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วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

แผนธุรกจิร้านอาบน า้สุนัข DOG’s HOME 
อุชุตา เหลาเจษฎา¹ 

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

 ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME เป็นธุรกิจต่อยอดเพื่อความครบวงจรในการ
ให้บริการเก่ียวกบั ธุรกิจสัตวเ์ล้ียงให้กบัคลีนิคสัตวภ์ายใตแ้นวคิดท่ีตอ้งการเห็นสัตวเ์ล้ียง
ในจงัหวดัระยองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการใช้สินคา้และการบริการของทางร้านเป็น
ส่ือกลางแทนความรักความเอาใจใส่ จากใจของเจา้ของไปสู่สุนัข เสมือนเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว ซ่ึงในส่วนกิจการดั้งเดิมของร้านคลินิก สัตวเ์ล้ียง เป็นคลินิกท่ีให้บริการรักษา
สัตวโ์ดย นายสัตวแพทย ์อภิวฒั เหลาเจษฎา จดัตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2533 โดยมี
ช่องทางจดัจ าหน่าย ใชอ้าคารของครอบครัวเป็นสถานท่ีในการใหบ้ริการโดยมีลกัษณะเป็น
อาคาร 1 ชั้น 2 อาคารติดกนั ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง มาบตาพุด อ าเภอ เมือง จงัหวดั 
ระยอง บนทางถนนหลวงหมายเลข 3 ในส่วนของร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME เป็น
สถานท่ีใหบ้ริการสัตวเ์ล้ียง โดยเนน้สุนขัเป็นหลกั ประกอบดว้ยบริการ 3 ประเภทไดแ้ก่  

1) บริการหลักคือการอาบน ้ าตดัแต่งขนสุนัขส าหรับเจา้ของสุนัขท่ีตอ้งการความ
สะดวกสบายในการท าความสะอาด และเสริมความสวยงามแก่สุนขัของตน 

2) บริการเสริม คือ บริการรับส่งสุนขัถึงบา้น บริการรับฝากสุนขั  
3) บริการอ่ืนๆ ได้แก่ บริการจ าหน่ายอาหารให้สุนขั และแมว รวมถึงอุปกรณ์สุนัข 

และสัตวเ์ล้ียงต่างๆ  
การบริการทั้ง 3 ส่วนน้ี เพิ่มความครบวงจรให้กบัร้านคลินิกสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงเป็นร้านท่ี

ให้บริการในการรักษาสัตวท่ี์เปิดอยูเ่ดิม ในส่วนของร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME ก็จะ
ใช้อาคารของร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียง เป็นพื้นท่ีในการด าเนินงาน โดยแบ่งพื้นท่ีของคลินิก
สัตวเ์ล้ียง ออกเป็น 3 ส่วน ตามลกัษณะของการใชง้าน 
____________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1) ในส่วนของการใหบ้ริการรักษาสัตวข์องร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียง ท่ีมีการด าเนินกิจการ
อยูแ่ลว้ โดยแบ่งแยกพื้นท่ีอาคารส่วนหน่ึง คือ 1 อาคาร ซ่ึงมีหนา้กวา้ง  4 เมตร ยาว17 เมตร 
เพื่อท าการจดัสรรปันส่วนพื้นท่ีและห้องส าหรับใช้ในการรักษาสัตว ์เพื่อให้บริการรักษา
สัตว ์แก่สัตวเ์ล้ียงของลูกคา้ตามเดิม 

2) บริเวณหนา้ร้านใชพ้ื้นท่ี 2 อาคาร มีหนา้กวา้ง  8 เมตร คือส่วนท่ีใชรั้บรองลูกคา้ 
ใช้พูดคุยเพื่อรับงานจากลูกคา้ รวมถึงการโชวสิ์นคา้ท่ีจดัจ าหน่าย ได้แก่จ าพวก อาหาร 
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด สุนขัและแมว อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์เสริมสวย ทั้งของสุนขัและ
แมว  

3) บริเวณหลังร้าน คือ ส่วนท่ีใช้ในการให้บริการแก่สุนัขและแมวโดยแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการบริการอาบน ้า ตดัแต่งขนสุนขั และส่วนของพื้นท่ี ส าหรับ
รับฝากสุนขั  
 ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 6/2  ซอย วุฒินนัท ์(สุขุมวิท) 34 
ถนน สุขุมวิท ต าบลเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอ เมือง จงัหวดัระยอง 21150 ด าเนินงาน
โดย นางสาว อุชุตา เหลาเจษฎา ในลกัษณะกิจการเจา้ของคนเดียว ใชเ้งินลงทุน 3,000,000 
บาท พร้อมเปิดใหบ้ริการในวนัท่ี  1 กนัยายน 2557 โดยเปิดท าการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 9.00 – 
20.00 น. ของทุกวนั  

 ในส่วนของแผนการตลาด ธุรกิจไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 26-50ปี ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 
บาทข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นต าบลมาบตาพุด และ (2) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรอง คือ บุคคลท่ีมี
อายุระหวา่ง 22-25 ปี และ 51ปีข้ึนไป ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 15,000 -20,000 บาท และอาศยั
อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงต าบลมาบตาพุด เช่น อ าเภอบา้นฉาง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ส าหรับ
การศึกษาโอกาสทางธุรกิจพบวา่ การให้บริการดา้นสัตวเ์ล้ียง มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
จ านวนของสุนขั ท่ีมารับบริการรักษาสัตว ์อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี และมีความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ
รักษาสัตวเ์ล้ียง ท่ีด าเนินกิจการอยูเ่ดิม รวมถึงยอดจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียง
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน นอกจากน้ีด้วยสภาพครอบครัวปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปเป็น
ครอบครัวเด่ียว ท าให้ “ธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียง” มีแนวโน้มว่าจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ผูค้นหัน
มาเล้ียงสัตวเ์พื่อเป็นเพื่อนหยอ่นใจ บ าบดัความเครียด ผ่อนคลายความเหงาและเอาไวเ้ฝ้า
บา้น ทั้งความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ีก็ไดผ้กูใจคนเล้ียงจนตอ้งให้ความดูแลเอา
ใจใส่เหมือนหน่ึงสมาชิกครอบครัวปัจจุบนัโดยเฉพาะสุนขันั้นเป็นสัตวเ์ล้ียง ท่ีไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุด เห็นไดจ้ากมูลค่าตลาดสินคา้ และบริการ ท่ีมีมูลค่าตลาดสูง และมีอตัราขยาย
ตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กบั
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กิจการบริการรักษาสัตวท่ี์ด าเนินงานอยูแ่ลว้ ซ่ึงร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME มีพื้นฐาน
การบริการรักษาสัตวเ์ล้ียงจึงท าให้มีความรู้ความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่างดี 
ในส่วนของสถานท่ีตั้งส่งผลให้ ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME มีช่องทางการจ าหน่าย
ของร้านมีความชดัเจน สะดวกและอยู่ในแหล่งชุมชน การตั้งอยู่ของร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียง
ส่งผลให้สามารถเขา้ถึงฐานลูกคา้ของร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของร้าน DOG’S HOME ไดอ้ยา่งสะดวกทนัที รวมถึงการมีช่างและทีมงานท่ีมี
ความช านาญ ท าให้สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มาตรฐาน ส่ิงส าคญัท่ีสุด
ท่ีผูป้ระกอบการเล็งเห็นคือธุรกิจ ร้าน DOG’S HOME จะเป็นธุรกิจท่ีเขม้แข็งเน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการ มีลกัษณะนิสัยส่วนตวั ท่ีเป็นคนรักสัตว ์ดูแลเอาใจใส่สัตวเ์ล้ียง ทั้ งยงัมี
ความรู้ ความเขา้ใจธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง จึงส่งผลให้การขยายธุรกิจในคร้ังน้ีจะมีความ
เขม้แขง็ และมัน่คง ช่วยเพิ่มให้ร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียง เป็นธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียงท่ีครบวงจร
ยิ่งข้ึน เพื่อกา้วไปสู่ธุรกิจดา้นบริการสัตวเ์ล้ียงท่ีครบวงจร ร้านแรกของ จงัหวดั ระยอง ใน
การด าเนินกิจการต่อไป  

 ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME ใช้เงินลงทุนแรกเร่ิมทั้งส้ินจ านวน 5,000,000 
บาท และคาดวา่จะมีสัตวเ์ล้ียงมาใชบ้ริการในปีท่ี 1 มากกวา่ 2,600 คร้ัง ซ่ึงจะท าให้กิจการมี
ก าไรตั้งแต่ปีแรกท่ีด าเนินงาน เป็นเงิน 1,923,840.00 บาท ระยะเวลาการคืนทุน 1 ปี มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบั 2,650,173.00บาท และสามารรถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้ไดต้ั้งแต่ปีแรกท่ีด าเนินงาน  
ค าส าคัญ  แผนธุรกิจ, ร้านอาบน ้าสุนขั 
 
1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มาตรฐาน
ค่าครองชีพส่งผลข้ึนตามไปด้วย การด ารงชีวิต เต็มไปดว้ยการแข่งขนั คนมีความเร่งรีบ 
และความเครียดเกิดข้ึน เป็นอยา่งมาก การน าสัตวเ์ล้ียงมาเล้ียงจึงเป็นทางเลือกหน่ึง ซ่ึงช่วย
ผ่อนคลายความเหงา และความเครียดให้ลดน้อยลงได ้รวมถึงในเมืองไทยนั้น การเล้ียง
สุนัขได้เปิดกว้างส าหรับทุกชนชั้ น ตั้ งแต่ผู ้มีรายได้ต ่ า  ไปจนถึงขั้ นเศรษฐี ถึงแม้
วตัถุประสงคจ์ะแตกต่างกนัออกไปบา้งก็ตาม จะสังเกตไดว้า่เกือบทุกบา้นจะเล้ียงสุนขัหรือ
แมวไวเ้ป็นสัตวเ์ล้ียง จนแทบจะกลายมาเป็นสมาชิกของครอบครัว เพื่อเป็นเพื่อนเล่นของ
เด็ก และเพื่อแกเ้หงา ส าหรับผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเพราะสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ีสามารถให้ความเพลิดเพลิน 
และรักษาสุขภาพจิตทางอ้อมได้ ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่าน้ี สุนัขจึงเข้ามามีบทบาทใน
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ชีวิตประจ าวนัมากข้ึน เห็นไดจ้ากการไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เพิ่มข้ึนอยา่งมาก จึงส่งผลให้
อุตสาหกรรมธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็นอาชีพ
หลากหลายเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง เช่น การให้บริการการรักษาสัตว ์การให้บริการอาบน ้ า ตดั
แต่งขน การจ าหน่ายอาหาร การจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง การจ าหน่ายพนัธ์ุสัตว ์
เป็นตน้ และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของผูบ้ริโภคในจุดน้ี ผูป้ระกอบการจึงมี
ความสนใจท่ีจะลงทุนในการประกอบธุรกิจร้านอาบน ้ าสุนัข DOG’S HOME ซ่ึง
ประกอบดว้ย บริการ 11 ประเภท คือ 

1. บริการอาบน ้าสุนขั ประกอบไปดว้ย บริการอาบน ้า , ตดัเล็บ และเช็ดหู 
2. บริการตดัเล็บ 
3. บริการเช็ดหู 
4. บริการ Hair Treatment ส าหรับขนสุนขั และแมว ประกอบไปดว้ย บริการอาบน ้ า ,

ตดัเล็บ ,เช็ดหู และบริการ Hair Treatment  
5. บริการตดัขน ประกอบไปดว้ย บริการอาบน ้า ,ตดัขน, ตดัเล็บ และเช็ดหู 
6. บริการอาบน ้าแมวขนยาว ประกอบไปดว้ย บริการอาบน ้า ,ตดัเล็บ และเช็ดหู 
7. บริการอาบน ้าแมวขนสั้น ประกอบไปดว้ย บริการอาบน ้า , ตดัเล็บ และเช็ดหู 
8. บริการก าจดัเห็บหมดั  
9. บริการรับส่งสัตวเ์ล้ียง 
10. บริการรับฝากเล้ียงสุนขัและแมว 
11. บริการจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ต่างๆของสัตวเ์ล้ียง  
การให้บริการทั้ง 11 ประเภทตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูป้ระกอบการตอ้งการสร้างความ

พอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท่ีเล้ียงสุนขัไวเ้ป็นเพื่อน และเป็นคนท่ีรักเอาใจใส่สุนขั 
เป็นอยา่งดี  
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาบน ้าสุนขั 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาบน ้ า
สุนขั 
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้านอาบน ้ า
สุนขั 

2.  ขอบเขตดา้นเวลา ใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกายน – 
กนัยายน2556 
1.6 นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด 
การวิเคราะห์ด้านการผลิต  /การด าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และ

สรุปผลวา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานหรือไม่  
2. ร้านอาบน ้าสุนขั หมายถึง ร้านใหบ้ริการอาบน ้ า ตดัแต่งขนส าหรับสุนขั แมว 

หรือสัตวเ์ล้ียง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ล้ียง ในการรักษาความ
สะอาดของสัตวเ์ล้ียง 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององคก์าร โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค 
(SWOT Analysis) 

4. การวเิคราะห์ดา้นการตลาดหมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งทางการตลาด การก าหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และ การส่งเสริมการตลาด 

5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต /การบริหารขององคก์าร  
6. การวิเคราะห์ด้านการจดัการและก าลงัคน หมายถึงการก าหนดโครงสร้าง

องคก์าร 

การวเิคราะห์สถานการณ์  
 

ความเป็นไปในการท า
ธุรกิจร้านอาบน ้าสุนขั 

 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการด าเนินงาน 
 การวเิคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 
 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 
การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

2.1 จุดแข็ง (Strength)  

1.  เน่ืองจาก ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME เป็นการท าธุรกิจท่ีต่อยอดมาจาก
คลินิกสัตวเ์ล้ียง ท่ีให้การบริการรักษาสัตว ์ท าให้ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME 
มีสัตวแ์พทยท่ี์มีความช านาญเป็นอยา่งมาก ช่วยแนะน าในการเลือกผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมต่อสัตวเ์ล้ียงของสุนขัแต่ละสายพนัธ์ุ 
2.  ท าเล ท่ีตั้ง มีความจดัเจน เน่ืองจากตั้งอยู่บนถนนสายหลกับนเส้นทางหลวง
หมายเลข 3 ในเขต ต าบล เทศบาล มาบตาพุด และอยูใ่นเขต อ าเภอ จึงง่ายต่อการ
พบเห็นท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงได ้
3.  ท าเล ท่ีตั้ง ตั้งอยูใ่นคลินิกสัตวเ์ล้ียง ท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึง
เป็นฐานเดิมของร้านคลินิกสัตวเ์ล้ียงไดท้นัที  
4.  ท าเล ท่ีตั้ง มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
5.  การบริการมีความหลากหลายครบวงจร  
6.  ใหบ้ริการดว้ยช่างท่ีมีความช านาญ 
7.  การบริการเนน้การสร้าง และการรักษาภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือเป็นหลกั  
8.  มีการท าการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ โดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เน้น
ความเป็นกนัเอง ต่อลูกคา้ และเรียนรู้ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้และการบริการท่ีเหมาะสมของลูกคา้
แต่ละคนมากท่ีสุด 
9.  อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้สะอาด ผา่นการอบฆ่าเช้ือโรค  
10.  ระยะเวลาในการเปิดท าการมากกว่าคู่แข่ง คือเปิดบริการทุกวนัจนัทร์ ถึงวนั 
อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 9.00– 20.00 น. ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ ไดม้ากกวา่คู่แข่ง 
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2.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1.  เป็นร้านใหม่ ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัเขา้กบัระบบงานและลูกคา้  
2.  เป็นร้านใหม่ ซ่ึงจะมีจ านวนลูกคา้ท่ีรู้จกัไม่มากนัก และฐานลูกคา้ในช่วงตน้ 
อาจจะมาจากร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียง  
3.  ผูป้ระกอบการยงัขาดประสบการณ์ในการบริหารร้านบริการสัตวเ์ล้ียง 
4.  ตน้ทุนในบริการสูง เน่ืองจากใชบุ้คลากรมืออาชีพ ท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น จึงตอ้งจ่ายค่าแรงค่อนขา้งสูง 
2.3 โอกาส (Opportunities) 
1.  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบนัเปล่ียนไป ส่งผลให้วิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนไป คนเกิดความเร่งรีบ แต่ความเครียดมากข้ึน 
จึงมีแนวโนม้ในการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน เพื่อตอ้งการการผอ่นคลาย 
2.  ผูบ้ริโภคมีแนวโน้ม ตอ้งการความสะดวกสบายในการเล้ียงดูสัตวเ์ล้ียง สืบ
เน่ืองมาจากสังคมท่ีเปล่ียนไปท าให้คนในสังคมตอ้งท างานแข่งกบัเวลา จึงอาจจะ
ไม่มีเวลาพอในการดูแลสัตวเ์ล้ียงของตนเอง ดงันั้น การบริการ อาบน ้ า ตดัแต่งขน
สุนขั จึงเป็นทางเลือกท่ีดี 
3.  จุดประสงคข์องการเล้ียงสุนขัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยเล้ียงไวเ้ฝ้าบา้นกลาย
มาเป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเด็กและเพื่อแก้เหงาส าหรับ
ผูใ้หญ่ท าใหสุ้นขัมีบทบาทมากข้ึนไดรั้บความเอาใจใส่ดูแลจากเจา้ของมากข้ึน 
4.  ภาคเอกชนใหก้ารส่งเสริมในการเล้ียงสุนขัอยา่งต่อเน่ือง 
2.4 อุปสรรค (Threat) 
1.  เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท่ีขาดความแน่นอน รวมถึงสภาพสังคม
และการเมืองท่ีย ังไม่มีความชัดเจน ท าให้ คนส่วนใหญ่ มีการใช้เ งินอย่าง
ระมดัระวงั 
2.  ลูกคา้ยงัขาดความเช่ือมัน่ในการเขา้รับบริการ เน่ืองจากเป็นกิจการใหม่  
3.  คนต่างจงัหวดัยงัมีค่าครองชีพต ่า  

  3. การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
3.1 การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 

 เน่ืองจากร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME เป็นธุรกิจท่ีให้บริการอาบน ้ า ตดัแต่ง
ขนเป็นหลกั และยงัมีบริการเสริมอ่ืนๆคือบริการรับส่งสุนขั บริการรับฝากสุนขั จ าหน่าย
อาหาร ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดและอุปกรณ์ต่างๆของสัตวเ์ล้ียง ดงันั้น ธุรกิจจึงมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไดท้  าการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ DOG’S HOME โดยแบ่งตาม
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ลกัษณะของประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซ่ึงสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.1)   กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 26-50ปี ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูท่ี่ 20,001 บาทข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นต าบลมาบตาพุด 
1.2)   กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรอง คือ บุคคลท่ีมีอายุระหวา่ง 22-25 ปี และ 51ปีข้ึนไป 
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 15,000 -20,000 บาท และอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงต าบลมาบ
ตาพุด เช่น อ าเภอบา้นฉาง อ าเภอเมืองระยอง 

 3.2 การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 
 การก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ความพยายามในการจัดการรับรู้ท่ีลูกค้า

เป้าหมายมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการ เป้าหมายของการก าหนดต าแหน่งคือ การกล่าวเนน้ถึง

คุณสมบติัท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการมีความโดดเด่นข้ึนในใจของลูกคา้ 

 
  
 
             
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา 
ผูป้ระกอบการมุ่งน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจ แก่ลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้

เห็นถึงขอ้แตกต่างท่ีเหนือคู่แข่งและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการของร้านอาบน ้ าสุนขั 
DOG’S HOME มุ่งน าเสนอสินคา้และบริการเก่ียวกบัสุนขัท่ีเนน้คุณภาพ ความหลากหลาย
และเนน้การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือต่อลูกคา้ 
ในส่วนของการบริการเม่ือสุนขัหรือแมว มีกล่ินตวัไม่พึงประสงค์ในบางคร้ัง ทางร้านมี
ผลิตภณัฑ์เฉพาะพิเศษท่ีสามารถช่วยดบักล่ินเหล่านั้นได ้นอกจากน้ียงัมีบริการ ก าจดัเห็บ
หมดั ให้กบัสุนัขและแมวไปพร้อมดว้ย โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเราใช้ในการอาบน ้ านั้น ยงัช่วย
ก าจดัพยาธิภายนอกบางชนิดรวมทั้งช่วยปรับสภาพผิวท่ีแห้งหรือมนัเกินไป การใช้แชมพู

ราคาต ่า 

บริการไม่มีครบ
วงจร 

บริการครบ
วงจร 

 

DOG’S HOME 
HOME 

คลินิกบา้น
ฉาง 

วฒันะสตัวเ์ล้ียง 

ราคาสูง 
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และครีมปรับสภาพขนให้ได้ผลดี นอกจากน้ีทางร้านยงัมีสัตว์แพทย์คอยให้ค  าปรึกษา
แนะน ากบัสัตวเ์ล้ียงท่ีมีปัญหาทางดา้นผวิหนงัอีกดว้ย 

 ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME ไดใ้ช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Sales Oriented 
เป็นการตั้งราคาเพื่อเนน้ยอดขาย เน่ืองจากกิจการเป็นกิจการท่ีเปิดใหม่ ยอดขายและการเขา้
มีส่วนแบ่งในตลาดเป็นส่ิงส าคญั การตั้งราคาไม่แพง จึงเป็นการขยายโอกาส เพื่อให้กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงการบริการและการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการไดง่้าย โดยมี
การตั้งราคาแต่ละการบริการ ดงัน้ีแพง จึงเป็นการขยายโอกาส เพื่อให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
สามารถเขา้ถึงการบริการและการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการไดง่้าย โดยมีการตั้งราคาแต่ละ
การบริการ ดงัน้ี 

 

  บริการ 

ขนาด S ขนาด M ขนาด L 
ข น า ด 
XL ขนาด L 

น ้าหนกั น ้าหนกั น ้าหนกั น ้าหนกั น ้าหนกั 

ไ ม่ เ กิ น  5 
กก. 

5.1 -10 
กก. 

10.1-20 
กก. 

20.1-35 
กก. 

มากกว่า 
35 กก. 

1 อาบน ้า ตดัเล็บ เช็ดหู 200 250 300 350 400 

2 ตดัขน อาบน ้า ตดัเล็บ เช็ดหู 300 350 400 450 500 

3 
อาบน ้าแมวขนสั้น ตดัเล็บ เช็ดหู 

250 300 350 400 450 (***) 

4 
อาบน ้าแมว ขนยาว ตดัเล็บ เช็ดหู 

300 350 400 450 500 (***) 

5 
ตดัขน ตดัเล็บ 

350 400 450 500 550 เช็ดหู  

6 
อาบน ้ายา ก าจดัเห็บ-หมดั 

80 100 150 180 200 (**) 

7 
บริการ Hair Treatment ส าหรับสุนัข
และแมว อาบน ้า ตดัเล็บ เช็ดหู 300 350 400 450 500 

8 ตดัเล็บ 20 30 30 40 50 

9 เช็คหู 20 30 30 40 50 



158 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

  บริการ 

ขนาด S ขนาด M ขนาด L 
ข น า ด 
XL ขนาด L 

น ้าหนกั น ้าหนกั น ้าหนกั น ้าหนกั น ้าหนกั 

ไ ม่ เ กิ น  5 
กก. 

5.1 -10 
กก. 

10.1-20 
กก. 

20.1-35 
กก. 

มากกว่า 
35 กก. 

 
(*)                        การท า Hair Treatment แตกต่างกันตามลักษณะของขนและสายพันธ์ุ สุนัขและแมว 

 
(**)                     เป็นการอาบน า้ด้วยน า้ยาก าจัดเห็บหมดั ไม่ได้เกบ็เห็บหมดัออกจาก สุนัขหรือแมว 

 
(***)                  เป็นแมวท่ีคุ้นเคยกับการอาบน า้ หากไม่คุ้นเคย ทางร้านจะไม่ให้รับบริการ 

 
 

10.ตารางแสดงราคาค่าบริการรับส่งสุนขั 

บริการ 
ระยะทาง 1-2 
กิโลเมตร 

ระยะทาง 2.1-5 
กิโลเมตร 

ระยะทาง 5.1-7 
กิโลเมตร 

ระยะทาง 7.1-10 
กิโลเมตร 

รับส่งสุนขั 50 บาท 100 บาท 120 บาท 150    บาท 

    
151  
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แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั แมว ประเภทแชมพู 

ล าดบั ประเภทแชมพ ู
ราคา (บาท) 

1000ML 
1 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนยาว (Bossey) 290 
2 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนยาว (Fusion) 290 
3 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนยาว (Muguet)  290 
4 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนยาว (Newton)  290 
5 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนสั้น (Gazelle)  290 
6 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนสั้น (Senkone)  290 
7 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนสั้น (Daryl)  290 
8 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับสุนขัขนสั้น (Cusey)  290 
9 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับลูกสุนขั (Lemy)  290 
10 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับลูกสุนขั (Lypso)  290 
11 แชมพ ูCute-Pet ส าหรับลูกสุนขั (Gruse)  290 
12 แชมพกู าจดัเห็บหมดัProgard (สีฟ้า) 290 
13 แชมพแูมว Progard (สีชมพ)ู 290 
14 แชมพปู้องกนัอาการคนั (สีแดง) 290 
15 แชมพสู าหรับสุนขักล่ินตวัแรง 290 

 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

 ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเส้นทางในการน าสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่
ผูบ้ริโภค ดงันั้นท าเลของร้านจึงจ าเป็นท่ีตอ้งเลือกท าเลท่ีดี คือ ท าเลท่ียงัไม่มีคู่แข่งหรือมี
คู่แข่งน้อยราย หรือท าเลท่ีมีเป้าหมายกลุ่มธุรกิจผ่านไปมา มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวกเป็น
ตน้ 

 ช่องทางการให้บริการของร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME คือ สถานท่ีสร้างข้ึน
ติดกบัร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงเป็นร้านท่ีให้บริการรักษาสัตว ์ตั้งอยูบ่นบา้นเลขท่ี 6/2 ซอย 
วุฒินนัท ์(สุขุมวิท) 34 ถนน สุขุมวิท ต าบล เทศบาลเมือง มาบตาพุด อ าเภอ เมือง จงัหวดั 
ระยอง 21150 ท  าให้สามารถเขา้ถึงฐานลูกคา้ของร้านคลินิกสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของลูกคา้ DOG’S HOME ไดท้นัที และท าเลท่ีตั้งยงัตั้งอยูบ่ริเวณถนนสายหลกั ท่ี
มีแหล่งชุมชน มีผูค้นสัญจรไปมาจ านวนมากมาย อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการ 
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รัฐวิสาหกิจ และผูป้ระกอบการเอกชนจ านวนมาก มีท่ีจอดรถสะดวก และเพียงพอ ท าให้
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง่้าย 
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจการท่ีด าเนินข้ึน เพื่อกระตุน้ให้ผูซ้ื้อหรือ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด มีความสนใจผลิตภณัฑ์และบริการมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจมีผล
ประกอบการเพิ่มข้ึน โดยร้านอาบน ้าสุนขั DOG’S HOME มีการวางกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1.1) สร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือในการบริการใหก้บัลูกคา้  
1.2) กระตุน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เล็งเห็นความส าคญัของการเขา้รับบริการสัตว์

เล้ียง 
1.3) เลือกใช้ส่ือท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ใน

การน าเสนอ ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการรับบริการสัตวเ์ล้ียง หรือเร่ือง 
Promotion ต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง โดยเลือกใชส่ื้อ
ท่ีเหมาะสมราคาไม่สูงมาก เพื่อเป็นการลดตน้ทุนทางดา้นโฆษณา 

1.4) เนน้กิจกรรมใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดท้ดลองใชบ้ริการสัตวเ์ล้ียง 
1.5) มีการท าโปรโมชัน่ร่วมกบัร้าน คลินิกสัตวเ์ล้ียง  
1.6) จดักิจกรรมหรือโปรโมชัน่ในช่วงโอกาสหรือเทศกาลส าคญั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

สัตวเ์ล้ียง 
4. การวเิคราะห์แผนการด าเนินงาน 

4.1 กระบวนการการให้บริการ 
ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’S HOME มีการค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการ

บริการเป็นหลกั เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ โดยการให้บริการทุกคร้ัง ทาง

ร้านจะมีการใหบ้ริการของทางร้านใหลู้กคา้ทราบ และสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ให้

ชดัเจน เพื่อความถูกตอ้งของการบริการ และเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการทุกคร้ัง นอกจากน้ีกิจการยงัการเนน้ย  ้าพนกังานในเร่ืองของบุคลิกภาพ ทศันคติ ท่ีดี

ต่อผูบ้ริโภค รวมถึงมีทศันคติไปในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจ เน้นพนักงานในเร่ืองของ

กิริยามารยาทในการวางตวัด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน มีการกล่าวทกัทายลูกค้า พูดจา

สุภาพ เอาใจใส่ลูกคา้ อย่างจริงใจ และในเร่ืองของการแต่งกายของพนักงานท่ีจะตอ้งดู

สะอาด ตลอดเวลา รวมถึงการแบ่งสัดส่วนในร้าน นั้นมีการออกแบบให้สอดคล้องกับ

ขั้นตอนการบริการเพื่อเป็นการลดเวลาในการรอคอยให้มีน้อยท่ีสุด และมีการจดัสถานท่ี
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บริการส าหรับลูกคา้ไวค้อยอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการโดยจะมีนิตยสาร

และโทรทศัน์เพื่อใหค้วามบนัเทิงในช่วงการรอคอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ลูกคา้เขา้มารับบริการ 

พนกังานตอ้นรับใหค้  าแนะน า  
สอบถามลูกคา้ 

 สอบถามประวติั 

ใหบ้ริการกบัสัตวเ์ล้ียง 
ตามท่ีลูกคา้เลือก 

ส่งคืนสัตวเ์ล้ียง 

เก็บค่าบริการ 

สอบถามลูกคา้ และส ารวจผลการรับ
บริการ 



162 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

5. การวเิคราะห์แผนการการจัดการและก าลงัคน 
โครงสร้างองค์กร 

           ร้านอาบน ้ าสุนขั DOG’s HOME ใชล้กัษณะการจดัการโครงสร้างองคก์ารแบบตาม
หนา้ท่ี (Functional Organization) เพราะวา่ขนาดขององคก์ารมีขนาดท่ีไม่ใหญ่มากนกัการ
จดัการโครงสร้างองคก์ารในลกัษณะน้ีท าไดง่้ายต่อการบริหาร อีกทั้งยงัง่ายต่อการควบคุม
สั่งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
6. การวเิคราะห์แผนการเงิน 

       บริษทัใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 5,000,000 บาท มียอดขายปีท่ี1 เท่ากบั 1,923,840 บาท 
ปีท่ี2 เท่ากบั 1,808,016 บาท ปีท่ี3 เท่ากบั2,070,364 บาท ปีท่ี4 เท่ากบั2,164,475 บาท ปี
ท่ี5 เท่ากบั2,941,182 บาท มีก าไรสุทธิในปีท่ี1 เท่ากบั 575,089 บาท ปีท่ี2 เท่ากบั 
502,831 บาท ปีท่ี3 เท่ากบั 648,245 บาท ปีท่ี4 เท่ากบั745,454บาท ปีท่ี5 เท่ากบั 
1,247,176 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการคือ1ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present 
Value ;NPV) เท่ากบั 2,650,173บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน(Internal 
Rate of Return; IRR) เท่ากบั18.81% 
 
 
 
 
 
 

ผูจ้ดัการร้าน 
ผูจ้ดัการร้าน 

 

พนกังาน 



163 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

7. สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก าลงัคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ขอ้สรุปว่า ธุรกิจร้าน
อาบน ้ าสุนขั Dog’s Home ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนดข้ึนเป็นมีความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุน 
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