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แผนธุรกิจร้ านอาบนา้ สุ นัข DOG’s HOME
อุชุตา เหลาเจษฎา¹
------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ร้ านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME เป็ นธุ รกิ จต่อยอดเพื่อความครบวงจรในการ
ให้บริ การเกี่ยวกับ ธุ รกิจสัตว์เลี้ยงให้กบั คลี นิคสัตว์ภายใต้แนวคิดที่ตอ้ งการเห็ นสัตว์เลี้ ยง
ในจังหวัดระยองมี คุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน โดยการใช้สินค้าและการบริ การของทางร้ านเป็ น
สื่ อกลางแทนความรั กความเอาใจใส่ จากใจของเจ้าของไปสู่ สุนัข เสมือนเป็ นสมาชิ กใน
ครอบครัว ซึ่ งในส่ วนกิ จการดั้งเดิ มของร้านคลิ นิก สัตว์เลี้ ยง เป็ นคลิ นิกที่ให้บริ การรักษา
สัตว์โดย นายสัตวแพทย์ อภิวฒั เหลาเจษฎา จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2533 โดยมี
ช่องทางจัดจาหน่าย ใช้อาคารของครอบครัวเป็ นสถานที่ในการให้บริ การโดยมีลกั ษณะเป็ น
อาคาร 1 ชั้น 2 อาคารติดกัน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง มาบตาพุด อาเภอ เมือง จังหวัด
ระยอง บนทางถนนหลวงหมายเลข 3 ในส่ วนของร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME เป็ น
สถานที่ให้บริ การสัตว์เลี้ยง โดยเน้นสุ นขั เป็ นหลัก ประกอบด้วยบริ การ 3 ประเภทได้แก่
1) บริ ก ารหลัก คื อการอาบน้ าตัดแต่ง ขนสุ นัข ส าหรั บ เจ้า ของสุ นัข ที่ ตอ้ งการความ
สะดวกสบายในการทาความสะอาด และเสริ มความสวยงามแก่สุนขั ของตน
2) บริ การเสริ ม คือ บริ การรับส่ งสุ นขั ถึงบ้าน บริ การรับฝากสุ นขั
3) บริ การอื่นๆ ได้แก่ บริ การจาหน่ ายอาหารให้สุนขั และแมว รวมถึ งอุปกรณ์ สุนัข
และสัตว์เลี้ยงต่างๆ
การบริ การทั้ง 3 ส่ วนนี้ เพิ่มความครบวงจรให้กบั ร้ านคลิ นิกสัตว์เลี้ ยง ซึ่ งเป็ นร้ านที่
ให้บริ การในการรักษาสัตว์ที่เปิ ดอยูเ่ ดิม ในส่ วนของร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME ก็จะ
ใช้อาคารของร้าน คลินิกสั ตว์เลี้ ยง เป็ นพื้นที่ ในการดาเนิ นงาน โดยแบ่งพื้นที่ของคลิ นิก
สัตว์เลี้ยง ออกเป็ น 3 ส่ วน ตามลักษณะของการใช้งาน
____________________________________________
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นักศึ กษาปริ ญญาโทหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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1) ในส่ วนของการให้บริ การรักษาสัตว์ของร้าน คลินิกสัตว์เลี้ยง ที่มีการดาเนิ นกิจการ
อยูแ่ ล้ว โดยแบ่งแยกพื้นที่อาคารส่ วนหนึ่ง คือ 1 อาคาร ซึ่งมีหน้ากว้าง 4 เมตร ยาว17 เมตร
เพื่อทาการจัดสรรปั นส่ วนพื้นที่และห้องสาหรับใช้ในการรักษาสัตว์ เพื่อให้บริ การรักษา
สัตว์ แก่สัตว์เลี้ยงของลูกค้าตามเดิม
2) บริ เวณหน้าร้านใช้พ้ืนที่ 2 อาคาร มีหน้ากว้าง 8 เมตร คือส่ วนที่ใช้รับรองลูกค้า
ใช้พูดคุ ยเพื่อรับงานจากลู กค้า รวมถึ ง การโชว์สินค้าที่ จดั จาหน่ าย ได้แก่ จาพวก อาหาร
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด สุ นขั และแมว อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์เสริ มสวย ทั้งของสุ นขั และ
แมว
3) บริ เวณหลัง ร้ า น คื อ ส่ วนที่ ใ ช้ใ นการให้บ ริ ก ารแก่ สุ นัข และแมวโดยแบ่ ง พื้ นที่
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนของการบริ การอาบน้ า ตัดแต่งขนสุ นขั และส่ วนของพื้นที่ สาหรับ
รับฝากสุ นขั
ร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 6/2 ซอย วุฒินนั ท์ (สุ ขุมวิท) 34
ถนน สุ ขุมวิท ตาบลเทศบาลเมืองมาบตาพุด อาเภอ เมือง จังหวัดระยอง 21150 ดาเนินงาน
โดย นางสาว อุชุตา เหลาเจษฎา ในลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว ใช้เงินลงทุน 3,000,000
บาท พร้อมเปิ ดให้บริ การในวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยเปิ ดทาการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 –
20.00 น. ของทุกวัน
ในส่ วนของแผนการตลาด ธุ รกิจได้แบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 26-50ปี ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ที่ 20,001
บาทขึ้นไป และอาศัยอยูใ่ นตาบลมาบตาพุด และ (2) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรอง คือ บุคคลที่มี
อายุระหว่าง 22-25 ปี และ 51ปี ขึ้นไป ที่มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,000 -20,000 บาท และอาศัย
อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงตาบลมาบตาพุด เช่น อาเภอบ้านฉาง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สาหรับ
การศึกษาโอกาสทางธุ รกิจพบว่า การให้บริ การด้านสัตว์เลี้ ยง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
จานวนของสุ นขั ที่มารับบริ การรักษาสัตว์ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี และมีความสอดคล้องกับธุ รกิจ
รักษาสัตว์เลี้ ยง ที่ดาเนิ นกิ จการอยูเ่ ดิ ม รวมถึงยอดจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ สัตว์เลี้ ยง
เพิ่ม ขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องเช่ นกัน นอกจากนี้ ด้วยสภาพครอบครั วปั จจุ บ นั ที่ เปลี่ ยนไปเป็ น
ครอบครัวเดี่ยว ทาให้ “ธุ รกิ จบริ การสัตว์เลี้ ยง” มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ผูค้ นหัน
มาเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็ นเพื่อนหย่อนใจ บาบัดความเครี ยด ผ่อนคลายความเหงาและเอาไว้เฝ้ า
บ้าน ทั้งความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ก็ได้ผกู ใจคนเลี้ยงจนต้องให้ความดูแลเอา
ใจใส่ เหมือนหนึ่ งสมาชิ กครอบครัวปั จจุบนั โดยเฉพาะสุ นขั นั้นเป็ นสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด เห็นได้จากมูลค่าตลาดสิ นค้า และบริ การ ที่มีมูลค่าตลาดสู ง และมีอตั ราขยาย
ตัวเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทุ กปี ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงเห็ นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กบั
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กิจการบริ การรักษาสัตว์ที่ดาเนิ นงานอยูแ่ ล้ว ซึ่ งร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME มีพ้ืนฐาน
การบริ การรักษาสัตว์เลี้ยงจึงทาให้มีความรู้ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี
ในส่ วนของสถานที่ต้ งั ส่ งผลให้ ร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME มีช่องทางการจาหน่าย
ของร้ านมีความชัดเจน สะดวกและอยู่ในแหล่งชุ มชน การตั้งอยู่ของร้ าน คลิ นิกสัตว์เลี้ ยง
ส่ งผลให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าของร้าน คลินิกสัตว์เลี้ยงซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายของร้าน DOG’S HOME ได้อย่างสะดวกทันที รวมถึงการมีช่างและทีมงานที่มี
ความชานาญ ทาให้สามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน สิ่ งสาคัญที่สุด
ที่ผปู ้ ระกอบการเล็งเห็ นคือธุ รกิ จ ร้ าน DOG’S HOME จะเป็ นธุ รกิ จที่เข้มแข็งเนื่ องจาก
ผูป้ ระกอบการ มี ลกั ษณะนิ สั ยส่ วนตัว ที่ เป็ นคนรั ก สัตว์ ดู แลเอาใจใส่ สั ตว์เลี้ ยง ทั้งยัง มี
ความรู ้ ความเข้าใจธุ รกิ จเกี่ ยวกับสัตว์เลี้ ยง จึงส่ งผลให้การขยายธุ รกิ จในครั้งนี้ จะมีความ
เข้มแข็ง และมัน่ คง ช่วยเพิ่มให้ร้าน คลินิกสัตว์เลี้ยง เป็ นธุ รกิจบริ การสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจร
ยิง่ ขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ ธุรกิจด้านบริ การสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจร ร้านแรกของ จังหวัด ระยอง ใน
การดาเนินกิจการต่อไป
ร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME ใช้เงินลงทุนแรกเริ่ มทั้งสิ้ นจานวน 5,000,000
บาท และคาดว่าจะมีสัตว์เลี้ยงมาใช้บริ การในปี ที่ 1 มากกว่า 2,600 ครั้ง ซึ่ งจะทาให้กิจการมี
กาไรตั้งแต่ปีแรกที่ดาเนิ นงาน เป็ นเงิน 1,923,840.00 บาท ระยะเวลาการคืนทุน 1 ปี มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการเท่ากับ 2,650,173.00บาท และสามารรถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ ได้ต้ งั แต่ปีแรกที่ดาเนินงาน
คาสาคัญ
แผนธุ รกิจ, ร้านอาบน้ าสุ นขั
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากในปั จจุบนั ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้มาตรฐาน
ค่าครองชี พส่ งผลขึ้ นตามไปด้วย การดารงชี วิต เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนมี ความเร่ งรี บ
และความเครี ยดเกิดขึ้น เป็ นอย่างมาก การนาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ ง ซึ่ งช่วย
ผ่อนคลายความเหงา และความเครี ยดให้ลดน้อยลงได้ รวมถึ งในเมื องไทยนั้น การเลี้ ยง
สุ นั ข ได้ เ ปิ ดกว้า งส าหรั บ ทุ ก ชนชั้ น ตั้ง แต่ ผู ้มี ร ายได้ ต่ า ไปจนถึ ง ขั้น เศรษฐี ถึ ง แม้
วัตถุประสงค์จะแตกต่างกันออกไปบ้างก็ตาม จะสังเกตได้วา่ เกือบทุกบ้านจะเลี้ยงสุ นขั หรื อ
แมวไว้เป็ นสัตว์เลี้ยง จนแทบจะกลายมาเป็ นสมาชิ กของครอบครัว เพื่อเป็ นเพื่อนเล่นของ
เด็ก และเพื่อแก้เหงา สาหรับผูใ้ หญ่ ทั้งนี้เพราะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้สามารถให้ความเพลิดเพลิน
และรั ก ษาสุ ข ภาพจิ ต ทางอ้อ มได้ ด้ว ยเหตุ ผ ลต่ า งๆเหล่ า นี้ สุ นัข จึ ง เข้า มามี บ ทบาทใน
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ชี วิตประจาวันมากขึ้น เห็นได้จากการได้รับการดูแลเอาใจใส่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงส่ งผลให้
อุ ตสาหกรรมธุ รกิ จเกี่ ยวกับสัตว์เลี้ ยง มี การขยายตัวเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง เกิ ดเป็ นอาชี พ
หลากหลายเกี่ ยวกับสัตว์เลี้ ยง เช่ น การให้บริ การการรักษาสัตว์ การให้บริ การอาบน้ า ตัด
แต่งขน การจาหน่ายอาหาร การจาหน่ ายอุปกรณ์ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ ยง การจาหน่ายพันธุ์สัตว์
เป็ นต้น และเพื่ อเป็ นการรองรั บความต้องการของผูบ้ ริ โภคในจุ ดนี้ ผูป้ ระกอบการจึ ง มี
ความสนใจที่ จ ะลงทุ น ในการประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาบน้ า สุ นัข DOG’S HOME ซึ่ ง
ประกอบด้วย บริ การ 11 ประเภท คือ
1. บริ การอาบน้ าสุ นขั ประกอบไปด้วย บริ การอาบน้ า , ตัดเล็บ และเช็ดหู
2. บริ การตัดเล็บ
3. บริ การเช็ดหู
4. บริ การ Hair Treatment สาหรับขนสุ นขั และแมว ประกอบไปด้วย บริ การอาบน้ า ,
ตัดเล็บ ,เช็ดหู และบริ การ Hair Treatment
5. บริ การตัดขน ประกอบไปด้วย บริ การอาบน้ า ,ตัดขน, ตัดเล็บ และเช็ดหู
6. บริ การอาบน้ าแมวขนยาว ประกอบไปด้วย บริ การอาบน้ า ,ตัดเล็บ และเช็ดหู
7. บริ การอาบน้ าแมวขนสั้น ประกอบไปด้วย บริ การอาบน้ า , ตัดเล็บ และเช็ดหู
8. บริ การกาจัดเห็บหมัด
9. บริ การรับส่ งสัตว์เลี้ยง
10. บริ การรับฝากเลี้ยงสุ นขั และแมว
11. บริ การจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์ต่างๆของสัตว์เลี้ยง
การให้บริ การทั้ง 11 ประเภทตามที่กล่าวมาข้างต้น ผูป้ ระกอบการต้องการสร้างความ
พอใจสู งสุ ดแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ที่เลี้ยงสุ นขั ไว้เป็ นเพื่อน และเป็ นคนที่รักเอาใจใส่ สุนขั
เป็ นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้านอาบน้ าสุ นขั
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้ งนี้ ทาให้ทราบถึ งความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิ จร้ านอาบน้ า
สุ นขั
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน

ความเป็ นไปในการทา
ธุ รกิจร้านอาบน้ าสุ นขั

การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจร้านอาบน้ า
สุ นขั
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดื อนเดื อนพฤศจิกายน –
กันยายน2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้า นการผลิ ต การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิ น และ /
นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็
2. ร้านอาบน้ าสุ นขั หมายถึง ร้านให้บริ การอาบน้ า ตัดแต่งขนสาหรับสุ นขั แมว
หรื อสัตว์เลี้ ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ ลี้ ย ง ในการรั กษาความ
สะอาดของสัตว์เลี้ยง
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึ งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิตการบริ หารขององค์การ/
6. การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนดโครงสร้ าง
องค์การ
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7.

การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็ง (Strength)
1. เนื่ องจาก ร้ านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME เป็ นการทาธุ รกิจที่ต่อยอดมาจาก
คลินิกสัตว์เลี้ยง ที่ให้การบริ การรักษาสัตว์ ทาให้ร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME
มีสัตว์แพทย์ที่มีความชานาญเป็ นอย่างมาก ช่วยแนะนาในการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยงของสุ นขั แต่ละสายพันธุ์
2. ทาเล ที่ ต้ งั มี ความจัดเจน เนื่ องจากตั้งอยู่บนถนนสายหลักบนเส้ นทางหลวง
หมายเลข 3 ในเขต ตาบล เทศบาล มาบตาพุด และอยูใ่ นเขต อาเภอ จึงง่ายต่อการ
พบเห็นทาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้
3. ทาเล ที่ต้ งั ตั้งอยูใ่ นคลินิกสัตว์เลี้ยง ทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ ง
เป็ นฐานเดิมของร้านคลินิกสัตว์เลี้ยงได้ทนั ที
4. ทาเล ที่ต้ งั มีที่จอดรถเพียงพอ
5. การบริ การมีความหลากหลายครบวงจร
6. ให้บริ การด้วยช่างที่มีความชานาญ
7. การบริ การเน้นการสร้าง และการรักษาภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือเป็ นหลัก
8. มี การทาการบริ หารลู กค้าสัมพันธ์ โดยการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลู กค้า เน้น
ความเป็ นกันเอง ต่อลูกค้า และเรี ยนรู ้ ความต้องการที่แตกต่างกันของลู กค้า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสิ นค้าและการบริ การที่เหมาะสมของลูกค้า
แต่ละคนมากที่สุด
9. อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ สะอาด ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรค
10. ระยะเวลาในการเปิ ดทาการมากกว่าคู่แข่ง คือเปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ ถึ งวัน
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00– 20.00 น. ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ได้มากกว่าคู่แข่ง
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2.2 จุดอ่ อน (Weakness)
1. เป็ นร้านใหม่ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับระบบงานและลูกค้า
2. เป็ นร้ านใหม่ ซึ่ งจะมี จานวนลู กค้าที่รู้จกั ไม่มากนัก และฐานลูกค้าในช่ วงต้น
อาจจะมาจากร้าน คลินิกสัตว์เลี้ยง
3. ผูป้ ระกอบการยังขาดประสบการณ์ในการบริ หารร้านบริ การสัตว์เลี้ยง
4. ต้นทุนในบริ การสู ง เนื่องจากใช้บุคลากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงต้องจ่ายค่าแรงค่อนข้างสู ง
2.3 โอกาส (Opportunities)
1. เนื่ องจากสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปั จจุบนั เปลี่ ยนไป ส่ งผลให้วิถีการ
ดาเนิ นชี วิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป คนเกิ ดความเร่ งรี บ แต่ความเครี ยดมากขึ้น
จึงมีแนวโน้มในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เพื่อต้องการการผ่อนคลาย
2. ผูบ้ ริ โภคมี แนวโน้ม ต้องการความสะดวกสบายในการเลี้ ยงดู สัตว์เลี้ ยง สื บ
เนื่องมาจากสังคมที่เปลี่ยนไปทาให้คนในสังคมต้องทางานแข่งกับเวลา จึงอาจจะ
ไม่มีเวลาพอในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง ดังนั้น การบริ การ อาบน้ า ตัดแต่งขน
สุ นขั จึงเป็ นทางเลือกที่ดี
3. จุดประสงค์ของการเลี้ยงสุ นขั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเลี้ยงไว้เฝ้ าบ้านกลาย
มาเป็ นสมาชิ กของครอบครัวเพื่อเป็ นเพื่อนเล่ นของเด็กและเพื่อแก้เหงาสาหรั บ
ผูใ้ หญ่ทาให้สุนขั มีบทบาทมากขึ้นได้รับความเอาใจใส่ ดูแลจากเจ้าของมากขึ้น
4. ภาคเอกชนให้การส่ งเสริ มในการเลี้ยงสุ นขั อย่างต่อเนื่อง
2.4 อุปสรรค (Threat)
1. เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ที่ขาดความแน่ นอน รวมถึ งสภาพสังคม
และการเมื อ งที่ ย ัง ไม่ มี ค วามชั ด เจน ท าให้ คนส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้ เ งิ น อย่ า ง
ระมัดระวัง
2. ลูกค้ายังขาดความเชื่อมัน่ ในการเข้ารับบริ การ เนื่องจากเป็ นกิจการใหม่
3. คนต่างจังหวัดยังมีค่าครองชีพต่า
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
เนื่ องจากร้ านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME เป็ นธุ รกิ จที่ให้บริ การอาบน้ า ตัดแต่ง
ขนเป็ นหลัก และยังมีบริ การเสริ มอื่นๆคือบริ การรับส่ งสุ นขั บริ การรับฝากสุ นขั จาหน่ าย
อาหาร ผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดและอุ ปกรณ์ ต่างๆของสัตว์เลี้ ยง ดังนั้น ธุ รกิ จจึงมุ่งเน้น
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งได้ทาการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า DOG’S HOME โดยแบ่งตาม
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ลักษณะของประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่ งสามารถกาหนดกลุ่มเป้ าหมายได้โดยแบ่งเป็ น
2 กลุ่ม ดังนี้
1.1) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 26-50ปี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูท่ ี่ 20,001 บาทขึ้นไป และอาศัยอยูใ่ นตาบลมาบตาพุด
1.2) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรอง คือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 22-25 ปี และ 51ปี ขึ้นไป
ที่มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,000 -20,000 บาท และอาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงตาบลมาบ
ตาพุด เช่น อาเภอบ้านฉาง อาเภอเมืองระยอง
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
การก าหนดต าแหน่ ง (Positioning) ความพยายามในการจัด การรั บ รู้ ที่ ลู ก ค้า
เป้ าหมายมีต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เป้ าหมายของการกาหนดตาแหน่งคือ การกล่าวเน้นถึง
คุณสมบัติที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การมีความโดดเด่นขึ้นในใจของลูกค้า
วัฒนะสัตว์เลี้ยง
ราคาสูง
DOG’S HOME
HOME

คลินิกบ้าน
ฉาง
บริ การไม่มีครบ
วงจร

บริ การครบ
วงจร

ราคาต่า

กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา
ผูป้ ระกอบการมุ่งนาเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การของธุ รกิ จ แก่ ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
เห็นถึงข้อแตกต่างที่เหนือคู่แข่งและตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ และบริ การของร้านอาบน้ าสุ นขั
DOG’S HOME มุ่งนาเสนอสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับสุ นขั ที่เน้นคุณภาพ ความหลากหลาย
และเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่ อถือต่อลูกค้า
ในส่ วนของการบริ การเมื่ อสุ นขั หรื อแมว มี กลิ่ นตัวไม่พึงประสงค์ในบางครั้ง ทางร้ านมี
ผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษที่สามารถช่วยดับกลิ่นเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ ยงั มีบริ การ กาจัดเห็บ
หมัด ให้กบั สุ นัขและแมวไปพร้ อมด้วย โดยผลิ ตภัณฑ์ที่เราใช้ในการอาบน้ านั้น ยังช่ วย
กาจัดพยาธิ ภายนอกบางชนิ ดรวมทั้งช่วยปรับสภาพผิวที่แห้งหรื อมันเกินไป การใช้แชมพู
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และครี ม ปรั บ สภาพขนให้ไ ด้ผ ลดี นอกจากนี้ ทางร้ า นยัง มี สั ตว์แพทย์คอยให้ค าปรึ ก ษา
แนะนากับสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาทางด้านผิวหนังอีกด้วย
ร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME ได้ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Sales Oriented
เป็ นการตั้งราคาเพื่อเน้นยอดขาย เนื่องจากกิจการเป็ นกิจการที่เปิ ดใหม่ ยอดขายและการเข้า
มีส่วนแบ่งในตลาดเป็ นสิ่ งสาคัญ การตั้งราคาไม่แพง จึงเป็ นการขยายโอกาส เพื่อให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายสามารถเข้าถึ งการบริ การและการรับรู ้ ถึงคุ ณภาพการบริ การได้ง่าย โดยมี
การตั้งราคาแต่ละการบริ การ ดังนี้ แพง จึงเป็ นการขยายโอกาส เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สามารถเข้าถึงการบริ การและการรับรู ้ถึงคุณภาพการบริ การได้ง่าย โดยมีการตั้งราคาแต่ละ
การบริ การ ดังนี้

ขนาด S
น้ าหนัก

บริ การ

ขนาด M
น้ าหนัก

ไ ม่ เ กิ น 5 5.1
กก.
กก.
1
2

อาบน้ า ตัดเล็บ เช็ดหู
ตัดขน อาบน้ า ตัดเล็บ เช็ดหู

ขนาด L
น้ าหนัก

-10 10.1-20
กก.

ขนาด
XL
ขนาด L
น้ าหนัก น้ าหนัก
20.1-35
กก.

มากกว่า
35 กก.

200

250

300

350

400

300

350

400

450

500

3

อาบน้ าแมวขนสั้น ตัดเล็บ เช็ดหู
(***)

250

300

350

400

450

4

อาบน้ าแมว ขนยาว ตัดเล็บ เช็ดหู
(***)

300

350

400

450

500

350

400

450

500

550

100

150

180

200

350

400

450

500

5
6
7

ตัดขน ตัดเล็บ
เช็ดหู

อาบน้ ายา กาจัดเห็บ-หมัด
(**)
80
บริ การ Hair Treatment สาหรับสุ นัข
และแมว อาบน้ า ตัดเล็บ เช็ดหู
300

8

ตัดเล็บ

20

30

30

40

50

9

เช็คหู

20

30

30

40

50
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ขนาด S
น้ าหนัก

บริ การ

ขนาด M
น้ าหนัก

ไ ม่ เ กิ น 5 5.1
กก.
กก.

ขนาด L
น้ าหนัก

-10 10.1-20
กก.

ขนาด
XL
ขนาด L
น้ าหนัก น้ าหนัก
20.1-35
กก.

มากกว่า
35 กก.

(*)

การทา Hair Treatment แตกต่ างกันตามลักษณะของขนและสายพันธุ์ สุนัขและแมว

(**)

เป็ นการอาบนา้ ด้ วยนา้ ยากาจัดเห็บหมัด ไม่ ได้ เก็บเห็บหมัดออกจาก สุนัขหรื อแมว

(***)

เป็ นแมวที่ค้ ุนเคยกับการอาบนา้ หากไม่ ค้ ุนเคย ทางร้ านจะไม่ ให้ รับบริ การ

10.ตารางแสดงราคาค่าบริ การรับส่ งสุ นขั
บริ การ

ระยะทาง 1-2 ระยะทาง 2.1-5 ระยะทาง 5.1-7 ระยะทาง 7.1-10
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

รับส่ งสุ นขั

50 บาท

100 บาท

120 บาท
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150 บาท
151

159
แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั แมว ประเภทแชมพู
ราคา (บาท)

ลาดับ ประเภทแชมพู
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนยาว (Bossey)
แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนยาว (Fusion)
แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนยาว (Muguet)
แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนยาว (Newton)
แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนสั้น (Gazelle)
แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนสั้น (Senkone)
แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนสั้น (Daryl)
แชมพู Cute-Pet สาหรับสุ นขั ขนสั้น (Cusey)
แชมพู Cute-Pet สาหรับลูกสุ นขั (Lemy)
แชมพู Cute-Pet สาหรับลูกสุ นขั (Lypso)
แชมพู Cute-Pet สาหรับลูกสุ นขั (Gruse)
แชมพูกาจัดเห็บหมัดProgard (สี ฟ้า)
แชมพูแมว Progard (สี ชมพู)
แชมพูป้องกันอาการคัน (สี แดง)
แชมพูสาหรับสุ นขั กลิ่นตัวแรง

1000ML
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นเส้ นทางในการนาสิ นค้าหรื อบริ การจากผูผ้ ลิ ตไปสู่
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นทาเลของร้ านจึงจาเป็ นที่ตอ้ งเลื อกทาเลที่ดี คือ ทาเลที่ยงั ไม่มีคู่แข่งหรื อมี
คู่แข่งน้อยราย หรื อทาเลที่มีเป้ าหมายกลุ่มธุ รกิ จผ่านไปมา มีสถานที่จอดรถที่สะดวกเป็ น
ต้น
ช่องทางการให้บริ การของร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME คือ สถานที่สร้างขึ้น
ติดกับร้าน คลินิกสัตว์เลี้ยง ซึ่ งเป็ นร้านที่ให้บริ การรักษาสัตว์ ตั้งอยูบ่ นบ้านเลขที่ 6/2 ซอย
วุฒินนั ท์ (สุ ขุมวิท) 34 ถนน สุ ขุมวิท ตาบล เทศบาลเมือง มาบตาพุด อาเภอ เมือง จังหวัด
ระยอง 21150 ทาให้สามารถเข้าถึ งฐานลู กค้าของร้ านคลิ นิกสัตว์เลี้ ยง ซึ่ งเป็ นกลุ่มลู กค้า
เป้ าหมายของลูกค้า DOG’S HOME ได้ทนั ที และทาเลที่ต้ งั ยังตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนสายหลัก ที่
มีแหล่งชุ มชน มี ผคู ้ นสัญจรไปมาจานวนมากมาย อี กทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ ราชการ
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รัฐวิสาหกิ จ และผูป้ ระกอบการเอกชนจานวนมาก มีที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ ทาให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ง่าย
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นกิจการที่ดาเนิ นขึ้น เพื่อกระตุน้ ให้ผซู ้ ้ื อหรื อ
กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด มีความสนใจผลิตภัณฑ์และบริ การมากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจมีผล
ประกอบการเพิ่มขึ้น โดยร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME มีการวางกลยุทธ์ ดังนี้
1.1) สร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในการบริ การให้กบั ลูกค้า
1.2) กระตุน้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้เล็งเห็นความสาคัญของการเข้ารับบริ การสัตว์
เลี้ยง
1.3) เลื อกใช้สื่อที่หลากหลาย มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ใน
การนาเสนอ ความรู ้ เกี่ยวกับประโยชน์ของการรับบริ การสัตว์เลี้ยง หรื อเรื่ อง
Promotion ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึง โดยเลือกใช้สื่อ
ที่เหมาะสมราคาไม่สูงมาก เพื่อเป็ นการลดต้นทุนทางด้านโฆษณา
1.4) เน้นกิจกรรมให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ทดลองใช้บริ การสัตว์เลี้ยง
1.5) มีการทาโปรโมชัน่ ร่ วมกับร้าน คลินิกสัตว์เลี้ยง
1.6) จัดกิ จกรรมหรื อโปรโมชัน่ ในช่ วงโอกาสหรื อเทศกาลสาคัญ ที่เกี่ยวเนื่ องกับ
สัตว์เลี้ยง
4. การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
4.1 กระบวนการการให้ บริการ
ร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’S HOME มีการคานึ งถึงคุณภาพและมาตรฐานของการ
บริ การเป็ นหลัก เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่ อถื อ โดยการให้บริ การทุกครั้ ง ทาง
ร้านจะมีการให้บริ การของทางร้านให้ลูกค้าทราบ และสอบถามความต้องการของลูกค้าให้
ชัดเจน เพื่อความถูกต้องของการบริ การ และเพื่อสร้ างความพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้าที่ มาใช้
บริ การทุกครั้ง นอกจากนี้ กิจการยังการเน้นย้ าพนักงานในเรื่ องของบุคลิกภาพ ทัศนคติ ที่ดี
ต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึ งมี ทศั นคติ ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกันกับธุ รกิ จ เน้นพนัก งานในเรื่ องของ
กิ ริย ามารยาทในการวางตัวด้วยความอ่อนน้อมถ่ อมตน มี การกล่ า วทัก ทายลู กค้า พูดจา
สุ ภาพ เอาใจใส่ ลูกค้า อย่างจริ งใจ และในเรื่ องของการแต่งกายของพนักงานที่ จะต้องดู
สะอาด ตลอดเวลา รวมถึ งการแบ่งสั ดส่ วนในร้ าน นั้นมี การออกแบบให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการบริ การเพื่อเป็ นการลดเวลาในการรอคอยให้มีน้อยที่สุด และมีการจัดสถานที่

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

161
บริ การสาหรับลูกค้าไว้คอยอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาเข้ารับบริ การโดยจะมีนิตยสาร
และโทรทัศน์เพื่อให้ความบันเทิงในช่วงการรอคอย
ลูกค้าเข้ามารับบริ การ

พนักงานต้อนรับให้คาแนะนา
สอบถามลูกค้า

สอบถามประวัติ
ให้บริ การกับสัตว์เลี้ยง
ตามที่ลูกค้าเลือก

ส่ งคืนสัตว์เลี้ยง

เก็บค่าบริ การ

สอบถามลูกค้า และสารวจผลการรับ
บริ การ
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5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ กร
ร้านอาบน้ าสุ นขั DOG’s HOME ใช้ลกั ษณะการจัดการโครงสร้างองค์การแบบตาม
หน้าที่ (Functional Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการ
จัดการโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ ทาได้ง่ายต่อการบริ หาร อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุม
สัง่ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ผูจ้ ดั การร้าน
ผูจ้ ดั การร้าน

พนักงาน

6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 5,000,000 บาท มียอดขายปี ที่1 เท่ากับ 1,923,840 บาท
ปี ที่2 เท่ากับ 1,808,016 บาท ปี ที่3 เท่ากับ2,070,364 บาท ปี ที่4 เท่ากับ2,164,475 บาท ปี
ที่5 เท่ากับ2,941,182 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่1 เท่ากับ 575,089 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ
502,831 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 648,245 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ745,454บาท ปี ที่5 เท่ากับ
1,247,176 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการคือ1ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present
Value ;NPV) เท่ากับ 2,650,173บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal
Rate of Return; IRR) เท่ากับ18.81%
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7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิเ คราะห์ ด้านกาลัง คน และการวิเคราะห์ ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จร้ า น
อาบน้ าสุ นขั Dog’s Home ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้นเป็ นมีความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุน
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