625 

สปริงโก ้ 11,664 11,897 12,135 12,378 12,625 

เทสตี้โบน 11,664 11,897 12,135 12,378 12,625 

STICK ขนมหนบุ SLEEKY 4,320 4,406 4,495 4,584 4,676 

สาบรัดขนมหนบุ SLEEKY 4,320 4,406 4,495 4,584 4,676 

STICK ขนมหนบุ SLEEKY  4,320 4,406 4,495 4,584 4,676 
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 ตารางที่ 19 ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาขาย ( ต่อ ) 

 

 

 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

แชมพูสุนขั      

  สูตรลูกสุนัข 25,200 25,704 26,218 26,742 27,277 

  สูตรบ ารุงขนผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนสั้น 25,200 25,704 26,218 26,742 27,277 

  สูตรบ ารุงขน ผิวหนัง ส าหรับสุนัขขนยาว 25,200 25,704 26,218 26,742 27,277 

  สูตรบ ารุงขนและผิวหนัง สุนขัขนสีขาว 25,200 25,704 26,218 26,742 27,277 

  สูตรบ ารุงขนและผิวหนัง ส าหรบัสุนัขขน

สีด า 

 

25,200 25,704 26,218 26,742 27,277 

  สูตรบ ารุงขนและผิวหนัง สุนขัขนสี

น้ าตาล 

25,200 

25,704 26,218 26,742 27,277 

  สเปรย์ขจดักลิ่น SLEEKY  4,680 4,774 4,869 4,966 5,066 

  สเปรย์ระงับกล่ินกาย SLEEKY  5,400 5,508 5,618 5,731 5,845 

  ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 24,000 24,480 24,970 25,469 25,978 

      

รวมต้นทุนสนิค้าซื้อมาขาย(บาท) 668,668 682,062 695,703 709,617 723,809 
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8.8 ประมาณการค่าเสื่อมราคา 

ตารางที่ 20 แสดงค่าเสื่อมราคา 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

การค านวณค่าเสื่อมราคา      

                  ค่าเส่ือม เครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการบริการ 

10,559 10,559 10,559 10,559 10,559 

                  ค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้

ส านักงาน 

13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 

ค่าเสื่อมราคารวม ( บาท/ปี ) 23,669 23,669 23,669 23,669 23,669 
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8.9 ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

ตารางที่  21 ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ต้นทุนค่าบริการ(บาท)      

   ค่าแรงงาน/พนักงานในการบรกิาร  เพิ่ม 1% เพิ่ม 2% เพิ่ม 3% เพิ่ม 4% 

     พนักงานอาบน้ าและตัดขน 96,000 96,960 98,899 101,866 105,941 

     พนักงานอาบน้ าและตัดขน 96,000 96,960 98,899 101,866 105,941 

     พนักงานบัญชี 120,000 121,200 123,624 127,333 132,426 

     พนักงานขาย/ต้อนรับ 72,000 72,720 74,174 76,399 79,455 

 รวมค่าแรงงานในการบริการ 384,000 387,840 395,596 407,464 423,763 

 ค่าไฟฟ้าในการบริการ (เดือนละ 

2,000) 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

 ค่าน้ าประปาในการบริการ (เดือนละ 

800) 

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ 82,572 89,978 97,384 104,790 111,751 

 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ 25000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ในการบริการ 50,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

 รวมต้นทุนการบริการ(1) 548,172 559,418 574,580 593,854 617,114 

      

ค่าเสื่อมราคาส่วนของการบรกิาร

(บาท) 

     

   ค่าเส่ือมเครื่องมือและอปุกรณ์ใน

การบริการ  

10,559 10,559 10,559 10,559 10,559 

   รวมต้นทุนค่าเสื่อมราคาในการ

บริการ(2) 

10,559 10,559 10,559 10,559 10,559 

รวมต้นทุนการบรกิาร 558,731 569,977 585,139 604,413 627,673 

ต้นทุนสินค้าซื้อมาขาย(บาท) 668,668 682,062 695,703 709,617 723,809 

รวมต้นทุนการบรกิารและต้นทนุขาย 1,227,399 1,252,039 1,280,842 1,314,030 1,351,482 
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8.10 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

ตารางที่  22 ประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย

(บาท) 

     

   เงินเดือนผู้บรหิาร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

   ค่าเช่าพ้ืนที ่ 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 

   ค่าใช้จ่ายโทรศัพท ์ 14,400 15,600 16,800 18,000 19,200 

  ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

  ค่าโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ 84,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

  ค่าใช้จ่ายในการช าระภาษีเงินไดน้ิติ

บุคคล 

429,615 765,975 842,563 943,625 1,302,300 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย

(1) 888,015 1,231,575 1,309,363 1,411,625 1,771,500 

      

ค่าเสื่อมราคาส่วนการบริหารและการ

ขาย 

     

  ค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้ส านักงาน 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 

  รวมค่าเสื่อมราคา(2) 13,110 13,110 13,110 13,110 13,110 

      

      

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย

(1)+(2) 901,125 1,244,685 1,322,473 1,424,735 1,784,610 
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8.11 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

ตารางที่ 23 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได ้      

   รายได้จากการบริการ 2,864,100 3,063,900 3,370,250 3,774,500 4,151,950 

รวมรายได ้ 2,864,100 3,063,900 3,370,250 3,774,500 4,151,950 

   หัก – ต้นทุนการบริการและ

ต้นทุนขาย 
(1,254,399) (1,279,039) (1,307,842) (1,341,030) (1,378,482) 

ก าไรขั้นต้น 1,609,701 1,784,861 2,062,408 2,433,470 2,773,468 

   หัก – ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

และการขาย   (901,125) (1,244,685) (1,322,473) (1,424,735) (1,784,610) 

ก าไรจากการด าเนินการ 708,576 540,176 739,935 1,008,735 988,858 

   หัก – ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นติิ

บุคคล 708,576 540,176 739,935 1,008,735 988,858 

   หัก – ภาษีเงินได้นิตบิุคคล (106,286) (135,044) (184,984) (252,184) (296,657) 

ก าไรสุทธ ิ 602,290 405,132 554,951 756,551 692,201 

   หัก – เงินปันผลจ่าย ( 30 % ) (180,687) (121,540) (166,485) (226,965) (207,660) 

ก าไรสะสม 421,603 283,592 388,466 529,586 484,540 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

8.12 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

ตารางที่ 24 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

เงินสดรับ       

  ทุน 196,140 603,860 - - - - 

  เงินกู้ระยะยาว - - - - - - 

  เงินกู้เงินหมุนเวียน - - - - - - 

  รายได้ที่เก็บได้ในปีเดียวกัน - 2,864,100 3,063,900 3,370,250 3,774,500 4,151,950 

  รายได้ที่เก็บได้ในปีถัดไป - - - - - - 

รวมเงินสดรับ(A) 196,140 3,467,960 3,063,900 3,370,250 3,774,500 4,151,950 

เงินสดจ่าย             

  ค่าตกแต่งร้าน 25,000 5000 5000 5000 5000 5000 

  ค่าเครื่องใช้ส านักงาน 65,550      

  ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการ 105,590      

  ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน       

   เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการ  585,731 596,977 612,139 631,413 654,673 

  เงินสดจ่ายค่าสินค้าซ้ือมาเพื่อขาย  668,668 682,062 695,703 709,617 723,809 
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ตารางที่ 24 ประมาณการงบกระแสเงินสด(ต่อ) 

เงินสดจ่ายค่าจ่ายการบรหิารและการขาย  901,125 1,244,685 1,322,473 1,424,735 1,784,610 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ่ายภาษีในปีถดัไป  106,286 135,044 184,984 252,184 312,967 

เงินปนัผลจ่าย  180,687 121,540 166,485 226,965 219,077 

รวมเงินสดจ่าย(B) 196,140 2,497,497 2,835,308 3,036,784 3,299,914 3,750,135 

เงินสดคงเหลือต้นงวด(1 ม.ค)    970,463 1,199,055 1,532,521 2,007,107 

เงินสดคงเหลือระหว่างงวด  970,463 228,592 333,466 474,586 456,179 

เงินสดคงเหลือปลายงวด(31 ธ.ค.)  970,463 1,199,055 1,532,521 2,007,107 2,463,286 
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8.13 ประมาณการงบดุล 

ตารางที่ 25 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรัพย ์       

เงินสดในมือและเงนิสดในธนาคาร - 970,463 1,199,055 1,532,521 2,007,107 2,436,647 

สินค้าคงเหลือ - - - - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 8,815 312,382 19,388 - - 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน - 979,278 1,511,437 1,551,909 2,007,107 2,436,647 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธ ิ - - - - - - 

  คา่ตกแต่งร้าน 25,000 5000 5000 5000 5000 5000 

  ค่าครื่องใช้ส านักงาน 65,550 52,440 39,330 26,220 13,110 0 

  ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการ 105,590 95,031 84,472 73,913 63,354 52,795 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -   - - - 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 196,140 152,471 128,802 105,133 81,464 57,795 

รวมสินทรัพย ์ 196,140 1,131,749 1,640,239 1,657,042 2,088,571 2,494,442 
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ตารางที่ 25 ประมาณการงบดุล(ต่อ) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       

เจ้าหนี้การค้า - - - - - - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิตบิุคคล - 106,286 135,044 184,984 252,184 296,657 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น -      

รวมหนี้สินหมุนเวียน - 106,286 135,044 184,984 252,184 296,657 

หนี้สินไม่หมนุเวียน       

เงินกู้ระยะยาว - - - - - - 

หนีสินไม่หมนุเวียนอื่น - - - - - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน - - - - - - 

   รวมหนี้สิน - 115,736 158,294 208,234 275,435 381,272 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       

ทุนของเจ้าของ 196,140 603,860 800,000 800,000 800,000 800,000 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 421,603 705,195 672,058 918,052 1,014,126 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 196,140 1,025,463 1,505,195 1,472,058 1,718,052 1,814,126 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 196,140 1,131,749 1,640,239 1,657,042 1,970,236 2,110,784 
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8.14 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

ตารางที่ 26 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการวิเคราะห์ หน่วย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

การวัดสภาพคลอ่งทางการเงิน       

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ( Current Ratio ) เท่า 9.21 11.19 8.39 7.96 8.21 

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick ratio)    เท่า 9.21 11.19 8.39 7.96 8.21 

การวัดความสามารถในการด าเนนิงาน       

อัตราการหมุนสินทรัพย์ถาวร  รอบ 18.78 23.79 32.06 46.33 71.84 

อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม  รอบ 2.53 1.87 2.03 1.81 1.66 

การวัดความสามารถในการช าระหนี้       

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม  % 0.10 0.10 0.13 0.13 0.15 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น % 0.10 0.10 0.13 0.14 0.18 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้ เท่า - - - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน       

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ (ROA) % 0.53 0.25 0.33 0.36 0.28 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) % 0.59 0.27 0.38 0.44 0.38 

อัตราก าไรขั้นต้น  % 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67 

อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินการ % 2.27 3.30 2.79 2.41 2.80 

อัตราก าไรสุทธิ % 0.21 0.13 0.16 0.20 0.17 

ข้อมูลทางการเงินจาการลงทุน       

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 515,407 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 71% 

ระยะเวลาคืนทุน  9 เดือน 28 วัน 
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บทท่ี 9 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

กกกกกกกแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงเป็นการแสดงแผนการป้องกันความเสี่ยง จาก
การประเมินถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจเกิดกับธุรกิจ หรือแผนฉุกเฉินของธุรกิจต่อความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นนั้นตามที่คาดคะเนไว้  โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ 
แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน โดยอาจจะพิจารณาก าหนดจากส่วนที่เป็นจุดอ่อน
หรือปํญหาของธุรกิจ 
 
ตารางที่ 27กแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 
ล าดับ ลักษณะปัญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 ผลกระทบของคู่แขง่ บริเวณที่ตั้งของ Happy Dog 
อาจมีคู่แข่งในบริเวณ
ใกล้เคียงเปิดร้านเพิ่มขึน้ 

เน้นการบริการที่สร้างความ
ประทบัใจและการให้ส่วนลด
ส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ 

2 ความเสี่ยงจากการขายสินค้าไม่
หมดก่อนเวลาที่ก าหนด 

ความเสี่ยงจากการมีสินค้าค้าง
สต็อก 

ท าการลดราคา หรือขายควบ
กับสินค้าบางตัวเพื่อลดปัญหา
สินค้าหมดอาย ุ

3 การเพิ่มขี้นของราคาสินค้าบาง
ประเภท 

การปรับราคาสินค้าท าได้ยาก  
ลูกค้าจะสับสน ท าให้อาจ
เปลี่ยนร้านได ้

สร้างความเข้าใจให้กบัลูกค้า
ในการปรับราคาสินค้า  
ช้ีให้เหน็ข้อเทจ็จริง 

4 การบริการที่ล่าช้า กรณีที่ในบางวันกจิการมี
ลูกค้ามาใช้บริการเยอะ  ท าให้
เกิดความล่าช้า อาจสร้างความ
ไม่พอใจให้กบัลูกค้า 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า การจัดคิวหรือระบุเวลา
มารับสุนัขเพื่อไม่ให้ลูกค้า
เสียเวลา 

สรุป จากแผนฉุกเฉินและแผนประเมินความเสี่ยงข้างต้น กิจการได้มีการส ารวจและเก็บข้อมูลผล
เป็นระยะๆท าให้ทราบถึงมาตรการป้องกันปัญหาและแนวทางในการหาทางแก้ไข เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. ธุรกิจบริการสุนัข( Happy Dog ) 
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ตัวอย่างการบริการสุนัข 
ขั้นตอนท่ี 1 
กกกกกกก  ตัดขนใต้เท้าสุนัข เพื่อไม่ให้มีขนใต้เท้า เป็นการป้องกันไม่ให้ใต้อุ้งเท้าสุนัขอับชื้น หาก
สุนัขไม่ได้รับการดูและอาจจะท า ให้เกิดเชื้อราและโรคผิวหนัง 

 
ขั้นตอนท่ี 2 

กกกกกกก  ตัดบริเวณง่ามเท้า ยกสูงขึ้นไปจนถึงนิ้วต่ิง เน่ืองจากพูเด้ิลมีลักษณะการเดินที่ดูสง่า มี
เท้าเล็กและเรียว  การตัดจึงมักจะนิยมเปิดเท้ายกสูงขึ้น เพื่อให้ดูดีและเพื่อไม่ให้ขนเท้าเปรอะเปื้อน 

 
ขั้นตอนท่ี 3 
กกกกกกก  เปิดขนใต้ท้องตั้งแต่ข้อพับขาหลังด้านใน สูงขึ้นไปถึงร่องเว้าตรงช่องอก การตัดขน
บริเวณนี้ เปรียบเหมือนการท า ความสะอาดไม่ให้ปัสสาวะของสุนัขเปรอะเปื้อน อับชื้น และมีกลิ่น
เหม็น ผู้เลี้ยงต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาด เพราะหากปล่อยปละละเลยจะท า ให้ใต้ท้องของสุนัข
เป็นตุ่มแดง จนลุกลามกลายเป็นโรคผิวหนังได้ในที่สุด 
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ขั้นตอนท่ี 4 
กกกกกกก  เปิดขนบริเวณรอบๆ รูทวาร เพื่อไม่ให้อุจาระเปรอะหมักหมม ท า ให้มีกลิ่น 

 
ขั้นตอนท่ี 5 
กกกกกกก  ถอนขนในหู และถอนขนบริเวณรอบๆ ออกให้สะอาด 

 
ขั้นตอนท่ี 6 
กกกกกกก  การสางขนต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ผู้ให้บริการต้องค่อยๆใช้แปรงลวดแปรง
ขนสุนัข การแปรงขนที่ถูกต้องคือการแปรงด้วยการสะบัดข้อมือ ไม่ใช้แรงขูดแปรงลวดลงไปที่ขน 
เพราะวิธีนั้น เส้นลวดอาจไปขูดถูกผิวหนังสุนัข ท า ให้เกิดบาดแผลได้ และถ้าตรงจุดไหนเป็นก้อน
สังกะตังก็ใช้น ้ายาสางสังกะตัง ฉีดทิ้งไว้สักครู่ เพื่อให้เส้นขนที่พันกันคลายตัว แล้วใช้หวีเหล็ก
ค่อยๆ สางออกจนหมดทั้งตัว 
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ขั้นตอนท่ี 7 
เป็นขั้นตอนอาบน ้าสุนัข 
กกกกกกก  - เร่ิมต้นด้วยการน า สุนัขใส่อ่างอาบน ้า จับปลอกคอไว้ให้ดี เพื่อให้สุนัขอยู่นิ่งในอ่าง ไม่
กระโดดออกมาใช้แผ่นกันลื่นรองใต้อ่าง ปั้นส า ลีเป็นก้อนกลมๆ แล้วใส่เข้าไปในหูสุนัข เพื่อ
ป้องกันน ้าเข้าหู ยึดปลอกคอไว้ให้ดี แล้วเร่ิมราดน ้าลงบนตัวสุนัข (อย่าราดบนหัวสุนัข) 
กกกกกกก  - ใช้มือข้างหนึ่งจับปลอกคอไว้ มืออีกข้างเทแชมพูลงบนหลังสุนัข เร่ิมต้นด้วยการถู
นวดเบาๆ ให้ถูย้อนขนขึ้นมา รวมทั้งใต้ชั้นขนลงไป ถูไปเร่ือยๆ จนมั่นใจว่าขนสุนัขได้รับการท า 
ความสะอาดดี 
กกกกกกก  - ใช้สองมือนวดหัวสุนัขเบาๆ ไม่จ า เป็นต้องจับปลอกคอไว้ ในขั้นตอนนี้อย่าให้ฟอง
แชมพูเข้าตา รูหู หรือปาก 
กกกกกกก  - ล้างฟองที่หัวออกก่อน รดน ้าลงกลางหัว อย่าให้เข้าหู เมื่อหมดฟองและแน่ใจว่า
สะอาดแล้ว ใช้ผ้าเช็ดหัวสุนัขให้แห้ง 
กกกกกกก  - หลังจากนั้นราดน ้าที่ตัวเพื่อล้างฟองออก ราดน ้าเยอะๆให้แน่ใจว่าล้างฟองออกหมด 
เพราะถ้าไม่หมดจะท า ให้สุนัขระคายเคือง เมื่อเกาแล้วจะเป็นแผล 
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ขั้นตอนท่ี 8 
กกกกกกก  เมื่อน า สุนัขขึ้นจากอ่างอาบน ้า รีบเช็ดตัวสุนัขให้หมาดๆ แล้วเป่าขนสุนัขให้แห้ง ล้วง
เอาส า ลีออกจากหูสุนัข และใช้น ้ายาเช็ดหู เช็ดบริเวณหูและใบหูให้เรียบร้อย 

 
ขั้นตอนท่ี 9 
กกกกกกก  เมื่อเป่าขนแห้งสนิทแล้ว ตัดแต่งขนบริเวณหัวตา เพื่อไม่ให้เส้นขนยาวบังลูกตา และ
เป็นการป้องกันขนบริเวณตาทิ่มนัยตาของสุนัข เพราะขนที่ชี้ทิ่มนัยตา อาจท า ให้สุนัขระคายเคือง
เป็นหนอง จากนั้น ใช้กรรไกรตัดแต่งบริเวณหัวของสุนัขให้ดูดี 

 
 

รับฝากเลี้ยงสุนัข  

กกกกกกก  โดยเร่ิมจากต้นทุนความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของตน โดยอาศัยพื้นที่ภายในร้านเปิด

ให้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในช่วงเวลาเศร้าๆ ของน้องหมา ณ เวลาที่ต้องห่างไกลจากคนที่รัก 

(เจ้าของ) ณ ที่แห่งนี้ ร้านบริการสุนัขหลังนี้เต็มไปด้วยความรักและมิตรภาพ เพราะสุนัขไม่ใช่แค่

สุนัข แต่คงเป็นเพื่อนแท้ หรือแม้กระทั่งลูกของใครบางคน  คุณจะมั่นใจได้ว่าน้องหมาจะอยู่อย่างมี

ความสุขตลอดเวลาที่พักกับเรา เพราะที่นี่เราเลี้ยงดูแลสุนัขด้วยความรักที่มีต่อสุนัขเช่นเดียวกับคุณ 

สุนัขจะได้รับการดูแลอเอาใจใส่อย่างเพียงพอ มีที่ให้ได้วิ่งเล่นผ่อนคลายจากความคิดถึง 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. รายละเอียดแผนผังร้านบริการสุนัข( Happy Dog ) 
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รายละเอียดแผนผังร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงแผนผังร้าน 

 

 

 

 

ที่ช าระเงิน 

ที่อาบน้้าสุนขั

สุนัข 

ทางเข้าบริเวณอาบน้้าสุนขั 

จุดจ้าหน่ายสินค้า

สินค้า 

ทางเขา้ร้าน Happy Dog 

ที่นัง่ส้าหรับลกูค้า 
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ภาพแบบจ าลองร้านภายใน 

 

ร้านสามารถแบ่งได้เป็นส่วนต่างๆดังนี้ 

ส่วนที่1 เป็นหน้าร้าน 
กกกกกกก  จะเป็นส่วนต้อนรับลูกค้าและที่ส า หรับลูกค้านั่งรอการบริการ   การตกแต่งหน้าร้าน
เป็นกระจก เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นได้ชัดเจน ร้านดสูะอาดตา เพราะงานบริการในร้านเสริมสวยสุนัข
เป็นการที่ท า ให้สุนัขสะอาด สวยตั้งแต่หัวจรดหางรวมไปถึงเท้า ความสะอาดและความสวยงาม
ของสุนัขน ามาซึ่งความพอใจของเจ้าของสุนัข ดังนั้น ร้านจึงจ า เป็นต้องสะอาด และควรมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดส่องถึงเพื่อการฆ่าเชื้อโรค 
ส่วนที่ 2 ต้อนรับลูกค้า 
กกกกกกก  มุมรับรองลูกค้านั่งรอบริการ เป็นพื้นที่ในส่วนแรกของร้านที่ลูกค้าจะสังเกตุห็นได้ จึง
จ าเป็นต้องตกแต่งในส่วนนี้ในดูดีที่สุดเพื่อความประทับใจแรก เพราะถ้าในส่วนต้อนรับลูกค้าไม่น่า
ประทับใจนั้นอาจจะสร้างทัศนคติในแง่ลบต่อร้านได้ ในพื้นที่ส่วนจะประกอบด้วยโซฟาที่นั่งรอ
ส าหรับต้อนรับลูกค้า มุมรับรองลูกค้านี้ใช้พื้นที่ไม่มาก มีแผ่นพับเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการ
ของทางร้าน ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าอ่อนดูสบายตา โล่งโปร่งไม่อึดอัด มุมต้อนรับลูกค้าจะมีหนังสือ
อ่านเล่นไว้บริการลูกค้า 
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ส่วนที่ 3 ส่วนจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัข 
กกกกกกกกทางร้านจะขายสินค้าประเภท อาหารสุนัข ของคบเคี้ยว แชมพูท าความสะอาดสุนัขเป็น
หลัก โดยจะอยู่ทางด้านหน้าร้านใกล้กับส่วนต้อนรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า
ต่างๆ ขณะรอรับการบริการ 
ส่วนที่ 4 เป็นห้องเสริมสวยสุนัข( อาบน้้า-ตัดขน ) 
กกกกกกกกผู้ประกอบการควรกั้นเป็นห้องกระจกเช่นกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นขั้นตอนการ
บริการได้ชัดเจน ส่วนน้ีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า สุนัขจะได้รับการบริการที่ดี ไม่
มีการท า ร้ายสุนัขระหว่างบริการ และกระจกยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองของขนสุนัขที่จะกระจายออก
ไปสู่หน้าร้านอีกด้วย ภายในห้องมีแสงไฟสว่างพอเหมาะ เพราะแสงสว่างจะมีผลต่อการตัดแต่งขน
สุนัขที่มีสีมืด หรือสุนัขที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
 

 

สินค้า 

รายละเอียดของสินค้าภายในร้าน  

กกกกกกก  ร้าน Happy dog เปิดให้บริการเกี่ยวกับสุนัข และจัดจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุนัขโดย

สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายภายในร้านจะเป็นประเภทอาหารและอุปกรณ์ดูแลสุนัข  สินค้าในร้านเป็น

สินค้าที่มียี่ห้อและผู้บริโภคคุ้นเคยกับตรายี่ห้อนั้นๆ ท าให้สินค้าที่น ามาขายภายในร้านได้คุณภาพ

และมีมาตราฐาน ปลอดภัยกับสุนัขของผู้มารับบริการอย่างแน่นอน ซึ่งวิธีการใช้งานของอุปกรณ์

ดูแลสุนัขเหล่านี้จะมีวิธีใช้อยู่ข้างตัวอุปกรณ์อยู่แล้วดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถใช้งานได้สะดวกไม่

ยุ่งยาก ราคาของสินค้าของร้านเราจะถูกกว่าห้างสรรพสินค้าประมาณ 2-3 บาท และถ้าซื้อสินค้าจาก

ทางร้านเราไปแล้วเกิดการช ารุด(ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้) หรือซื้อไปผิดร้านของเรายินดีรับคืนและ

สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้เหมาะสมกับความพอใจได้โดยไม่คิดเงินเพิ่ม 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในร้าน Happy Dog 

ล าดับ ชนิดสินค้า ตราสินค้า คุณลักษณะ/รส ขนาด ราคา 

1 อาหารสุนัข 

ชนิดเม็ด 

Pedigree ลูกสุนัขช่วงหย่านม-3 เดือน มี
ส่วนผสมของนมและ แคลเซียม 
โปรตีน วิตามินที่เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและการเจริญเตบิโต   

480  กรัม 

1.5 กิโลกรัม 

55 

155 

 

2  

 

ส าหรับลูกสุนัขทีเ่พิ่งหย่านม ลูก

สุนัข 3-12 เดือน ออล อิน วัน  รส

ไก่และไข่, ตับและผัก 

480 กรัม 

1.5 กิโลกรัม 

8 กิโลกรัม 

15 กิโลกรัม 

55 

155 

595 

985 

3 

 

 

 

 

เพดดิกรีสูตรสุนัขพนัธุ์ทอยและ

พันธ์ุเล็ก รสเนื้อวัว, เนื้อแกะและ

ผัก, รสไก่, ตับและผัก, รสแกะ

และข้าว 

480 กรัม 

2   กิโลกรัม 

3.5 กิโลกรัม 

55 

180 

290 

4  

 

สุนัขอายุ 12 เดือนขึน้ไป ทุกสาย

พันธ์ุโดยเฉพาะพันธุ์กลาง  

รสเนื้อ, รสไก่และตับ, รสตับ,                             

รสแกะและข้าว 

 500 กรัม  

1.8 กิโลกรัม 

 3.2 

กิโลกรัม  

10 กิโลกรัม  

20 กิโลกรัม  

50 

150 

240 

599 

1,02

9 

5  

 

เพดดิกรี ส าหรับสุนขัพันธ์ุใหญ่

รสเนื้อ  

1.4 กิโลกรัม 

3 กิโลกรัม 

120 

250 

6 อาหารสุนัข 

ชนิดเปียก 

 

อาหารสุนัขชนิดเปียกสูตรลูก

สุนัขบรรจุซอง (เพาช์) 

150 กรัม  19 

7  

 

อาหารสุนัขชนิดเปียกสูตรลูก

สุนัข บรรจุกระป๋อง 

400 กรัม 

700 กรัม 

49 

79 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในร้าน Happy Dog(ต่อ) 

 

ล าดับ ชนิดสินค้า ตราสินค้า คุณลักษณะ/รส ขนาด ราคา 

8  

 

อาหารสุนัขชนิดเปียกสูตรสุนัข

พันธ์เล็ก – ใหญ่    รสเนื้อวัวและ

ไก่ช้ินในน้ าซอส, ไก่และตับชิ้น

ในน้ าซอส, ตับย่างบดพร้อมผัก, 

เนื้อวัวตุ๋นบดพร้อมผัก, เนื้อวัวช้ิน

ในน้ าซอส, ไก่ช้ินในน้ าซอส 

150 กรัม  20 

9  

 

อาหารสุนัขชนิดเปียกสูตรสุนัข

พันธ์เล็ก – ใหญ่  บรรจุกระป๋อง

รสรวมเนื้อ 5 ชนิด, เนื้อวัวช้ินใน

น้ าซอส, ไก่ช้ินในน้ าซอส 

400 กรัม 49 

10  

 

อาหารสุนัขชนิดเปียกสูตรสุนัข

พันธ์เล็ก – ใหญ่  บรรจุกระป๋อง 

รสเนื้อวัว, เนื้อไก่ 

400 กรัม 

700 กรัม 

49 

79 

11 ขนมขบ

เคี้ยว

ส าหรับ

สุนัข 
 

เพดดิกร ีเดนต้าสติก  ที่ช่วยขัด

ฟัน เมื่อใช้เปน็ประจ าทุกวันจะ 

ช่วยลดการสะสมของคราบ

หินปนูได้สูง 

56 กรัม   35 

12  

 

เพดดิกรีมีทเจอก้ี 

 

60 กรัม  46 

 

13  

 

ชิกเก้นแรป 

รสเนื้อไก่เเท้พนัแท่งสติก    

25 กรัม   35 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในร้าน Happy Dog(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชนิดสินค้า ตราสินค้า คุณลักษณะ/รส ขนาด ราคา 

14   โรดิโอ 

รสเนื้อไก่และตับ,  รสเนื้อและตบั 

90 กรัม  

 

 

35 

 

 

15   สปริงโก ้

รสเนื้อวัว, รสเนื้อไก่ 

105 กรัม 35 

16   เทสตี้โบน 

รสนมส าหรับลูกสุนัข, รสเนื้อ 

175 กรัม  35 

17 ขนมขบ

เคี้ยวส าหรับ

สุนัข 

 

Sleeky STICK ขนมหนบุ SLEEKY 

เนื้อ, ไก่, เนื้อแกะ 

50 กรัม   20 

18  

 

สาบรัดขนมหนบุ SLEEKY 

รสเนื้อ, ไก่, เนื้อแกะ 

50 กรัม   20 

19  

 

STICK ขนมหนบุ SLEEKY  
รสเนื้อและชีส เบคอนตับ 

50 กรัม   20 

20  

 

สายรัดขนมหนุบ SLEEKY 
รสเนื้อและชีส, เบคอน,  ตับ 
 
 

50 กรัม   20 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในร้าน Happy Dog 

 

21  

 

Sleeky แชมพู ลูกสุนัข 175 ซีซี    

350 ซีซี 

600 ซีซี 

50 

85 

135 

22  

 

Sleeky แชมพู บ ารุงขนผิวหนัง 
ส าหรับสุนัขขนสั้น 

175 ซีซี  

350 ซีซี 

600 ซีซี 

50 

85 

135 

23  

 

Sleeky แชมพู บ ารุงขน ผิวหนัง 
ส าหรับสุนัขขนยาว 

175 ซีซี   

350 ซีซี 

600 ซีซี 

50 

85 

135 

24  

 

Sleeky แชมพูบ ารุงขนและ
ผิวหนัง ส าหรับสุนขัขนสีขาว 

175 ซีซี   

350 ซีซี 

600 ซีซี 

50 

85 

135 

25  

 

Sleeky แชมพูบ ารุงขนและ
ผิวหนัง ส าหรับสุนขัขนสีด า 

175 ซีซี   

350 ซีซี 

600 ซีซี 

50 

85 

135 

26  

 

Sleeky แชมพูบ ารุงขนและ
ผิวหนัง ส าหรับสุนขัขนสีน้ าตาล 

175 ซีซี   

350 ซีซี 

600 ซีซี 

50 

85 

135 

27 

 

 

 

 

ขจัดกลิน่ SLEEKY สเปรย์ 
สเปรย์ระงบักลิ่นกาย SLEEKY  
 

500 ซีซี 

500 ซีซี 

80 

100 
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ภาคผนวก ค. ใบรายการการบริการของร้าน 
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การบริการของร้าน 

1.บริการอาบน้ าตัดแต่งขนสุนัข 

2.บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข 

3.บริการร้านค้าขายสินค้าเกี่ยวกับสุนัข 

 อัตราค่าบริการปกติ 

อาบน้ า+ตัดแต่งขน+ตัดเล็บ+เช็ดหู  300-500 

อาบน้ า+ตัดเล็บ+เช็ดหู    150-300 

ตัดแต่งขน+ตัดเล็บ+เช็ดหู   200-350 

ก าจัดเห็บ – หมัด     50-200 

รับฝากเลี้ยงสุนัข     100-200 

 อัตราค่าบริการแบบ Promotion Set 

รายการ S 

1-5 kg. 

M 

6-10 kg. 

L 

11-20 kg. 

1.อาบน้ า+ตัดเล็บ+เชด็ห+ูตัดแต่งขน+ก าจัดเห็บหมัด 350 400 450 

2.ตัดแต่งขน+ตัดเล็บ+เช็ดห+ูก าจัดเห็บหมัด 300 350 400 

 

หมายเหตุ  

กกกกกกก  ถ้าเป็นสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพและปัญหาสภาพขน ราคาบริการจะเพิ่มขึ้น ราคาไม่มี

อัตราที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอลิสา  ด่านพงศ์สุวรรณ์ 

ที่อยู่                102/9 หมู่ที่ 4 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุร ี11000 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2549  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

พ.ศ.2553 ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้เขียน 
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ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอารยา  จุ่นเจริญ 

ที่อยู่   2 หมู่ที่ 5 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  14000 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2549 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง    

พ.ศ.2553 ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

 


