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บทสรุปผู้บริหาร 

 
สภาพสังคมยุคใหม่ที่มี วิถีการด าเนินชีวิตที่ เต็มไปด้วยการเผชิญการแข่งขันและ 

แรงกดดัน อีกทั้งทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปคือเป็นโสดมากข้ึน แต่งงานช้าลง มีลูกช้า รวมถึงปัญหา  
การไม่ตั้งท้อง หลายคนจึงเลือกเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นลูก ดังนั้น สัตว์เลี้ยงจึงเติมเต็มความเป็นครอบครัวที่
สมบูรณ์ให้กับคนยุคนี้ และในปี 2557 ประเทศไทยมีปริมาณสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกว่า 14 ล้านตัว ใน
อัตราที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2552 ถึง 2557 มีอัตราเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 12 มีมูลค่า
ตลาดกว่า 21,890 ล้านบาท และการเติบโตของตลาดเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 13.9 โดยตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาท ส่วนตลาดอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ และ
ธุรกิจบริการ อาบน้ าตัดแต่งขน สปา คาเฟ่ และอื่นๆ มีมูลค่ารวมกว่า 1,700 ล้านบาท  

จากสถิติของจ านวนประชากรสัตว์เลี้ยงดังกล่าว ท าให้ทราบว่าสุนัขมีอัตราส่วนสูงสุดอยู่
ที่จ านวน 6 ล้านตัว หรือร้อยละ 43 ดังนั้นผู้จัดท าจึงเห็นโอกาสในการท าธุรกิจที่ให้บริการสุนัขแบบ
ครบวงจร ที่มีการให้บริการที่หลากหลาย ได้คุณภาพมาตรฐาน มีการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นจากสัตวแพทย์ ในบรรยากาศติดแม่น้ าเจ้าพระยาและโอบล้อมไปด้วยความร่มรื่นจากต้นไม้
และสนามหญ้าสีเขียว ภายใต้ช่ือร้าน Riverside Dog Center ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ติดกับ
แม่น้ าเจ้าพระยา ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีใจรักสุนัขเสมือนลูก  
มีการใช้จ่ายเพื่อความสุขของสุนัขระดับสูง ส าหรับการเลือกสินค้าจะเน้นสินค้าและการบริการที่ มี
มาตรฐานในระดับพรีเมี่ยม มากกว่าน้ันยังช่ืนชอบบรรยากาศและทิวทัศน์ธรรมชาติอีกด้วย บริษัทได้
ว่างต าแหน่งด้านการตลาดด้านบรรยากาศและการให้บริการที่ครบวงจรเหนือกว่าคู่แข่งทั้งหมด 
เพราะมีจุดเด่นในเรื่องของบรรยากาศและคุณภาพของบริการตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนด้านราคาได้
วางต าแหน่งต่ ากว่าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อและโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันที่เป็นคู่แข่งทางตรง ที่มี
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อัตราค่าบริการค่อนข้างสูง แต่ได้วางต าแหน่งเดียวกับ Cotton Dog Resort และ Pet Paradise 
Park ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรงเช่นกัน และมีอัตราค่าบริการระดับกลาง อย่างไรก็ตามก็ได้วางต าแหน่งของ
ราคาสูงกว่าร้านทั่วๆ ไปที่เป็นคู่แข่งทางอ้อม เนื่องจากต้นทุนของบรรยากาศและสถานที่ รวมถึง
บริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ จึงเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามระดับราคาและคุณภาพ (Price-
Quality Pricing Strategy) โดยเน้นไปที่กลยุทธ์คุณภาพเกินราคา (High-Value Strategy) ภายใต้ 
Slogan “ที่แห่งนี้มีแต่ความสุข จนคุณอยากหยุดเวลา” ที่ให้ความส าคัญของคุณภาพของสินค้าและ
การบริการที่ดีเยี่ยม เพราะธุรกิจประเภทนี้ การให้บริการเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะว่าหากพนักงานมี
ความรู้ ความสามารถ มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส จะสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ และอยากกลับมาใช้บริการอีก แต่ในทางตรงกันข้าม หากร้านไหนมีการบริการของ
พนักงานที่ไม่ดี ก็จะท าให้ลูกค้าตัดสินใจไม่กลับมาใช้บริการอีกเช่นกัน ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรม ใน
องค์กร การคัดสรรบุคลากร การอบรมบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการและ
บุคลิกภาพของพนักงานก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นและต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

บริษัทใช้เงินลงทุนเริ่มแรกทั้งหมดเป็นจ านวน 36 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของหนี้ต่อ
เจ้าของ 40:60 โดยในส่วนของหนี้จะกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ และในส่วนของเจ้าของ
จะท าการออกหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีต้นทุนถัวเฉลี่ยน้ าหนัก (WACC) เท่ากับร้อยละ 15.29 มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) 22,868,181.80 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน (Pay Black Period) 7.79 ปี สรุป
ได้ว่าธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจรมีความน่าสนใจในการลงทุนถึงแม้จะมี ระยะเวลาคืนทุนที่
ค่อนข้างนาน แต่ด้วยธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก อัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับสูง และมีมูลค่า
ธุรกิจในปีอนันต์ (Terminal Value) อยู่ในระดับที่สูงมาก 

 
ค าส าคัญ: บริการสัตว์เลี้ยง, บริการสุนัข, บริการครบวงจร, อาบน้ าตัดแต่งขน 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Riverside Dog Center, a one-stop pet service on Rat Burana Road Bangkok 
near the Chao Phraya River is planned. A 1,600 square meter surface will include 
room for staff veterinarians.  Target customers will be pet lovers seeking premium 
products and services. Among current competition in Bangkok, Cotton Dog Resort and 
Care in Bang Kruai, Nonthaburi, and Pet Paradise Park in Taling Chan have 
comparable premium prices. Other pet care venues such as Thong Lor Pet Hospital, 
Khlong Tan Nuea, Watthana, and Taling Chan Animal Hospital charge less, but with 
no river views. Price-quality pricing and high-value will be emphasized. Product and 
service are most important, as well as staff friendliness and enthusiasm.  

The company will launch with 36 million baht, with a ratio of debt at 
40:60. The loan will be from Bangkok Bank. The company’s main stock will have a 
weighted average cost of capital (WACC) of 15.29%. The net present value (NPV) will 
be 22,868,181.80 baht, and payback period is 7.79 years. Despite a relatively long 
wait to recoup investment, the cash flow return ratio and terminal value should be 
high. 
 
Keywords: Pet Service in Thailand, Bangkok Dog Care Center, Full Service, Animal 
grooming. 
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Faculty/University Faculty of Commerce and Accountancy 

Thammasat University 
Independent Study Advisor Associate ProfessorKittiSiripullop 
Academic Year 2015 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

แผนธุรกิจร้านให้บริการสุนัขแบบครบวงจร Riverside Dog Center ฉบับนี้ส าเร็จได้
ด้วยดีจากการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ของคณาจารย์โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน และความรู้ดังกล่าวจะไม่ถู ก
น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดความกรุณาของรองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลพ ใน
ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้การปรึกษาในเรื่องแนวทางในการท าแผนธุรกิจ การเลือกใช้กลยุทธ์
ในแต่ละด้าน ตลอดจนช้ีแนะวิธีการที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ 
พัฒธนะ บุญชู ที่เป็นกรรการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ค าแนะน าในจุดบกพร่องเพิ่มเติม เพื่อให้
แผนธุรกิจนี้สมบูรณ์และมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกและตอบแบบสอบถามทุกท่านทั้งจาก MBA รุ่น 57 Facebook และสมาชิกใน
ห้องจตุจักรในเว็บไซต์ Pantip เพื่อที่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือและประสานงานจนแผนธุรกิจส าเร็จลุล่วง และหากแผนธุรกิจนี้มีข้อผิดพลาดประการใด 
ผู้จัดท าขอน้อมรับและยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและค าช้ีแนะทุกประการ 
 
 

นายภาสกร วรรณเวทย์  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีธุรกิจแปลกใหม่ที่สนองความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง ผุด
ข้ึนอย่างมากมาย เพราะคนยุคก่อนมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เฝ้าบ้าน หรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา ต่างกับ
สภาพสังคมยุคใหม่ที่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยการเผชิญการแข่งขันและแรงกดดัน อีกทั้ง
ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปคือเป็นโสดมากข้ึน แต่งงานช้าลง มีลูกช้า รวมถึงปัญหาการไม่ตั้งท้อง หลาย
คนจึงเลือกเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นลูก ดังนั้น สัตว์เลี้ยงจึงเติมเต็มความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับคนยุคนี้  

เนื่องด้วยการเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเหงา
และลดความเครียดที่เกิดข้ึนให้ลดน้อยลงได้ และด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เลี้ยงก็ได้ผูกใจคน
เลี้ยงจนต้องให้ความส าคัญและดูแลเอาใจใส่เป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว จึงท าให้คนในยุค
ปัจจุบันหันมาเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น 

จากข้อมูลของ Euromonitor International ในตารางที่ 1.1 พบว่า ในปี 2557 ประเทศ
ไทยมีปริมาณสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกว่า 14 ล้านตัว และมีอัตราที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากปี 
2552 ถึง 2557 มีอัตราเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 12 จึงท าให้ในตอนน้ีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
เกิดข้ึนมากมาย เช่น สถานที่เพาะพันธ์ุสัตว์ โรงพยาบาล อาหาร สินค้าและอุปกรณ์ (Pet Shop) ไป
จนถึงการให้บริการ อาบน้ าตัดแต่งขน สปา คาเฟ่ และบริการอื่นๆ  

ตลาดในธุรกิจสัตว์เลี้ยงปี 2557 มีมูลค่ากว่า 21,890 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตจากปี 
2556 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในระยะ 6 ปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 13.9 โดย
ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาท ส่วนตลาดธุรกิจบริการ อุปกรณ์
ส าหรับสัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ มีมูลค่ารวมกว่า 1,700 ล้านบาท ในตารางที่ 1.2 และ 
ตารางที่ 1.3 ตามล าดับ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษาจึงเล็งเหน็
โอกาสที่จะสร้างธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ครบครัน พร้อมให้บริการในระดับพรีเมี่ยม 
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ตารางที่ 1.1 
 
จ ำนวนสัตว์เลี้ยงในปี 2552-2557 (หน่วย : ตัว) 

‘000s of animals 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

Dog Population 5,370.0 5,499.0 5,625.0 5,754.0 5,883.0 6,012.0 
Cat Population 1,834.0 1,907.4 1,945.5 1,965.0 2,008.2 2,054.4 
Bird Population 1,230.0 1,234.0 1,238.0 1,242.0 1,246.0 1,250.0 
Fish Population 3,394.0 3,529.0 3,665.0 3,774.9 3,880.6 3,997.7 
Small Mammal  480.0 492.0 505.0 525.1 524.4 532.2 

Reptile Population 190.0 185.0 180.0 175.0 170.0 165.0 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics 
 
ตารางที่ 1.2 
 
มูลค่ำตลำดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในปี 2552 - 2557(หน่วย : ล้ำนบำท) 
THB million 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
Dog and Cat Food 9,477.4 10,583.6 12,111.5 14,060.9 16,129.4 18,761.5 
Other Pet Food 1,025.9 1,077.2 1,148.4 1,217.4 1,305.8 1,411.2 
Pet Food 10,503.3 11,660.7 13,259.9 15,278.3 17,435.3 20,172.8 
Cat Litter 157.2 166.6 178.3 194.3 213.7 239.4 
Pet Healthcare 67.2 75.9 86.5 98.8 114.1 132.4 
Pet Dietary Supplements 19.1 19.7 20.7 21.9 23.4 25.0 
Other Pet products 681.1 796.6 877.3 1,002.8 1,148.2 1,320.4 
Pet Products 924.5 1,031.8 1,162.8 1,317.8 1,499.4 1,717.2 
Pet Care 11,527.9 12,692.5 14,422.7 16,596.1 18,934.7 21,889.9 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics 
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ตารางที่ 1.3 
 
อัตรำมูลค่ำกำรเติบโตในปี 2551 - 2557 

% Current Value 
Growth 

2556/2557 2552-2557 CAGR 2552/2557 Total 

Dog and Cat Food 16.3 14.6 98.0 
Other Pet Food 8.1 6.6 37.6 
Pet Food 15.7 13.9 92.1 
Cat Litter 12.0 8.8 52.3 
Pet Healthcare 16.0 14.5 97.1 
Pet Dietary Supplements 7.0 5.5 30.6 
Other Pet products 15.0 14.2 93.9 
Pet Products 14.5 13.2 85.7 

Pet Care 15.6 13.9 91.5 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, 
company research, store check, trade interview, trade sources 
 
1.2 Business Model 
 

1.2.1 รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
จากสถิติของจ านวนประชากรสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในปี 2557 พบว่าสุนัขมี

อัตราส่วนสูงสุด ที่จ านวน 6 ล้านตัว หรือร้อยละ 43 ดังนัน้ Riverside Dog Center จึงเห็นโอกาสใน
การท าธุรกิจที่ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร ในบรรยากาศติดแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 

1.2.1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) 
ผลิตภัณฑ์หลักของร้านจะเป็นการให้บริการสุนัข ซึ่งได้แก่ การอาบน้ า

ตัดขน สปา คาเฟ่ สระว่ายน้ า สนามหญ้าว่ิงเล่น การตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจาก  
สัตวแพทย์ บริการรับฝาก บริการรับส่ง โรงแรมที่พัก โรงเรียนฝึกสอน และบริการฌาปนกิจ 
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ภำพที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product)

เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

- บริการอาบน้ าตัดขน  
- บริการสระว่ายน้ า  
- บริการสปา 
- บริการคาเฟ่ 
- โรงเรียนฝึกสอน 
- บริการโรงแรม  
- บริการรับส่ง  
 

- แผนกตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษา 
เบื้องต้นจากสัตวแพทย์ 
- ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ราษฎร์
บูรณะ  

- บริการฌาปนกิจ 
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1.2.1.2 ผลิตภัณฑ์เสริม (Complementary Product) 
ผลิตภัณฑ์เสริมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1) การจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ เช่น อาหาร อาหารเสริม อุปกรณ์

ท าความสะอาด เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ (Pet Shop) 
2) บริการรถอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่ จะให้บริการตามเส้นทางที่ก าหนด 

และตามสถานที่หรืองานที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสุนัขเป็นพิเศษ 
3) การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าของที่พาสุนัขมาใช้

บริการ 
1.2.2 The Business Model Canvas 

 

 
 

ภำพที่ 1.2 The Business Model Canvas 
 

1.2.2.1 Value Proposition 
ลูกค้าที่มารับบริการจะได้รับคุณค่าอย่างสูงสุดด้วยสินค้าและการ

ให้บริการแบบครบวงจร ดูแลโดยสัตวแพทย์และทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความรักสุนัขดั่ง
เป็นสุนัขของตนเอง ค านึงถึงความปลอดภัยและความสุขของสุนัขมาเป็นอันดับหนึ่ง และที่ส าคัญ
ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การพักผ่อนด้วยบรรยากาศสุดประทับใจริมแม่น าเจ้าพระยา และความร่ม
รื่นของต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว 
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1.2.2.2 Key Activities 
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร ด้วยมาตราฐานความสะอาดและความ

ปลอดภัยจากสัตว์แพทย์และทีมงานมมืออาชีพ บุคลากรทุกคนคัดสรรจากผู้ที่มีใจรักสุนัข เพื่อมั่นใจว่า
จะให้บริการด้วยความรักและการเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยม ตลอดจนส่งมอบสินค้าและบริการในระดับ 
พรีเมี่ยม 

1.2.2.3 Key Resources 
ทรัพยากรที่ส าคัญที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า คือ 
(1) ทรัพยากรบุคคล มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจให้บริการ ซึ่ง

ประกอบด้วย สัตวแพทย์ ทีมงานผู้ดูแลและให้บริการสุนัข เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่ วนงาน รวมถึงคณะ
ผู้บริหารที่วางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

(2) ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีบทบาทส าคัญต่อกลยุทธ์ในการเลือก
ท าเลที่ตั้งของร้าน เพราะนอกจากจะสร้างความประทับใจในคุณภาพของการให้บริการสุนัขแล้ว 
เจ้าของก็ควรจะได้รับบรรยากาศที่สวยงามริมแม่น้ าเจ้าพระยา ต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว รวมถึงอยู่
ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ตลาดน้ าบางน้ าพึ่ง ป่าชายเลนป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และ
บางขุนเทียนชายทะเล เป็นต้น 

(3) สิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ห้องรับรองส าหรับการพักผ่อนของ
เจ้าของสุนัข บริการรับส่ง ฯลฯ 

(4) ระบบสนับสนุนการท างาน เช่น ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เว็บไซต์ของ
ร้าน Social Media ต่างๆ และระบบการจองคิวการใช้บริการ เป็นต้น 

1.2.2.4 Key Partners 
ส าหรับพันธมิตรที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของ Riverside Dog Center 

แบ่งออกได้ดังนี้ 
(1) พันธมิตรด้านการรักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลสัตว์ราษฎร์บูรณะ จะเป็นผู้สนับสนุนบุคลากรทาง
การแพทย์เพื่อไปดูแลและให้บริการที่ Riverside Dog Center และรับบริการต่อในกรณีที่สุนัขต้อง
เข้าท าการรักษาหรือบริการทางการแพทย์ 

(2) พันธมิตรด้านการจัดจ าหน่ายอาหารสุนัข 
Mars Thailand ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยี่ห้อ Pedigree ที่มีส่วนแบ่ง

การตลาดสูงสุดต่อเนื่องหลายปี โดยในปี 2556 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 29.4 (Dog Food in 
Thailand, Euromonitor International, 2015) ทางร้านจึงเลือกให้เป็นพันธมิตรในการจัดจ าหน่าย
อาหารสุนัข  



7 

 

7 

(3) พันธมิตรด้านบริการฌาปนกิจ 
ทางร้านได้เป็นพันธมิตรกับวัดคลองเตยใน ส าหรับการให้บริการ

ฌาปนกิจ 
1.2.2.5 Channels 

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากหลายช่องทาง ซึ่งมีการ
ให้บริการเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ดังนี้ 

(1) Website ของทางร้าน และ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Facebook, 
Instagram, Line และอื่นๆ  

(2) ติดต่อทางโทรศัพท์หรือไปที่ร้านโดยตรง  
(3) การออกบูธประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆ  

1.2.2.6 Customer Segments 
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก 

คือ คนที่มีอายุ 23-60 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีใจรักสุนัข
เสมือนลูก มีระดับใช้จ่ายเพื่อความสุขของสุนัขระดับสูง เช่น อาบน้ าตัดขน ว่ายน้ า สปา คาเฟ่ บริการ
รับส่ง Pet Shop ฌาปนกิจ ฯลฯ โดยการเลือกสินค้าจะเน้นสินค้าและการบริการที่มีมาตรฐานในระดบัพรี
เมี่ยม ช่ืนชอบบรรยากาศและทิวทัศน์ธรรมชาติ 

(2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง 
คือ คนที่มีอายุ 23-60 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีใจรักสุนัข มี

ระดับใช้จ่ายเพื่อความสุขของสุนัขระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น อาบน้ าตัดขน และ Pet Shop โดย
การเลือกสินค้าจะเน้นสินค้าและการบริการที่มีราคาไม่สูงมากนัก ช่ืนชอบบรรยากาศและทิวทัศน์
ธรรมชาติ 

1.2.2.7 Customer Relationships 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากร

อย่างมีหลักการ เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการและสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านสินค้าและการบริการ อาทิ การน าเทคโนโลยีมาช่วย
วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับ ประเภทของสินค้าและบริการที่ใช้ จ านวนมูลค่าและความถ่ี เพื่อจะ
ได้ให้บริการที่ตรงความต้องการมากที่สุด รวมถึงให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

1.2.2.8 Cost Structure 
ธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจรมีต้นทุน ดังนี้  
(1) ค่าเช่าที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  
(2) ค่าจ้าง เงินเดือนของบุคลากร 
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(3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(4) ค่าสินค้าเพื่อน ามาจ าหน่ายหรือใช้ในการให้บริการ 
(5) อุปกรณ์เครื่องมือ 
(6) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(7) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในส านักงาน 

1.2.2.9 Revenue Stream 
โดยคาดว่ารายได้ของร้านจะได้มาจาก 2 ส่วนหลัก จากธุรกิจการให้บริการ

ทั้งหมด (Pet Care) ร้อยละ 80 และจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ (Pet Shop) ร้อยละ 20 
รวมถึงการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่เจ้าของสุนัข 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
 

ธุรกิจให้บริการสุนัขในกรุงเทพฯ นับว่ามีจ านวนมากในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วธุรกิจ
เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบการแยกให้บริการ ไม่มีการให้บริการแบบครบวงจร และมีรูปแบบการ
ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกันมาก ธุรกิจประเภทนี้จึงไม่มีความแตกต่างมากพอที่จะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ จึงอาศัยเพียงแค่ความสะดวกในท าเลของร้านที่ใกล้เคียง และราคาที่อยู่ระดับเดียวกัน
กับร้านอื่นๆ การสร้างแบรนด์ของร้านก็ไม่ได้มีความน่าสนใจและเป็นที่จดจ า ท าให้ลูกค้ายังไม่เกิดการ
จงรักภักดีในสินค้าและบริการ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากนัก จากที่กล่าวมาอาจเกิดจากเจ้าของร้านไม่มีความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจและการตลาด 
รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่ถูกต้อง  

ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นโอกาสในการท าธุรกิจให้บริการสุนัขให้มีความแตกต่าง โดยจะท าใน
รูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร โดยเน้นการให้บริการในระดับพรีเมี่ยมและให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจสูงสุด ด้วยการคัดสรรสถานที่และออกแบบร้านในสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ทติด
แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าทั้งในเรื่องคุณภาพและ
การให้บริการ ที่ส าคัญกว่าน้ันเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงการพักผ่อนกับสุนัขแสนรักอย่างแท้จริง  
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1.4 ขอบเขตของแผนธุรกิจ 
 

Riverside Dog Center เป็นธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจร ตั้งอยู่บนพื้นที่
ประมาณ 1 ไร่ ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.3 ที่ตั้งของร้าน Riverside Dog Center 
 

นอกจากจะอยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามมากแล้ว ยังอยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย อาทิ ตลาดน้ าบางน้ าพึ่ง ป่าชายเลน และ 
บางขุนเทียนชายทะเล  

Riverside  Dog Center 
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ภำพที่ 1.4 บรรยากาศริมแม่น้ าเจ้าพระยา และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติใกล้เคียง 
 

โดยบุคลากรที่ให้การบริการจะเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมที่ได้
มาตรฐาน รวมถึงมีสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อตรวจรักษาและให้
ค าแนะน าเบื้องต้น เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ แต่ส าหรับใน
ส่วนของโรงแรมและการบริการรับฝากจะเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีแผนจะเปิดให้บริการ
ในเดือนกันยายน 2560 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการ ได้แก่ การบริหารงานในภาพรวมของธุรกิจ 
กล่าวคือ ด้านบัญชี การเงิน การตลาด บริหารต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ การสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร การคัดสรรบุคลากร การพัฒนา
บุคลากรเดิมที่มีอยู่และวางแผนงานในสาขาอาชีพของพนักงานเพื่อให้เติบโตในอนาคต การท า
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์และการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผนกลยุทธ์เพื่อแข่งขันกับ
คู่แข่ง ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและด าเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

โดยทางร้านจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย เพื่อง่ายต่อการบริหาร
จัดการ ซึ่งได้แก่ ฝ่ายต้อนรับและบริการลูกค้า ฝ่ายให้บริการสุนัข ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสนับสนุน 
โดยในแต่ละฝ่ายจะมีการแบ่งเป็นแผนกย่อยๆ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงความชัดเจน
ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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ด้วยการให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งของร้าน จึงได้คัดเลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวก ไม่
ห่างจากตัวเมืองมากเกินไป แต่ยังคงสามารถรักษาบรรยากาศธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม และ
การตกแต่งร้านก็จะเน้นให้เป็นสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ท เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับสุนัขและ
เจ้าของอย่างแท้จริง 

ขอบเขตของธุรกิจ จะศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกร้าน ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการ ความต้องการเพิม่เตมิใน
อนาคต การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว การก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งและการแข่งขันในตลาด การจัดหาก าลังคน การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ าและแข็งแกร่ง การท าการตลาด การสร้างกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
กระบวนการท างานและควบคุมคุณภาพ กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันและให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน การ
บริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนในอนาคต 
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บทที่ 2 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม 
 

จากข้อมูลของ Euromonitor International พบว่า ในปี 2557 ประเทศไทยมีปริมาณ
สัตว์เลี้ยงทั้งหมดกว่า 14 ล้านตัว ในอัตราที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากปี 2552 ถึง 2557 
มีอัตราเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 12 มีมูลค่าตลาดกว่า 21,890 ล้านบาท และการเติบโตของตลาด
เฉลี่ยอยู่ร้อยละ 13.9 โดยตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาท ส่วนตลาด
อุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ และธุรกิจบริการ อาบน้ าตัดแต่งขน สปา คาเฟ่ และอื่นๆ มีมูลค่า
รวมกว่า 1,700 ล้านบาท และส าหรับค่าเฉลี่ยของการเพิ่มข้ึนของจ านวนสุนัข มีค่าเท่ากับร้ อยละ 
2.28 

 
2.2 แนวโน้มธุรกิจสัตว์เลี้ยง 
 

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2557 จะมีอัตราการเติบโตจาก
ปี 2556เท่ากับร้อยละ 15.6 โดยพบว่าอันดับสัตว์เลี้ยงที่มีความนิยมคือ สุนัข แมว นก ปลาสวยงาม 
สัตว์เล็ก และสัตว์เลื้อยคลาน ตามล าดับ สาเหตุที่สุนัขและแมวยังคงได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ 
เพราะเนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ดูแลอย่างดี น าเข้าสังคม อีกทั้ง
สัตว์ทั้งสองชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่าย สามารถท ากิจกรรมที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ เล่นด้วยได้ จึงท าให้มี
ผู้นิยมเลี้ยงมากยิ่งขึ้น  

สอดคล้องกับการจัดงานแสดงสัตว์เลี้ยงและสินค้าต่างๆ ที่มีความถ่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ซึ่งเป็น
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการขายให้มากข้ึน โดยสินค้าที่
ได้รับความสนใจจะเป็นสินค้าประเภทนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความสะดวกสบายของคนในยุค
ปัจจุบัน อาทิ อุปกรณ์ท าความสะอาดอัตโนมัติ ขณะที่ในส่วนของบริการที่น่าสนใจก็จะเป็นบริการ
รับส่งสัตว์เลี้ยง และบริการฌาปนกิจ  

ปัจจัยที่ท าให้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคนไทยมีแนวโน้มเติบโตข้ึน เกิดจากผู้เลี้ยงสัตว์ให้
ความส าคัญในการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว หาข้อมูล ศึกษาหาความรู้ถึง
การเลี้ยงดู เอาใจใส่ ดูแลเป็นอย่างดี ทั้งอาหาร สุขอนามัย การบ ารุงรักษา พาไปหาหมอ ฉีดวัคซีน 
อาบน้ า ตัดขน ออกก าลังกาย และการพาไปออกสังคมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่มีการ
ใช้จ่ายส าหรับสินค้าสัตว์เลี้ยงมากข้ึน ในเรื่องของการเลือกอาหารที่เหมาะสมถูกต้องตามโภชนาการ 
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ค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์เครื่องใช้ เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยยังคงขยายตัว  

การขยายตัวมากหรือน้อยในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นข้ึนอยู่กับพฤติกรรมที่เปลีย่นไปของ
ผู้บริโภค หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่
จะมุ่งเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพราะจะสามารถขยายตลาด
และเพิ่มอัตราการเติบโตของธุรกิจให้สูงข้ึนได้ 
 
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อท่ัวไปโดยใช้ PEST Analysis 
 

2.3.1 สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 
กรุงเทพมหานครได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัข 

พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งมีการบังคับให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องฝังไมโครชิพ 
เพื่อที่จะสามารถทราบรายละเอียดของสุนัขและผู้เป็นเจ้าของ และจะต้องน าใบรับรองการฝัง  
ไมโครชิพดังกล่าวไปจดทะเบียนด้วย อย่างไรก็ตามยังมีข้อห้ามอื่นๆ อีก เช่น ห้ามปล่อยสุนัขในที่
สาธารณะ และเมื่อมีการพาสุนัขออกจากบ้านจะต้องพกบัตรประจ าตัวสุนัขไปทุกครั้ง หากฝ่าฝืนจะมี
การลงโทษ โดยการปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ข้อบัญญัติน้ีก็ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก เพราะ การ
ไม่เอาจริงของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเปลี่ยนคณะท างานอยู่ตลอด ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง  

ส าหรับการประกอบธุรกิจให้บริการสัตว์เลี้ยงนั้น มี กฎหมายระบุว่าธุรกิจ
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถือเป็นธุรกิจด้านการบริการ จะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เว้น
แต่มีการขายสินค้าอื่นด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ธุรกิจในลักษณะนี้จะด าเนินการทั้งการให้บริการและการ
จ าหน่ายสินค้าควบคู่กันไป โดยผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
จัดต้ังธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

2.3.2 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor) 
จากบทวิเคราะห์ของส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค 

(สศช.) ได้สรุปเศรษฐกิจไทยใน 2 ไตรมาสแรกที่ผ่านมาดังนี้ 
ในไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 3.0 ปรับตัวดีข้ึนจากการขยายตัว

ร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการ ในด้านการผลิต ปรับตัวดีข้ึนในเกือบทุกภาคการผลิต 
โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 
ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ร้อยละ 0.3 
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ในไตรมาสที่สองของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 
3.0 ในไตรมาสแรกของ ปี 2558 ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวสูงของการ
ลงทุนภาครัฐและการส่งออกบริการ การขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคครัวเรือนและภาครัฐ 
ในขณะที่การส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ชะลอตัวในด้านการผลิต สาขาโรงแรม
และภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวสูง สาขาบริการอื่นๆ ขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่สาขา
เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงตามการส่งออก 
และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 0.4
จากไตรมาสแรกของปี 2558 รวมครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดี
ข้ึนเมื่อเทียบ กับการขยายตัวร้อยละ 0.2 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 และร้อยละ 1.6 ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2557 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 - 3.2 โดยมีปัจจัยจาก 

1) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก 
2) การขยายตัวจ านวนนักท่องเที่ยวในอัตราที่สูง  
3) การอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะท าให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทในครึ่งปี

หลังปรับตัวเพิ่มข้ึน  
4) ราคาน้ ามันและเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ า ช่วยเพิ่มอ านาจซื้อและเอื้ออ านวยต่อ

การด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับข้อจ ากัดที่เศรษฐกิจไทยจะเผชิญในช่วงที่เหลือของปี ได้แก่ การขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลกที่ต่ าสุดในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปี
หลัง การอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ า และ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้คาดว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 3.5 การบริโภคของ
ครัวเรือนและการลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 1.8 และร้อยละ 6.2 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่
ในช่วงร้อยละ (-0.7) - (-0.2) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.8 ของ GDP 

2.3.3 สภาพสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors) 
ในสังคมปัจจุบันที่นิยมมีลูกน้อยลง หรือไม่มีลูก รวมถึงการที่ประชากรของผู้สูง

วัยเพิ่มสูงข้ึนน้ัน ท าให้คนหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อคลายเหงา และโดยส่วนใหญ่คือสุนัขที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด ซึ่งลักษณะการเลี้ยงก็จะแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงคือ ให้ความรักและการดูแลเป็น
พิเศษเสมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง มีการใช้จ่ายบริการต่างๆ เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรงและมี
ความสุข อาทิ อาบน้ าตัดขน ว่ายน้ า สปา คาเฟ่ รวมไปถึงอาหารและการรักษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ท าให้ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยงได้รับความส าคัญมากข้ึน และเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย การ
เลือกใช้บริการจึงไม่ได้สนใจเพียงแค่ราคาเท่านั้น แต่ต้องมีคุณภาพ มีบริการที่ดี สะอาด และสะดวก
ต่อการเดินทางอีกด้วย 
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2.3.4 สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technological 
Factors) 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทและความส าคัญในธุรกิจต่างๆ 
แต่ส าหรับธุรกิจให้บริการสุนัขยังไม่ได้มีบทบาทมากนัก โดยส่วนใหญ่จะนิยมน ามาใช้ในการเก็บบันทกึ
ข้อมูลของลูกค้า และการบริหารสินค้าคงคลังเท่านั้น  

ในทางตรงกันข้ามธุรกิจนี้ให้ความส าคัญในทักษะของบุคคลเป็นหลัก กล่าวคือ 
ความรู้ ความช านาญ ฝีมือ ประสบการณ์ และมากกว่านั้นการให้บริการที่ดีที่ท าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเช่นกัน 

 
2.4 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันโดยใช้ Porter’s Five-Force Diagram 
 

2.4.1 อ านาจต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
Supplier ในธุรกิจให้บริการสุนัขแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
1) บุคลากรที่ เป็นผู้ดูแลสุนัข ซึ่งได้แก่ สัตวแพทย์ และพนักงานในแต่ละ

กิจกรรมต่างๆ อาทิ อาบน้ าตัดขน สระว่ายน้ า สปา คาเฟ่ บริการรับส่ง โรงแรม และฌาปนกิจ เป็น

ต้น ซึ่งพนักงานในกลุ่มนี้จะมีเพียงแค่พนักงานตัดขนเท่านั้น ที่มีอ านาจการต่อรองสูงเพราะหากคน
ไหนที่มีฝีมือดีและมีคุณภาพ ก็สามารถถูกดึงตัวจากร้านอื่น หรือไม่ก็ออกไปเปิดร้านของตัวเอง แต่
หากร้านมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น การส่งพนักงานคนอื่นๆ ไปอบรม และให้ทุกคนมีความสามารถ

หลากหลายและสามารถท าหน้าที่แทนกันได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงได้ ดังนั้น
อ านาจการต่อรองของผู้ผลิตกลุ่มนี้จัดอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างไปทางต่ า 

2) บริษัทผู้จ าหน่ายอาหาร อาหารเสริม และอุปกรณ์ต่างๆ ของสุนัข รวมไปถึง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการให้บริการ ซึ่งทางร้านมีอ านาจในการต่อรองกับผู้ผลิต ในสินค้า
กลุ่มนี้สูง เพราะมีผู้ผลิตให้เลือกหลากหลาย และหากธุรกิจไหนที่มีปริมาณการสั่งซื้อจ านวนมากก็ยิ่ง
ท าให้มีอ านาจในการต่อรองมากยิ่งข้ึน จึงท าให้อ านาจในการต่อรองของผู้ผลิตกลุ่มนี้อยู่ในระดับต่ า 

จึงสรุปได้ว่า อ านาจต่อรองของผู้ผลิตในธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจร
อยู่ในระดับต่ า 
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2.4.2 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers) 
ธุรกิจให้บริการสุนัขมีหลายรูปแบบ โดยบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้ 
1) ให้บริการแบบไม่ครบวงจร 

จะให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ร้านอาบน้ าตัดขน ก็จะมีเพียงแค่การ
อาบน้ าตัดแต่งขนเพียงอย่างเดียว หรืออาจจะมีการพ่วงด้วยสินค้าและบริการอื่นๆ เข้ามาด้วยเล็กน้อย 
เช่น การขายสินค้าและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง การรับฝาก ซึ่งการให้บริการในรูปแบบนี้มีอยู่จ านวน
มาก ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการแข่งขันที่รุนแรง ท าให้ผู้ซื้อมีโอกาสในการเลือก ดังนั้นอ านาจ
ต่อรองของผู้ซื้ออยู่ในระดับสูง  

2) ให้บริการแบบครบวงจร 
ลักษณะการให้บริการแบบครบวงจร คือการให้บริการทุกกระบวนการใน

การด าเนินชีวิตของสุนัขตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่ออ านวยความสะดวกและสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้เลี้ยง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การอาบน้ าตัดขน สปา คาเฟ่ สระว่ายน้ า สนามว่ิงเล่น การรักษา บริการรับ
ฝาก บริการรับส่ง โรงแรมที่พัก โรงเรียนฝึกสอน สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับสุนัข (Pet Shop) 
จนถึงการให้บริการฌาปนกิจ ซึ่งในอดีตจะมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่ราย แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์
ขนาดใหญ่ได้กระโดดเข้ามาในตลาดนี้ด้วย ซึ่งมีสาขาให้บริการอยู่ทั่วกรุงเทพ ดังนั้นอ านาจในการ
ต่อรองของผู้ซื้อในธุรกิจนี้อยู่ในระดับสูง 

2.4.3 การแข่งขันระหว่างคู ่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน  (Rivalry Among 
Current Competitors) 

การแข่งขันในธุรกิจการให้บริการสัตว์เลี้ยงค่อนข้างสูง เพราะมีทั้งแบบครบวงจร
และไม่ครบวงจรตามที่กล่าวมา ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการว่าจะใช้บริการถึงระดับไหน 
หากผู้เลี้ยงมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ระยะทาง ค่าใช้จ่าย และไม่ได้ให้ความส าคัญมากนักกับการ
ให้บริการแบบครบทุกส่วนภายในที่เดียว ก็จะหันไปมองร้านที่ให้บริการทั่วๆ ไป ที่มีอยู่จ านวนมากใน
ทุกพื้นที่ ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงในเรื่องของราคา และคุณภาพของการให้บริการ  

โรงพยาบาลสัตว์ในปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่ง
ชัน และโรงพยาบาลขนาดใหญ่อื่นๆ ได้ขยายธุรกิจให้ครบวงจรมากยิ่งข้ึน กล่าวคือ นอกจากจะ
ให้บริการรักษาสัตว์แล้ว ยังให้บริการในเรื่องของ อาบน้ า ตัดขน โรงแรม สระว่ายน้ า บริการรับฝาก 
บริการรับส่ง ตลอดจนบริการฌาปนกิจ จึงท าให้ธุรกิจการให้บริการสุนัขมีการแข่งขันรุนแรงมากยิง่ข้ึน 
ดังนั้นในแต่ละที่จึงพยายามปรับกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างสินค้าและบริการให้ให้อยู่ในระดับ 
พรีเมี่ยม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตลอดจนน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน
การบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงสรุปได้ว่าธุรกิจนี้มีการ
แข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ในระดับสูง 
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2.4.4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) 
สินค้าทดแทนส าหรับธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจรก็คือร้านทั่วๆ ไปที่

ให้บริการแบบไม่ครบวงจร แม้ว่าธุรกิจที่ให้บริการแบบครบวงจรจะมีการให้บริการที่ตอบโจทย์อย่าง
ครบครันก็ตาม แต่ร้านที่ให้บริการทั่วๆ ไปจะมีราคาถูกกว่า และมีการให้บริการทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งง่าย
และสะดวกต่อการเดินทาง  

อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าของให้การดูแลสุนัขของตัวเองเอง อาทิ อาบน้ า ตัดแต่ง
ขน พาเดินเล่น ฝากญาติดูแล และฝังเองเมื่อสุนัขตาย ก็ถือเป็นสินค้าทดแทนได้เช่นกั น แต่อาจจะ
ทดแทนกันได้ไม่สมบูรณ์ ในเรื่องของคุณภาพและความสะดวก เพราะว่าทางร้านจะมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญที่มากกว่า 

ดังนั้นธุรกิจที่ให้บริการแบบครบวงจรควรมีการสร้างความแตกต่าง รวมถึงต้องมี
การให้บริการในระดับพรีเมี่ยมด้วย เพื่อรักษาลูกค้าเก่าที่เคยมาใช้บริการและสร้างการบอกต่อเพื่อดึง
ลูกค้าใหม่ให้รู้จัก จึงสรุปได้ว่าภัยคุกคามจากสินค้าทนแทนในธุรกิจนี้อยู่ในระดับสูง 

2.4.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance) 
ส าหรับภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจรนัน้

อยู่ในระดับต่ า เพราะว่าการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ได้น้ันต้องมีเงินลงทุนจ านวนมาก ในเรื่องของ ที่ดิน 
อาคาร อุปกรณ์ และอื่นๆ จึงท าให้มี Switching Cost สูง ดังนั้นผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจที่
ให้บริการแบบครบวงจรนี้ต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น และเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องใช้ระยะ
เวลานานในระดับหนึ่ง ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้ลูกค้าเช่ือถือและไว้วางใจในคุณภาพ
สินค้าและการบริการ 
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ภำพที่ 2.1 แผนภาพแสดงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยใช้ Porter’s Five-Force 
Diagram 
 
2.5 การวิเคราะห์คู่แข่ง 

 
2.5.1 คู่แข่งขันทางตรง 

ในอดีต ธุรกิจให้บริการสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรจะมีเพียง 2-3 รายเท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่ก็ได้หันมาให้บริการสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรเช่นเดียวกับ 
Riverside Dog Center ดังนั้นคู่แข่งที่ส าคัญในธุรกิจ คือ ร้าน Pet Paradise, ร้าน Cotton Dog 
Resort and Care โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ซึ่งรายละเอียดของคู่แข่ง
แต่ละราย มีดังต่อไปนี้ 
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Bargaining Power 
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สูง 



19 

 

19 

2.5.1.1 ร้าน Pet ParadisePark 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่ 2.2 ป้ายหน้าร้าน Pet Paradise Park 
 

Pet Paradise Park ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกรุงเทพ บริเวณแยกพุทธ
มณฑลสาย 2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สัตว์เลี้ยงและเจ้าของสามารถสนุกไปด้วยกันได้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่
กว่า 7 ไร่ โดยภายในประกอบไปด้วย สวนสาธารณะ โรงแรมไว้ส าหรับฝากสุนัข สระว่ายน้ า บ่อน้ า 
ศูนย์ฝึกสุนัข ร้านคาเฟ่ ร้านอาหารส าหรับสุนัข และบริการอื่นๆ  

โดยช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็นช่วงที่มีผู้คนมาใช้บริการมากที่สุด แต่
ถ้ามาใช้บริการในวันธรรมดา ก็ให้บรรยากาศคล้ายรีสอร์ทแถวชานเมือง สามารถจูงสุนัขเดินรอบ
สวนสาธารณะได้ Pet Paradise Park นอกจากจะเป็นสวนสวรรค์ของสุนัขและเป็นที่พักผ่อนส าหรับ
ผู้เป็นเจ้าของแล้ว เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. ส่วนในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ เวลา 9.30-18.00 น. 

 
ตารางที่ 2.1 
 
แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของร้ำน Pet Paradise Park 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เปิดบริการมานานกว่า 8 ปี เป็นทีรู่้จกัของ 
ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบริเวณใกลเ้คียง 

- ที่พักมีสภาพเสื่อโทรม 

- มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 7 ไร่ - มีเพียงสาขาเดียว 
- บุคลากรมีความรู้ความและประสบการณ์  
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ภำพที่ 2.3 ตัวอย่างของการให้บริการสัตว์เลี้ยง ร้าน Pet Paradise Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่2.4 ที่ตั้งของร้าน Pet Paradise Park 
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2.5.1.2 ร้าน Cotton Dog Resort and Care 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.5 Website ของร้าน Cotton Dog Resort 
 

โรงแรมสุนัข บนเนื้อที่เกือบ 1 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติ สถานที่กว้างขวาง 
สะอาด มีมาตรฐาน ให้บริการครบวงจร อาทิ อาบน้ า ตัดขน บริการรับฝาก โร งแรม สระว่ายน้ า 
อาหารส าหรับสุนัข โดยการบริการจะเน้นในการใส่ใจทุกๆ รายละเอียด เช่น การรับฝากเลี้ยงสุนัขจะ
ให้อยู่ในอาคารที่มีการออกแบบระบบควบคุมการแพร่กระจายของเห็บหมัด และส าหรับอาคาร
อาบน้ าถูกสร้างขึ้นอย่างมีสุขลักษณะ เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.30-18.00 น. 
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ตารางที่ 2.2 
 
แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของร้ำน Cotton Dog Resort 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีการให้บริการที่หลากหลาย - ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
- มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบครัน สะอาด และมีคุณภาพมาตรฐาน - มีเพียงสาขาเดียว 
- มีการตกแต่งร้านสไตล์รีสอร์ทและเป็นธรรมชาติ  
- มีท าเลที่ใกล้ถนนใหญ่ เดินทางสะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่2.6 ตัวอย่างของการให้บริการสัตว์เลี้ยงร้าน Cotton Dog Resort 
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ภำพที่2.7 ที่ตั้งของร้าน Cotton Dog Resort 
 

2.5.1.3 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
 

 
ภำพที่ 2.8 สัญลักษณ์ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
 

จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการ
ให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุดด้วยตระหนัก ถึง ความรัก และความผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยง และ
เพื่อนของเขาเป็นอย่างดี ดั่งเจตนารมณ์ที่บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้ยึดถือและปฏิบัติ
ต่อลูกค้าในวันน้ันว่า “Choose the best for your pet" 
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จนถึงวันน้ี โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้เลือกสิ่ง
ที่ดีที่สุดส าหรับเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเขาอย่างต่อเนื่อง ต่อไปด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของการ
ดูแลและรักษาสัตว์ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการให้บริการเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้มากที่สุด 

มีการเปิดให้บริการใน 4 ส่วน คือ 
1) บริการทางการแพทย์ 

ให้บริการใน 5 แผนก ได้แก่ แผนกสัตว์ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม 
คลินิกเฉพาะทาง แผนกเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวน์ และแผนกห้องปฏิบัติการ 

2) ห้องพัก 
เปิดให้บริการในแผนกสัตว์ป่วยใน และรับฝากเลี้ยง (IN-Patient& 

Boarding) จ าแนกออกได้เป็น ห้อง ICU ห้อง VIP ห้องแมว (Cat Unit) ห้องพักลูกสัตว์ (Nursery) 
ห้องพักสัตว์ป่วย SCU (Special Care Unit) 

3) ทองหล่อเพ็ทแคร์ 
มีบริการที่หลากหลาย ได้แก่ จ าหน่ายสินค้าและอาหารสัตว์ (Pet 

Shop) อาบน้ าตัดขน บริการรับส่งสัตว์เลี้ยง ศูนย์เรียนรู้พฤติกรรมและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพสุนัข 
และสระว่ายน้ าระบบเกลือส าหรับสุนัข 

4) บริการพิเศษอื่นๆ  
ได้แก่ ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer Test) รับ

ท าเอกสารส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ ศูนย์ล่ามญี่ปุ่น และการติดไมโครชิพ 
ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 12 สาขา ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท ลาดพร้าว ปิ่นเกล้า รังสิต ศรีนครินทร์ แจ้งวัฒนะ รามอินทรา 
เกษตร-นวมินทร์ และ พระราม 2 ส าหรับในต่างจังหวัดมี 3 สาขา ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ และ 
ขอนแก่น โดยมีเวลาเปิดให้บริการในแต่ละส่วน ดังนี้ 

บริการทางการแพทย์ : เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง  
บริการต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 

08.00-18.00 น. 
Pet Shop: เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 08.00-22.00 น. 
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ภำพที่2.9 แสดงถึงการให้บริการด้วยทีมงานสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
 
ตารางที่ 2.3 
 
แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงพยำบำลสัตว์ทองหล่อ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เปิดให้บริการกว่า 20 ปี มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักของลูกค้า - ราคาสูง 
- มีมาตรฐานในเรื่องของบุคลากร อุปกรณ์ และคุณภาพการ
ให้บริการ 

- ไม่มีสนามหญ้าให้สัตว์เลี้ยงว่ิงเล่น 

- มีระบบบริหารการจัดการที่ดี  
- มีการท าการตลาดที่ดี  
- มีบริการที่หลากหลายและครบวงจร  
- มีสาขาเปิดให้บริการจ านวนมาก  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่2.10 ภาพตัวอย่างของการให้บริการสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
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ภำพที่2.11 ที่ตั้งของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
 

2.5.1.4 โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่2.12 Website โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 
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โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันเริ่มต้นจากคลินิกเล็กๆ ย่านเสาชิงช้า ด้วย
ความรู้ความสามารถและการให้บริการรักษาสัตว์อย่างเต็มหัวใจ จึงท าให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงไว้วางใจ
เรื่อยมา และได้ขยายมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ณ ปัจจุบัน โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 36 ปี ใน
การรักษาสัตว์เลี้ยงและท างานอย่างเต็มก าลัง พร้อมด้วยการบริการในการรักษาโรคที่ครบวงจร 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดบริการ 24 ชม. พร้อมด้วยการบริการที่อบอุ่นเพื่อ "มอบสิ่งที่ดี
ที่สุดเพื่อหนึ่งชีวิต...ที่คุณรัก" และด าเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบ้านที่อบอุ่น ครบวงจร” (One 
stop service with high quality and reasonable price) 

มีการเปิดให้บริการใน 4 ส่วน คือ 
1) บริการด้านการรักษา 

ให้บริการทั้งสัตว์ป่ายนอก (OPD) สัตว์ป่วยใน (IPD) และคลินิค
เฉพาะทาง 

2) บริการ Pet Care 
มีบริการหลากหลายได้แก่ รีสอร์ทสัตว์เลี้ยง ศูนย์ลดความอ้วน 

บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ บริการอาบน้ าและตัดแต่งขน บริการรับส่งสัตว์เลี้ยง บริการรั บฝาก
ช่ัวคราว ศูนย์ฝึกสุนัข และบริการฌาปนกิจ 

3) บริการอื่นๆ  
ได้แก่ บริการให้แนะน าและปรึกษาปัญหา Pet Shop และร้าน

กาแฟ 
ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ ตลิ่งชัน ราชพฤกษ์ 

และ กัลปพฤกษ์ โดยมีเวลาเปิดให้บริการในแต่ละส่วน ดังนี้ 
บริการทางการแพทย์ : เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง  
บริการต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 

08.00-18.00 น. 
Pet Shop: เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 08.00-22.00 น. 
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ภำพที่2.13 แสดงถึงการให้บริการด้วยทีมงานสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 
 
ตารางที่ 2.4 
 
แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงพยำบำลสัตว์ตลิ่งชัน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
เปิดให้บริการกว่า 36 ปีมีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักของลูกค้า ราคาสูง 
มีมาตรฐานในเรื่องของบุคลากร อุปกรณ์ และ 
คุณภาพการให้บริการ 

มีสนามหญ้าให้สัตว์เลี้ยงแค่บางสาขา 

มีระบบบริหารการจัดการที่ดี มีลูกค้ามากต้องใช้เวลารอคิวนาน 
มีการท าการตลาดที่ดี  
มีบริการที่หลากหลายและครบวงจร  
มีสาขาเปิดให้บริการค่อนข้างมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่2.14  ตัวอย่างของการให้บริการสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 
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ภำพที่2.15  ที่ตั้งของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน สาขาตลิ่งชัน 
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ตารางที่ 2.5 
 
สรุปกำรวิเครำะห์คู่แข่งทำงตรงของร้ำน Riverside Dog Center 

ชื่อร้าน Pet Paradise Park Cotton Dog Resort  
and Care 

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 

รูปแบบธุรกจิ ให้บรกิารหลากหลาย อาทิ รับ
ฝาก อาบน้ าตัดขน สระว่ายน้ า 
สนามว่ิงเล่น ฝกึสุนัข ร้านอาหาร
สัตว์เลี้ยง และจ าหน่ายอปุกรณ์
ต่างๆ  

ให้บรกิารรับฝาก อาบน้ าตัดขน 
สระว่ายน้ า สปา และจ าหน่าย
อุปกรณ์ต่างๆ  

ให้บรกิารทางการแพทย์ และ
บริการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
เช่น อาบน้ า ตัดขน สระว่ายน้ า 
สปา โรงแรม ศูนย์เรียนรู้
พฤติกรรมและปรบัเปลี่ยน
บุคลิกภาพสุนัข ฝากเลี้ยง บริการ
รับส่ง ฌาปนกิจ และการ
จ าหน่ายอปุกรณ์ต่างๆ  

ให้บรกิารทางการแพทย์ และ
บริการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
เช่น อาบน้ า ตัดขน ศูนย์ลดความ
อ้วน รีสอรท์สัตว์เลี้ยง โรงเรียน
ฝึกสอน ฝากเลี้ยง บริการรบัส่ง 
ฌาปนกจิ และการจ าหน่าย
อุปกรณ์ต่างๆ  

ท าเลที่ตั้ง 5/5 ม.18 ถ.บรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กทม. 

30/14 ถ.ราชพฤกษ์ ซ.กุมารทอง 
ต.ขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี  

มี 9 สาขาในกรุงเทพฯ และ  
3 สาขาในต่างจังหวัด 

มีทั้งหมด 3 สาขาใน
กรุงเทพมหานคร 

เวลาใหบ้ริการ อังคาร-ศุกร์ 10.00-18.00 น. 
เสาร-์อาทิตย์ 9.30-18.00 น. 

อังคาร-อาทิตย์ 9.30-18.00 น. บริการทางการแพทย์ทุกวัน  
24 ช่ัวโมง ส่วนบริการอื่นๆ 
08.00-22.00 น.  

บริการทางการแพทย์ทุกวัน 24 
ช่ัวโมง ส่วนบริการอื่นๆ 08.00-
22.00 น.  
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ตารางที่ 2.5 
 
สรุปกำรวิเครำะห์คู่แข่งทำงตรงของร้ำน Riverside Dog Center   (ต่อ) 

ชื่อร้าน Pet Paradise Park Cotton Dog Resort  
and Care 

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 

บุคลากรผู้ดูแล - ประสบการณ์ในการดูแลสัตว์
เลี้ยงมีสงู  

- มีผูฝ้ึกอบรมสัตว์เลี้ยงคือต ารวจ
ฝึกสุนัข  

- เจ้าของที่เป็นสัตวแพทยท์ี่มี
ประสบการณ์ยาวนาน 

- เจ้าของที่ผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 

- ให้บรกิารเกี่ยวกับการกายภาพ
สุนัข การบ าบัดดูแล  

- ช่างตัดขนสุนัขมีการฝึกมาจาก
สถาบันที่มีช่ือเสียง  

มีสัตวแพทย์และทีมงานทีผ่่าน
การอบรมเป็นผู้ดูแลและให้
ค าปรึกษา 

มีสัตวแพทย์และทีมงานทีผ่่าน
การอบรมเป็นผู้ดูแลและให้
ค าปรึกษา 

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

- เป็นกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือน
ลูก ยอมจ่ายเพื่อความสุขของ
สัตว์เลี้ยง 

 

- เป็นกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือน
ลูก ยอมจ่ายเพื่อความสุขของ
สัตว์เลี้ยง 

 

- เป็นผู้ให้การใส่ใจเรื่องสุภาพ
และชีวิตของสัตว์เลี้ยง 

- เป็นกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือน
ลูก ยอมจ่ายเพื่อความสุขของ
สัตว์เลี้ยง 

- เป็นผู้ให้การใส่ใจเรื่องสุภาพ
และชีวิตของสัตว์เลี้ยง 

- เป็นกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือน
ลูก ยอมจ่ายเพื่อความสุขของ
สัตว์เลี้ยง 
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ตารางที่ 2.5 
 
สรุปกำรวิเครำะห์คู่แข่งทำงตรงของร้ำน Riverside Dog Center   (ต่อ) 

ชื่อร้าน Pet Paradise Park Cotton Dog Resort  
and Care 

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 

จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการเปิดให้บริการมานานถึง 8 
ปี และเป็นที่รู้จักของผู้เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงในบริเวณใกล้เคยีง 

- มีบริเวณกว้างขวาง ซ่ึงมีพื้นที่
กว่า 7 ไร่ 

- บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ 
และประสบการณที่ยาวนาน 

 

- มีบริการเสริมที่หลากหลาย 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์มี

มาตรฐานและครบถ้วน 

- เปิดให้บริการกว่า 20 ปี  
- มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักของ

ลูกคา้ 
- มีมาตรฐานในเร่ืองของบุคลากร 

อุปกรณ์ และคุณภาพการ
ให้บริการ 

- มีระบบบริหารการจัดการที่ดี 
- มีการท าการตลาดที่ดี 
- มีบริการที่หลากหลายและครบ

วงจร 
- มีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวนมาก 

- เปิดให้บริการกว่า 36 ปี  
- มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักของ

ลูกคา้ 
- มีมาตรฐานในเร่ืองของบุคลากร 

อุปกรณ์ และคุณภาพการ
ให้บริการ 

- มีระบบบริหารการจัดการที่ดี 
- มีการท าการตลาดที่ดี 
- มีบริการที่หลากหลายและครบ

วงจร 
- มีสาขาเปิดใหบ้ริการ

ค่อนขา้งมาก 
จุดอ่อน ที่พักค่อนข้างมสีภาพเสื่อโทรม  ช่ือเสียงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก -ราคาสูง 

- ไม่มีสนามหญ้าให้สัตว์เลีย้งวิ่ง
เล่น 

 

-ราคาสูง 
- มีสนามหญา้ให้สัตว์เลีย้งแคบ่าง

สาขา 
- มีลูกคา้เยอะต้องรอคิวนาน 
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2.5.2 คู่แข่งขันทางอ้อม 
ส าหรับคู่แข่งทางอ้อมของธุรกิจประเภทนี้ คือ ผู้ให้บริการแบบไม่ครบวงจร โดย

สามารถแบ่งตามแประเภท ได้ดังนี้ 
1) กลุ่มธุรกิจท าความสะอาดและตัดแต่งขน (Pet Grooming Service) 
2) กลุ่มธุรกิจขายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง (Pet Shop) 
3) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมต่างๆ ส าหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Special Service) อาทิ 

โรงแรมที่พัก บริการรับส่ง ฌาปนกิจ สปา คาเฟ่ สระว่ายน้ า โรงเรียนฝึกสุนัข ฯลฯ 
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บทที่ 3 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

 
จากการประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมการแข่งขันท าให้ทราบถึง

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจสามารถน า
โอกาสที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหาวิธีการจัดการกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญได้อย่าง
เหมาะสม จึงต้องทราบถึงปัจจัยภายในที่มีอยู่ในธุรกิจด้วยว่าเป็นอย่างไร แล้วน าปัจจัยทั้งหมด
เหล่านั้นมาพิจารณาประกอบกันในการก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรส าหรับเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

 
3.1 การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ 
 

3.1.1 จุดแข็ง (Strength) 
1) เป็นร้านที่สร้างความแตกต่างในการให้บริการสุนัขอย่างชัดเจน โดยมีการ

ให้บริการที่ครบวงจร โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย นั่นคือ อาบน้ าตัดขน สปา คาเฟ่ การรับฝาก 
การตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ การบริการรับส่ง ฝึกสอน การจ าหน่าย
อาหารและอุปกรณ์ กระทั่งบริการฌาปนกิจ  

2) มีท าเลที่ตั้งติดแม่น้ าเจ้าพระยา และอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อนของสุนัขและผู้เลี้ยง  

3) พนักงานที่ให้บริการ มีการคัดสรรอย่างดี กล่าวคือ มีความรู้ความสามารถ
โดยผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความรักสัตว์และใจรักในงานบริการ โ ดยเน้นการ
ให้บริการที่ดี มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม และมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบที่เข้าถึงลูกค้า
ในแต่ละประเภท 

4) มีแพทย์ให้บริการตรวจโรคและให้ค าปรึกษาในเบื้องต้น แนะน าบริการที่
จ าเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาการทักษะต่างๆ ของสุนัข 

5) มีการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนและเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า ซึ่งท าให้เกิดการ
จดจ าและนึกถึงเมื่อมีความต้องการที่จะใช้บริการ 

6) ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการท างานในธุรกิจนี้หลายรูปแบบ มีความรู้ด้าน
การจัดการและบริหารธุรกิจ การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งสามารถวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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7) มีการเก็บข้อมูลของสุนัขและการใช้บริการต่างๆ เพื่อท าระบบฐานข้อมูล
สมาชิก ซึ่งสามารถน าข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงได้ 

8) มีช่องทางในการติดต่อที่สะดวกและหลากหลาย ทั้งการติดต่อเพื่อสอบถาม
ข้อมูลบริการและการติดต่อเพื่อขอค าปรึกษาจากสัตวแพทย์ 

3.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1) การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียง รวมถึงการท าให้การบริการเป็น

ที่ยอมรับส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างฐานลูกค้า 
2) ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากส าหรับธุรกิจนี้ 
3) ยังขาดในเรื่องการให้บริการรักษาและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ด้วยตัวเอง 
 

3.2 การประเมินโอกาสและความเสีย่งของธุรกิจ 
 

3.2.1 โอกาส (Opportunities) 
1) ตลาดในธุรกิจให้บริการสัตว์เลี้ยงมีอัตราในแนวโน้มที่สูงข้ึนเรื่อยๆ อย่าง

ต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2009 มีมูลค่าตลาด 11,528 บาท จนถึงปัจจุบันตลาดมีมูลค่าสูงถึง 21,890 
บาท ซึ่งตลาดมีการขยายตัวกว่า 90% และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต  

2) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคมจากครอบครัวขนาดใหญ่เป็น
ครอบครัวที่เล็กลงรับกับสภาพสังคมยุคใหม่ ที่คนโสดมีมากข้ึน คนแต่งงานช้าลง มีลูกช้า ไม่ตั้งท้อง จึง
เลือกเลี้ยงสัตว์และให้การดูแลที่ดีมากขึ้น ให้ความส าคัญดั่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว 

3) ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ และข้อจ ากัดของร้านในเรื่องเวลาการ
ให้บริการ ธุรกิจที่สามารถตอบสนองความสะดวกสบายของลูกค้าได้ ก็สามารถเป็นตัวเลือกของคนใน
ยุคปัจจุบัน 

3.2.2 อุปสรรค (Threat) 
1) นโยบายการเพิ่มค่าแรงข้ันต่ าส่งผลต่อต้นทุนในเรื่องค่าจ้างพนักงานและ

ราคาสินค้าสูงข้ึน 
2) ด้วยธุรกิจการให้บริการสัตว์เลี้ยงมีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเกิดการแข่งขันที่

รุนแรงเพื่อแย่งชิงลูกค้า ดังนั้นจึงต้องให้บริการแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการและคุณภาพ
สินค้าในระดับพรีเมี่ยม เพื่อสามารถรับมือกับการแข่งขันและสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง 

3) การลาออกหรือการโดนดึงตัวของพนักงานที่มีฝีมือ ท าให้เกิดการสะดุดใน
การด าเนินธุรกิจ  
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3.3 โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 3.1 แสดงโครงสร้างองค์กรของร้าน Riverside Dog Center 

 
ทางร้านจะแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 
 
3.3.1 คณะผู้บริหาร 

ท าหน้าที่ในก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์และนโยบาย
การบริหารงาน รวมทั้งประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจมีระบบการจัดการและด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายต้อนรับและบริการลูกค้า ฝ่ายให้บริการสัตว์เลี้ยง ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายการตลาด 

ผู้จัดการสาขา 

คณะผู้บรหิาร 

– แผนกตรวจรักษาสัตว์และให้
ค าแนะน าเบื้องต้น 

– แผนกอาบน้ าตัดแต่งขน  
– แผนกสปา 
– แผนกสระว่ายน้ า  
– แผนกคาเฟ่ 
– แผนกให้บริการสนามหญ้า 
– แผนกโรงเรียนฝึกสอน 
– แผนกรับฝากและโรงแรม 
– แผนกบริการรับ-ส่ง  
– แผนกอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่

และส่งสินค้า 
– แผนกฌาปนกิจ 
– แผนก Pet Shop 

– แผนกทรัพยากรบุคคล 
– แผนกบัญชีและการเงิน 
– แผนกจัดซ้ือ 
– แผนกคลังสินค้า 
– แผนกอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
– แผนก IT 
– แผนกท าความสะอาด 
– แผนก รปภ. 

– แผนกต้อนรับและบริการ
ลูกค้า 

– แผนกแคชเชียร์ 
– แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 
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3.3.2 ผู้จัดการสาขา 
ท าหน้าที่วางแผนการจัดการโดยภาพรวมทั้งหมด น าพาบุคลากรในองค์กรให้

ด าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้วางไว้ตลอดจนการประเมินผลและควบคุมการท างาน
ร่วมกับฝ่ายต่างๆ และสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทต่อคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้จัดการร้านต้อง
ดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า  

3.3.3 ฝ่ายต้อนรับและบริการลูกค้า 
1) แผนกต้อนรับและบริการลูกค้า  
ท าหน้าที่ในการต้อนรับและดูแลความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ แนะน า

สินค้าและบริการต่างๆ  
2) แผนกแคชเชียร์  
ท าหน้าที่ในการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างๆ  
3) แผนกลูกค้าสัมพันธ์  
ท าหน้าที่ในการท าบัตรสมาชิก บันทึกข้อมูลประวัติของสัตว์และเจ้าของที่มาใช้

บริการ การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษต่างๆ การจองนัดเพื่อใช้
บริการ และท าการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการมาใช้บริการ ตลอดจนรับข้อร้องเรียนต่างๆ  

3.3.4 ฝ่ายให้บริการสัตว์เลี้ยง 
ท าหน้าที่ในการให้บริการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) แผนกตรวจสุขภาพสุนัขและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  

มีหน้าที่ตรวจสุขภาพสุนัข และให้ให้ค าปรึกษา 
2) แผนกอาบน้ าตัดขน  

ท าหน้าที่ในการอาบน้ าตัดขน รวมไปถึงการเช็ดตัว การเป่าให้แห้ง 
3) แผนกสระว่ายน้ า  

ท าหน้าที่ในการดูแลสุนัขที่มาใช้บริการว่ายน้ า 
4) แผนกสปา 

ท าหน้าที่ในการให้บริการสปา 
5) แผนกคาเฟ่ 

ท าหน้าที่ในการดูแลอาหารของสุนัข และต้อนรับลูกค้าในคาเฟ่ 
6) แผนกโรงเรียนฝึกสอน 

ท าหน้าที่ฝึกสอนสัตว์เลี้ยงตามหลักสูตรที่ก าหนด ตลอดจนมีหน้าที่ในการพา
สุนัขที่มาใช้บริการรับฝากและโรงแรมเดินเล่นออกก าลังกาย เพราะทางร้านมีนโยบายที่จะไม่ใช้กรงใน
การขังสัตว์เลี้ยง 
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7) แผนกรับฝากและโรงแรม 
ท าหน้าที่ในการรับฝากและดูแลการเข้าพักในโรงแรมของสัตว์เลี้ยง  

8) แผนกบริการรับส่ง 
ท าหน้าที่ในการรับ-ส่งสุนัขตามที่ลูกค้าได้เรียกใช้บริการ 

9) แผนกฌาปนกิจ 
ท าหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานกับทางวัด เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ที่

ลูกค้าต้องการ และแจ้งก าหนดการเกี่ยวกับพิธีกรรมให้ลูกค้าทราบ 
10) แผนกสินค้า Pet Shop 

ท าหน้าที่ในการดูแลบริหาร Pet Shop และการช าระเงิน ตลอดจน
ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ แผนกสินค้าคงคลัง แผนกส่งสินค้า และฝ่ายการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าที่
มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ และเป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงดูแลเรื่องการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า 

3.3.5 ฝ่ายการตลาด 
มีหน้าที่ในการวางแผนการตลาด ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ ก าหนด

ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สื่อสารการตลาดเพื่อให้ลูกค้ารู้จัก 
Riverside Dog Center และติดตามประเมินผลการท าตลาดอยู่ตลอดเวลา 

3.3.6 ฝ่ายสนับสนุน 
1) แผนกทรัพยากรบุคคล  

ท าหน้าที่ คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ 
บุคลิกภาพที่ดี มีใจรักสัตว์ ฯลฯ รวมไปถึงมีหน้าที่ในการดูแลเรื่อง ค่าแรง สวัสดิการ นโยบายทาง
การเงิน มากกว่าน้ันมีหน้าที่ในการวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน  

2) แผนกบัญชีและการเงิน  
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามแผนงบประมาณทาง

การเงินหรือนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) แผนกจัดซื้อ  

แผนกจัดซื้อต้องมีการเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป็นที่น่าเช่ือถือและยอมรับ และต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ บริษัท เพื่อให้ได้สินค้าที่มี
คุณสมบัติดีและราคาถูกที่สุด มีระยะเวลาการจ่ายเงิน (Credit Term) ที่นาน เพื่อให้ธุรกิจมี
ความสามารถท าก าไรได้สูงที่สุด มากกว่าน้ันแผนกจัดซื้อต้องมีการบริหารจัดการและการประสานงาน
ที่ดีกับแผนกสินค้าคงคลัง เพื่อไม่ให้สินค้าและวัตถุดิบขาด และสามารถจัดซื้อได้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 
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4) แผนกคลังสินค้า  
ท าหน้าที่ในการบริหารสินค้าคงคลังไม่ให้ของขาดหรือเกินกว่าที่ก าหนด 

5) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
6) แผนก IT  

ท าหน้าที่ในการดูแลระบบการจัดการและระบบฐานข้อมูลของลูกค้า 
ตลอดจนส่งข้อมูลสถิติการซื้อสินค้าและการใช้บริการให้กับฝ่ายการตลาด 

7) แผนกท าความสะอาด  
ท าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆ ทั้งหมดในร้าน การเก็บโต๊ะ การฆ่าเช้ือ

ตามมาตรฐานที่ก าหนด การก าจัดกลิ่น การทิ้งขยะ  
8) แผนก รปภ. 

ท าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย บริการดูแลที่จอดรถ ตลอดจนดูแลเรื่อง
การจราจรในการเข้าออกของรถลูกค้า  
 
3.4 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

เป็นผู้น าในธุรกิจบริการสุนัขแบบครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ ที่เน้นการบริการใน
ระดับพรีเมี่ยม ดูแลสุนัขดั่งลูก ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์และทีมงานสัตวแพทย์ที่ดูแล
ให้ค าปรึกษาทุกช่วงเวลาชีวิตของสุนัข พร้อมระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
3.5 พันธกิจ (Mission) 
 

3.5.1 สร้าง Brand Awareness ให้ลูกค้ารู้จักว่า Riverside Dog Center เป็นผู้
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร มีสินค้าคุณภาพและให้บริการในระดับพรีเมี่ยม โดยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความช านาญ ประสบการณ์ และทีมงานสัตวแพทย์ 

3.5.2 พัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ ความช านาญ และการบริการ ด้วยการฝึกอบรมทักษะ
ความรู้ใหม่ๆ  

3.5.3 ให้ความก้าวหน้าในการท างานให้กับพนักงาน ด้วยการวาง Growth Carrier 
Path Strategy ที่ส าคัญให้ความสุขกับพนักงานโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่ร่ วมกัน
เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน 

3.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าทุกครั้ง 
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3.6 เป้าหมายระยะสัน้ 
 

3.6.1 ท าแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก จดจ า และแข็งแกร่ง โดยการสร้างการรับรู้ในแบรนด์
สินค้า (Brand Perceive) และความตะหนักต่อแบรนด์สินค้า (Brand Awareness) ให้เกิดกับลูกค้า
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในปีที่ 2 

3.6.2 รักษาคุณภาพการบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด กล่าวคือ การประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 90 และพัฒนาให้เพื่อให้ได้ความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 98 

3.6.3 พัฒนาด้านระบบการท างานและด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการ
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3.7 เป้าหมายระยะยาว 
 

3.7.1 เพิ่มการรักษาพยาบาลและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ ในปีที่ 6 
3.7.2 ขยายสาขาในกรุงเทพฯ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้าเป้าหมาย ในปีที่ 7 
3.7.3 เป็นผู้น าในธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศ 

ภายในปีที่ 8 
 

3.8 แนวทางการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ ์
 

3.8.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) 
ทางร้านต้องการให้ยอดขายมีการเติบโตที่รวดเร็วเพื่อให้สามารถแข่งขันกบัคู่แข่ง 

เพราะเนื่องจากเป็นร้านที่เปิดใหม่ จึงเลือกใช้กลยุทธ์ Growth Strategy มากกว่านั้นทางร้านยังให้
ความส าคัญถึงความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า จึงมีการสอบถามและน าความคิดเห็นของ
ลูกค้าไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การบริการที่ดีข้ึนและตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุด  

3.8.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
การเลือกท าธุรกิจให้ครบวงจรและการคัดเลือกและอบรมพนักงานให้มี

บุคลิกภาพที่ดี น่าเช่ือถือ มีความเป็นมืออาชีพ ให้บริการในระดับพรีเมี่ยม ตลอดจนการเลือกท าเล
ที่ตั้งที่มีทิวทัศน์ บรรยากาศสวยงาม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่าง (Differentiate Strategy) โดยนอกจากจะเน้นคุณภาพสินค้าและบริการแบบ 
Functional Benefit แล้ว ยังมุ่งเน้นความแตกต่างด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Differentiation) 
ต่อแบรนด์ของร้าน เนื่องจากธุรกิจการให้บริการสุนัขค่อนข้างมีลักษณะและรูปแบบการให้บริการที่
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คล้ายคลึงกัน ดังนั้นนอกจากจะมีจุดเด่นในเรื่องของบริการที่ครบวงจรและหลากหลายแล้ว บริ ษัท
ยังให้ความส าคัญในด้านอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าที่จะได้รับ เพื่อให้สามารถก าหนดราคาของบรกิาร
ได้สูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจากลูกค้าจะยอมจ่ายมากกว่าเมื่ อได้การบริการที่คุ้มค่าและได้พักผ่อนใน
บรรยากาศที่เหนือระดับ 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญมากและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
สามารถท าการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นหากสามารถสื่อสาร
ออกไปได้มีประสิทธิภาพและเลือกเครื่ องมือได้เหมาะสม จะช่วยให้แบรนด์และการบริการที่
หลากหลายของร้านเป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ร้านสามารถ
สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 

3.8.3 กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี (Functional Level Strategy) 
กลยุทธ์ระดับหน้าที่สามารถน ามาใช้เพื่อสนับสนุนในเชิงการแข่งขัน เพื่อให้เกิด

การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ โดย
มีทั้งหมด 4 แผน คือ แผนการตลาด แผนการผลิตและด าเนินงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนการเงิน 

 
3.9 การจัดท ากลยุทธ์โดยใช้ Tow Matrix 
 
 การจัดท ากลยุทธ์โดยใช้ Town Matrix มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1 
 
กลยุทธ์ Town Matrix 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

 
 
 

1) เป็นร้านที่สร้างความแตกต่างในการ
ให้บริการสุนัขอย่างชัดเจน โดยมีการ
ให้บริการที่ครบวงจร 

2) มีท าเลที่ตั้งติดแม่น้ าเจ้าพระยา มีความ
ร่มรื่นจากต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว 
และอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ  

3) พนักงานที่ให้บริการ มีความรู้
ความสามารถโดยผ่านการอบรม
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความรักสัตว์
และใจรักในงานบริการ  

4) มีแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น แนะน าบริการที่
จ าเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ทักษะต่างๆ ของสุนัข 

5) มีการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนและเป็นที่
น่าสนใจของลูกค้า ซ่ึงท าให้เกิดการ
จดจ าและนึกถึงเม่ือมีความต้องการที่
จะใช้บริการ 

6) ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการท างาน
ในธุรกิจการให้บริการสัตว์เลี้ยงใน
หลายรูปแบบมีความรู้ด้านการจัดการ
และบริหารธุรกิจ การตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค  

7) มีการเก็บข้อมูลของสุนัขและการใช้
บริการต่างๆ เพื่อท าระบบฐานข้อมูล
สมาชิก  

8) มีช่องทางในการติดต่อที่สะดวกและ
หลากหลาย 

1) การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมี
ชื่อเสียง รวมถึงการท าให้การบริการเป็นที่
ยอมรับส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการสร้างฐานลูกค้า 

2) ใช้เงินลงทุนในธุรกิจสูง 
3) ยังไม่สามารถท ารายได้ในเรื่องของที่พัก ที่

สามารถให้เจ้าของกับสัตว์เลี้ยงพักผ่อนใน
สถานที่มีบรรยากาศสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ท 

4) ยังขาดในเรื่องการให้บริการรักษาและ
จ าหน่ายเวชภัณฑ์ด้วยตัวเอง 
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ตารางที่ 3.1 
 
กลยุทธ์ Town Matrix (ต่อ) 
โอกาส (O) 
1) ตลาดในธุรกิจให้บริการ

สัตว์เลี้ยงมีอัตราใน
แนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างต่อเน่ือง  

2) การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางสังคม
จากครอบครัวขนาดใหญ่
เป็นครอบครัวที่เล็กลงรับ
กับสภาพสังคมยุคใหม่  

3) ธุรกิจที่ตอบสนอง
ข้อจ ากัดเรื่องเวลา และ
ความสะดวกสบายของ
ลูกค้า ในยุคปัจจุบัน 

 
 
 
 

SO Strategy 
1) เน้นจุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

Riverside Dog Center เพื่อให้ลูกค้าจดจ า 
2) สร้างการรับรู้คุณค่าที่จะได้รับในเรื่องของการ

ให้บริการแบบครบวงจร สินค้าและการให้บริการ
ในระดับพรีเมียมด้วยสัตวแพทย์และทีมงานที่มี
ความรู้ความสามารถ และสถานที่มีบรรยากาศ
ติดแม่น้ าเจ้าพระยา และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

3) ท า CRM กับลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเหมือน
ครอบครัวเดียวกันเม่ือมารับบริการ 

4) ท าการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับบริการและ
บรรยากาศสุดประทับใจของร้าน 

WO Strategy 
1) ท า IMC ให้ลูกค้าได้รู้จัก

และทราบถึงธุรกิจของ 
Riverside Dog Center 

2) ท าการศึกษาความ
ต้องการในเรื่องที่พักที่
สามารถให้เจ้าของกับ
สัตว์เลี้ยงพักผ่อนใน
สถานที่มีบรรยากาศสไตล์
โมเดิร์นรีสอร์ท 

3) พัฒนาบุคลากรให้
สามารถท าได้หลายหน้าที่ 
และท างานทดแทนกันได้ 

4) ท าการเก็บข้อมูลและ
ศึกษาความต้องการ
บริการทางการแพทย์ 

 

อุปสรรค (T) 
1) นโยบายการเพิ่มค่าแรง

ขั้นต่ าส่งผลต่อต้นทุนใน
เรื่องค่าจ้างพนักงานและ
ราคาสินค้าสูงขึ้น 

2) ด้วยธุรกิจการให้บริการ
สัตว์เลี้ยงมีอยู่เป็นจ านวน
มาก จึงเกิดการแข่งขันที่
รุนแรงเพื่อแย่งชิงลูกค้า  

3) การลาออกหรือการโดน
ดึงตัวของพนักงานที่มีฝีมือ 
ท าให้เกิดการสะดุดใน 
 

ST Strategy  
1) ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกและอบรม

พนักงานให้มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีความ
เป็นมืออาชีพ ให้บริการในระดับพรีเม่ียม รักษา
มาตราฐานและพัฒนาให้ดียิ่งข้น เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

2) มีการวาง Carrier Path Strategy ให้กับ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความก้าวหน้า
และความม่ันคงในอาชีพ 

3) มีการประเมินคุณภาพและการให้บริการจาก
ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพราะแก้ไขและปรับเปลี่ยน
ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

WT Strategy 
1) ให้ค่าจ้างและสวัสดิการ

ต่างๆ ของพนักงาน
มากกว่าหรือเท่ากับที่อ่ืน  

2) สร้าง Motivation ให้กับ
พนักงานในเรื่องของ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

3) ให้บริการรักษาของสัตว์
ร่วมกับ Partner น้ันคือ 
โรงพยาบาลสัตว์ราษฎร์
บูรณะ 
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บทที่ 4 
การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด 

 
4.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

แผนธุรกิจนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบการให้บริการที่
จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและน ามาใช้ในการจัดท าแผนการตลาดให้ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยมีการศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัข 
2) เพื่อศึกษาทัศนคติและความต้องการของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจร  
3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้าน

ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร  
 

4.2 ขอบเขตการศึกษา 
 
การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดนี้ จะท าการศึกษาเฉพาะในกลุ่มเจ้าของสุนัขที่อาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจและเลือกใช้ 
กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4.3 วิธีการศึกษา 
 

แผนธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจร จะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาอธิบายลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดของแผนธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบ
วงจรนี้ ได้ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยการเก็บจาก
แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้ 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มีการเก็บไว้แล้ว เช่น 
บทความ งานวิจัย นักวิจัย วารสาร เอกสารตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ที่มีการเผยแพร่และจัดท าในรูปแบบ
สถิติต่างๆ  
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2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการวิจัย 2 แนวทาง คือ 

2.1) แบบสอบถาม (Questionnaire)  
2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 
4.4 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 

1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ข้อมูลได้จากตอบแบบสอบถามของผู้ที่เลี้ยงสุนัข ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จ านวน 100 ตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ข้อมูลได้จากการเลือกผู้ที่เลี้ยงสุนัขเปรียบเสมือนลูกหรือสมาชิกในครอบครัว ให้
ความดูแลใส่ใจและยินดีที่จะใช้จ่ายให้กับสุนัขที่เลี้ยงในระดับปานกลาง (Pet Lover) และในระดับสูง 
(Pet Crazy) โดยมีการพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 10 ตัวอย่าง ด้วยวิธี
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

 
4.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การเลือกเครื่องมือในการศึกษาโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) และสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) มีการสอบถามข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ในส่วนการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจะมีการสอบถามถึงรายละเอียดที่มากกว่า และเหตุผลในแต่ละประเด็น โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในธุรกิจ
ให้บริการความพึงพอใจในการใช้บริการ ฯลฯ  

ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและความต้องการของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัข
แบบครบวงจร อาทิ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ทัศนคติเกี่ยวกับร้านให้บริการแบบครบวงจร 
ราคา ท าเล ที่ตั้งที่สนใจ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เพศ สถานภาพ การศึกษาอาชีพ และรายได้ 
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4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ถูก
วิเคราะห์และสรุปผล ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในธุรกิจให้บริการ ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ฯลฯ  

- จ านวนสุนัขต่อผู้เลี้ยง 1 คน 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ จะมีการเลี้ยงสุนัขจ านวน 1-2 ตัว โดยร้อยละ 39 จะ

มีการเลี้ยงสุนัขอยู่ที่ 1 ตัว และร้อยละ 32 จะมีการเลี้ยงสุนัขอยู่ที่ 2 ตัว  
- ความถ่ีในการใช้บริการร้านให้บริการสุนัข 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขร้อยละ 77 จะมีความถ่ีการใช้บริการร้านให้บริการสุนัขอยู่ที่ 2-
3 ครั้งต่อเดือน  

- ประเภทของร้านที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขร้อยละ 69 จะใช้บริการร้านทั่วไปที่อยู่บริเวณที่พักอาศัยบ่อย

ที่สุด รองลงมาจะเป็นร้านที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล์ และโรงพยาบาลสัตว์ ตามล าดับ 
เนื่องจากร้านที่อยู่บริเวณที่พักอาศัยมีความสะดวกต่อการเดินทาง ส าหรับการใช้บริการจาก
ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล์ และโรงพยาบาลสัตว์ มีผู้ใช้บริการไม่มากนักข้ึนอยู่กับโอกาส อาทิ 
ต้องไปซื้อของหรือท าธุระที่ห้างสรรพสินค้า หรือจะใช้บริการอาบน้ าตัดขน และบริการอื่นๆ จาก
โรงพยาบาลสัตว์ก็ต่อเมื่อต้องพาสุนัขไปรับบริการทางการแพทย์ 

- ประเภทของบริการ 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขจะมีการใช้บริการที่หลากหลาย แต่บริการที่ได้รับความนิยมคือ 

อาบน้ าตัดขน Pet Shop บริการทางการแพทย์ รับฝาก และสระว่ายน้ า 
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ต่อสุนัข 1 ตัว 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ต่อสุนัข 1 ตัว อยู่ระหว่าง 301-
1,000 บาท โดยร้อยละ 40 จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 301-500 บาท และร้อยละ 33 จะเสีย
ค่าใช้จ่ายประมาณ 501-1,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าราคาเหมาะสม ยอมรับได้ เพราะมี
ราคาใกล้เคียงกับร้านอื่นๆ แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์บางกลุ่มมองว่า ราคาค่อนข้างสูง แต่ก็ยินดีที่จะจ่าย 
เพราะในเมื่อตั้งใจจะเลี้ยงสุนัขแล้วก็อยากดูแลให้ดีที่สุด 

- โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากหลายแหล่ง แต่ส่วนใหญ่จะรู้จัก

ร้านจากญาติพี่น้อง เพื่อน คนที่รู้จัก Social Media แผ่นพับและป้ายโฆษณา  
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- โปรโมช่ัน 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขมีความเห็นว่าทางร้านควรมีโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษ เช่น ใช้

บริการ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง หรือหากสมัครเป็นสมาชิกของร้านก็ควรจะมีสิทธิพิเศษมากขึ้น 
- สิ่งที่ประทับใจ 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขที่เลือกใช้บริการร้านบริเวณใกล้ที่พักอาศัย เพราะประทับใจใน
เรื่องการเดินทางที่สะดวก และร้านมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีราคาเหมาะสม มากกว่านั้นผู้เลี้ยงสุนัข
บางคนมีเหตุผลในการเลือกร้านเพราะพนักงานพูดจาและให้การบริการที่ดี จ าช่ือสุนัขได้ และมีการ
ตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ด้วย 

- สิ่งที่ไม่ประทับใจ 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขไม่ค่อยประทับใจในการให้บริการของพนักงานที่พูดจาไม่ดี ชอบ

ตีสุนัข และความสะอาดของร้านที่มักจะมีปัญหาในเรื่องติดเห็บหมัดกลับมา แต่ก็ต้องใช้บริการเพราะ
คุณภาพมาตรฐานดีกว่าร้านอื่นๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  

มากกว่าน้ันยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่เป็นสิ่งที่ไม่ประทับใจในการใช้บริการ อาทิ ร้านมี
คุณภาพมาตรฐานการให้บริการต่ ากว่าที่คาดหวัง ราคาค่อนข้างสูง บรรยากาศของสถานที่และการ
ตกแต่งร้านไม่ดึงดูดให้อยากมาใช้บริการ มีบริการที่ไม่หลากหลาย การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่เข้าถึง
ลูกค้า มีการจัดโปรโมช่ันและสิทธิประโยชน์ต่างๆ น้อย 

- สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขต้องการให้ร้านมีเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีสัตวแพทย์ที่ให้การตรวจสุภาพและให้ค าแนะน าเบื้องต้น  
2. ควรจะสามารถสั่งสินค้า Pet Shop ของทางร้านผ่านออนไลน์ได้ และควร

จัดส่งสินค้าดังกล่าวมาพร้อมกับการใช้บริการรับ-ส่งสุนัข  
3. ร้านควรปรับปรุงให้กว้างข้ึน ไม่คับแคบจนเกินไป ตลอดจนปรุงเรื่องความ

สะอาด และเรื่องเห็บ หมัด ที่ติดกลับมาเมื่อน าสุนัขไปใช้บริการ 
4. ควรปรับปรุงเรื่องมารยาทของพนักงานให้ดีข้ึน เช่น การพูดจา การกล่าว

ต้อนรับ การยิ้มทักทายลูกค้า  
5. ทางร้านควรคัดสรรบุคลากรที่มีความเอาใจใส่และมีใจรักสัตว์ โดยมีทักษะใน

การหลอกล่อให้สุนัขเช่ือฟังแทนการตีสุนัข 
6. ควรจะมีบริการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น สปา ว่ายน้ า ฯลฯ 
7. ช่างตัดขน ควรมีทักษะและฝีมือที่ดี เพราะหลายๆ ครั้ง พบปัญหาว่าไม่

สามารถตัดทรงออกมาตามที่สั่ง และควรมีความคิดสร้างสรรค์คือทรงใหม่ๆ มาน าเสนอให้ลูกค้าได้ 
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8. ควรมีโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้า เพราะส่วนมากจะพบว่า
ร้านที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยมีในเรื่องนี้ 

9. กรงที่ใช้ขังสุนัขระหว่างรอสุนัขมารับ ควรมีความกว้างกว่านี้ เพราะรู้สึก
สงสารสุนัขที่อยู่ในกรงที่แคบเกินไป  

- การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของร้านที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
ผู้เลี้ยงสุนัขได้ประเมินความพึงพอใจโดยรวมส าหรับร้านที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน 

อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ทัศนคติและความต้องการของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

- ระดับความส าคัญของคุณภาพและการให้บริการ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้าน
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขร้อยละ 61 ให้ความส าคัญกับคุณภาพมาตรฐานในระดับมาก
ที่สุด เพราะเป็นสิ่งแรกที่จะพิจารณาเลือกใช้บริการ โดยพิจารณาจากหลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพของ
สินค้าและบริการต้องดี มีมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ ตลอดจนถึงการให้บริการของพนักงานต้อง
พูดจาดี มีใจรักการบริการและรักสัตว์ มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ล้วนเป็น
ความคาดหวังของลูกค้าว่าจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป 

- ระดับความส าคัญของช่ือเสียงของร้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัข
แบบครบวงจร 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับช่ือเสียงของร้านในระดับปานกลาง
จนถึงมาก โดยร้อยละ 43 ให้ความส าคัญระดับปานกลาง และร้อยละ 32 ให้ความส าคัญระดับมาก 
โดยมองว่าร้านควรมีช่ือติดหู เป็นที่รู้จักและมีการแนะน าจากญาติพี่น้องหรือคนที่เคยไปใช้บริการ 
สามารถค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่ือเสียงมีผลต่อการเลือกใช้บริการเพราะ
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการ 

- ระดับความส าคัญของราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัขแบบครบ
วงจร 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 42 ให้ความส าคัญกับราคาในระดับมาก ซึ่งราคาต้อง
ไม่สูงจนเกินไป แต่จะยอมจ่ายเพิ่มระดับเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าร้านมีคุณภาพ มาตรฐาน บริการที่
หลากหลาย พนักงานให้บริการที่ประทับใจ ตลอดจนมีบรรยากาศที่โดเด่นกว่าร้านอื่นๆ  

- ระดับความส าคัญของบรรยากาศและการตกแต่งร้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้าน
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับบรรยากาศและการตกแต่งร้านใน
ระดับปานกลางจนถึงมาก โดยร้อยละ 43 ให้ความส าคัญระดับปานกลาง และร้อยละ 39 ให้
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ความส าคัญระดับ โดยต้องมีบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง พนักงานกล่าวทักทาย ยิ้มแย้ม พูดจาดี 
จดจ าช่ือลูกค้าและสุนัขได้ ในส่วนของการตกแต่งร้านควรดึงดูดให้ลูกค้าอยากใช้บริการ มีความต้อง
สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการฆ่าเช้ือโรคอยู่สม่ าเสมอ 

- ระดับความส าคัญของท าเลของร้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัขแบบ
ครบวงจร 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับท าเลของร้านในระดับมากจนถึงมาก
ที่สุด โดยร้อยละ 43 ให้ความส าคัญระดับมาก และร้อยละ 37 ให้ความส าคัญระดับมากที่สุด โดยต้อง
ตัง้อยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้ที่พักอาศัย มีพื้นที่ส าหรับจอดรถ  

- ระดับความส าคัญของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้าน
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 47 ให้ความส าคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
ระดับมากปานกลาง ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ ป้ายโฆษณาหน้าร้านและตามถนน แผ่น
พับ Social Media ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและอยากไปใช้บริการ นอกจากนี้ก็ให้ความเห็นว่าทาง
ร้านก็ควรมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ อาทิ โปรโมช่ันและสิทธิประโยชน์ผ่านทาง SMS Social Network 
และทางโทรศัพท์ ให้กับลูกค้าทราบอยู่สม่ าเสมอ 

- ระดับความส าคัญของโปรโมช่ัน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัขแบบ
ครบวงจร 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 34 ให้ความส าคัญกับโปรมช่ันในระดับมากปานกลาง 
คือไม่ได้ให้ความส าคัญมากเท่ากับปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวมา แต่ก็ควรมีโปรโมช่ันเพื่อดึงดูดการไปใช้
บริการ เช่น ส่วนลดส าหรับสมาชิก การใช้บริการ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง 

- ความคิดเห็นว่าร้านให้บริการสุนัขควรมีการให้บริการแบบครบวงจร 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าร้านให้บริการสุนัขควรมีการให้บริการแบบ

ครบวงจร โดยร้อยละ 29 เห็นด้วยมาก และร้อยละ 39 เห็นด้วยมากที่สุด เพราะมีบริการให้เลือก
หลากหลาย ไปที่เดียวก็สามารถเลือกใช้บริการได้ครบ สะดวก สบาย ประหยัดเวลา 

- ความคิดเห็นว่าร้านให้บริการสุนัขควรมีการให้บริการแบบครบวงจร 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 51 เห็นด้วยว่าร้านให้บริการสุนัขควรมีสถานที่และ

บรรยากาศที่ท าให้เจ้าของและสุนัขได้พักผ่อนร่วมกัน โดยมีความสนใจในบรรยากาศที่ใกล้ชิด
ธรรมชาติ มีต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียวเพื่อจะให้สุนัขได้ออกก าลังกาย มากกว่านั้นหากมีบรรยากาศ
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาร่วมด้วยก็จะเป็นบรรยากาศที่เหนือระดับกว่าที่อื่นๆ เพราะนอกจากจะน าสุนัขมา
ใช้บริการแล้ว เจ้าของก็จะได้มาพักผ่อนกายและใจด้วย 
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- ลักษณะของสถานที่ตั้งของร้านให้บริการแบบครบวงจรที่อยากไปใช้บริการ  
มากที่สุด 

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 94 มีความเห็นว่าสถานที่ตั้งของร้านให้บริการสุนัข
แบบครบวงจรที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย จะท าให้อยากไปใช้บริการมากที่สุด  

- การยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อแลกกับบรรยากาศของสถานที่ 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อแลกกับบรรยากาศของ

สถานที่ โดยร้อยละ 39 ยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อย ร้อยละ 23 ยินยอมจ่ายเพิ่มปานกลาง และ
ร้อยละ 19 ยินยอมจ่ายเพิ่มอย่างยิ่ง  

- ความสนใจในการใช้บริการที่พักแบบค้างคืน  
ข้อมูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องนี้มีความขัดแย้งกัน 

กล่าวคือข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่ามีคนสนใจในการใช้บริการมากถึงร้อยละ 65 ซึ่งแตกต่างจาก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ไม่มีผู้ใดสนใจใช้บริการ เพราะผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าการมีบ้านหรือที่
พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องไปพักในที่ดังกล่าว แต่จะเห็นด้วย
อย่างยิ่งหากมีการสร้างห้องพักประเภทนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ซึ่งจะเพิ่มความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เพราะโรงแรมโดยทั่วไปจะไม่อนุญาตให้น าสัตว์เลี้ยงเข้าโรงแรมได้  

- ความสนใจในการให้บริการรถอาบน้ าตัดขนสุนัขแบบเคลื่อนที่ 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรมีการให้บริการรถอาบน้ าตัดขนสุนัข

แบบเคลื่อนที่ โดยร้อยละ 34 เห็นด้วยระดับปานกลาง ร้อยละ 27 เห็นด้วยมาก และร้อยละ 23 เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เพราะจะสะดวกต่อผู้ที่ไม่มีรถ หรือไม่สะดวกพาสุนัขออกไปใช้บริการที่ร้าน แต่ก็มีความ
คาดหวังว่าบริการจากรถเคลื่อนที่จะมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกับการไปใช้บริการที่ร้าน 

- การหาข้อมูล 
ผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่จะมีการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสุนัขจาก Google และ Web 

Page ของ Facebook ตลอดจนสอบถามจากเพื่อนหรือคนที่เลี้ยงสุนัข  
3. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย  
- สัดสัดส่วนเพศ  

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 65 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 35 เป็นเพศชาย 
- สัดสัดส่วนอายุ  

พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 23-40 ปี โดยร้อยละ 41 มีอายุในช่วง 23-
30 ปี และร้อยละ 32 มีอายุในช่วง 31-40 ปี  
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- สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 76 มีสถานภาพโสด  

- ระดับการศึกษา  
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 62 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

- อาชีพ  
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 51 มีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  

- รายได้  
พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท โดยร้อยละ 28 มี

รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 15 มีรายได้ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 8 มีรายได้ 40,001-
50,000 บาท และรายได้สูงกว่า 50,000 บาท มีร้อยละ 30 ซึ่งสูงที่สุดจากทุกช่วงรายได้ 
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บทที่ 5 
แผนการตลาด 

 
5.1 การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) 
 

พิงค์พรรณ เจริญผล (2556) ได้แบ่งประเภทของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ดังนี้ 
Pet Owner หมายถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ เลี้ยงสัตว์โดยไม่ได้ดูแลเอาใจใส่มาก

เปรียบเสมือนสุนัขเฝ้าบ้านหรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในบ้านเท่านั้น โดยไม่ได้มีการพาหาสัตวแพทย์เปน็ประจ า 
จะมีแค่ฉีดวัคซีนเท่านั้น โดยกลุ่มนี้จะไม่มีความใส่ใจกับสัตว์เลี้ยงเลย 

Pet Lover หมายถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนเพื่อนหรือ
สมาชิกในบ้าน จะมีการเลี้ยงที่ดี มีการเอาใจใส่ มีการป้องกันโรคให้ โดยสถานพยาบาลสัตว์ที่เลือกก็
มักมีราคาอยู่ในระดับถูกถึงปานกลาง เช่น โรงพยาบาลสัตว์ของรัฐบาล หรือโรงพยาบาลสัตว์-คลินิก ที่
มีราคาไม่แพง 

Pet Crazy หมายถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูก พร้อมที่จะจ่ายเงิน
เพื่อให้สัตว์มีความสุข มีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องและมากกว่าความต้องการพื้นฐาน เช่น มีอุปกรณ์หวีขน 
แปรงขน ห่อขน ใช้แชมพู ครีมนวดอย่างดี มีการไปว่ายน้ า ท าสปา พาไปฝึกสุนัข พักรีสอร์ท เปลี่ยน
ชุดให้ทุกวัน เป็นต้น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยง 

 
5.2 การเลือกตลาดเปา้หมาย (Market Targeting) 
 

จากการท าการศึกษาตลาดถึงพฤติกรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ และข้อมูลประชากรศาสตร์
ของผู้เลี้ยงสุนัข สามารถน ามาก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ Pet Crazy ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสุนัขที่ใช้บริการหลากหลายจากร้าน
ให้บริการสุนัข อาทิ อาบน้ า ตัดขน สปา สระว่ายน้ า Pet Shop บริการรับ-ส่ง ฯลฯ และมีความ
ยินยอมที่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับความสุขของสุนัขที่ได้รับ โดยลักษณะของสินค้าและการบริการที่
เลือกใช้บริการจะต้องมีคุณภาพ กล่าวคือ ต้องมีความสะอาด มีมาตรฐานของการให้บริการ มารยาท
และการให้บริการของพนักงานต้องเกิดความประทับใจ หากธุรกิจสามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่าน้ีได้ ก็จะ
สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายน้ีให้มาใช้บริการได้อย่างดี 

กลุ่มเป้าหมายรอง คือ Pet Lover ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสุนัขที่ใช้บริการจากร้านให้บริการสุนัข
เพียง 1-2 บริการเท่านั้น แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายน้ีจะมีข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่าย แต่หากมีร้านที่ให้บริการที่
ดี บรรยากาศที่ต่างจากร้านทั่วๆ ไป ก็มีความสนใจที่จะใช้บริการหากราคาไม่สูงกว่าร้านทั่วไปมากนัก 
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5.3 การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
 

Riverside Dog Center มีจุดเด่นในเรื่องของบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีท าเล
ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา และมีความร่มรื่นจากต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว รวมถึงการให้บริการที่
หลากหลาย ได้คุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการตรวจรักษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ จึงเป็นจุดเด่นที่
แตกต่างจากร้านโดยทั่วๆ ไป และการตั้งราคาที่อยู่ในระดับปานกลาง จึงท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อย่าง Pet Crazy และ Pet Lover สามารถใช้บริการได้ ดังนั้นการวางต าแหน่งทางการตลาด จึงใช้
จุดเด่นในเรื่องบรรยากาศและการให้บริการที่ครบวงจรกับราคาเป็นตัวก าหนด ตามรูปที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่5.1 แสดงต าแหน่งทางการตลาดของ Riverside Dog Center เปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

 
จากการวางต าแหน่งทางการตลาดของ Riverside Dog Center พบว่า ได้วางต าแหน่ง

ของบรรยากาศและบริการที่ครบวงจรสูงกว่าคู่แข่งทั้งหมดตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ส่วนด้านราคาได้วางต าแหน่งต่ ากว่า โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อและโรงพยาบาลสัตว์ตลิง่ชัน 

ที่มีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง แต่ได้วางต าแหน่งเดียวกับ Cotton Dog Resort และ Pet Paradise 
Park ที่มีอัตราค่าบริการระดับกลาง เพราะ Riverside Dog Center ต้องการกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

บรรยากาศดีและ
บริการครบวงจร 

ราคาสูง 

ราคาต่ า 

ร้านทั่วๆไป 

บรรยากาศธรรมดา 
และบริการไม่ครบวงจร 
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บรรยากาศที่ดี แต่ยอมจ่ายในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป อย่างไรก็ตามก็ได้วางต าแหน่งของราคาสูงกว่า
ร้านทั่วๆ ไป เนื่องจากมีต้นทุนของบรรยากาศและสถานที่ การให้บริการตรวจสุขภาพและให้
ค าแนะน าเบื้องต้นจากสัตว์แพทย์ รวมถึงมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากกว่า 

 
5.4 เป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objective) 

 
5.4.1 เป้าหมายระยะสั้น 

1) ท าแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก จดจ า และแข็งแกร่ง โดยการสร้างการรับรู้ในแบรนด์
สินค้า (Brand Perceive) และความตะหนักต่อแบรนด์สินค้า (Brand Awareness) ให้เกิดกับลูกค้า
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในปีที่ 2 

2) รักษาคุณภาพการบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด กล่าวคือ การประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 90 และพัฒนาให้เพื่อให้ได้ความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 98 

3) พัฒนาด้านระบบการท างานและด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
บริการรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.4.2 เป้าหมายระยะยาว 
1) เพิ่มการรักษาพยาบาลและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ ในปีที่ 6 
2) ขยายสาขาในกรุงเทพฯ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้าเป้าหมาย ในปีที่ 7 
3) เป็นผู้น าในธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศ 

ภายในปีที่ 8 
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5.5 Brand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่5.2 Brand DNA 

 
5.5.1 Brand Attributes 

1) Service Mind Staff พนักงานมีใจรักบริการ รักสัตว์ ผ่านการอบรมในเรื่อง
บุคลิกภาพและการให้บริการ มีความรู้ความสามารถ มีการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ  

2) Product Variety สินค้าและบริการมีความหลากหลาย 
3) Natural ร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียว เหมือนกับการมาพักผ่อนที่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
4) Riverside ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม 
5) Modern Resort มีการออกแบบร้านและการตกแต่งสไตล์ Modern 

Resort 
6) One Stop Service ร้านที่ให้บริการแบบครบวงจร 
7) Dog Park มีสนามหญ้าให้สุนัขและเจ้าของได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
8) Clean เป็นร้านที่สะอาด มีการฆ่าเช้ือที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันเช้ือโรคและ

เห็บหมัดต่างๆ  
9) Veterinarian มีสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
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5.5.2 Brand Benefit 
1) Excellent Service ทั้งสุนัขและผู้เลี้ยงจะได้รับการบริการสุดประทับใจ

เหมือนคนในครอบครัวจากพนักงานที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนมาอย่างดี มีความรู้ ประสบการณ์ และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ 

2) Product Quality สินค้าทุกอย่างมีการคัดสรรอย่างดี ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 

3) Fast Service มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้การบริการที่
รวดเร็ว ไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอนานจนเกิน 

4) Health ท าให้สุนัขสะอาดและมีสุขภำพที่แข็งแรง  
5) Experience เป็นการสร้างประสบการณ์ของผู้เลี้ยงและสุนัขแสนรัก ใน

กิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกก าลังกายในสนามหญ้า การเล่นเครื่องเล่น การถ่ายภาพ ฯลฯ  
6) Happy เมื่อสุนัขที่เลี้ยงมีความสุข เจ้าของก็จะมีความสุขไปด้วยเช่นกัน 
7) Pleasure เมื่อมาใช้บริการแล้ว ก็จะเกิดความประทับใจทั้งในคุณภาพ

มาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมไปถึงบรรยากาศและประสบการณ์ที่ได้สร้างร่วมกับสุนัข
แสนรัก 

8) Relax นอกจากสุนัขได้ผ่อนคลายจากบริการต่างๆ อาทิ อาบน้ า ตัดขน สปา 
คาเฟ่ สนามหญ้า ฯลฯ แล้ว ผู้เลี้ยงก็จะได้มาผ่อนคลายจากความวุ่นวายต่างๆ ได้สัมผัสกับวิวแม่น้ า
เจ้าพระยา และความร่มรื่นของธรรมชาติด้วยเช่นกัน 

9) Convenience ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง กล่าวคือ อยู่ติดถนน
ราษฎร์บูรณะ และใกล้ถนนพระราม 2 อยู่ใกล้ทางด่วนสะพานพระราม 9 และยังให้บริการ 24 ช่ัวโมง
ในบริการโรงแรมและการรับฝาก 

10) Reasonable Price ราคาสมเหตุสมผล ไม่สูงจนเกินไป คุ้มค่ากับการ
บริการที่ได้รับ 

5.5.3 Brand Value 
1) Value for money พรีเมี่ยมของบรรยากาศ สถานที่ คุณภาพมาตรฐาน และ

การบริการที่ดีเยี่ยม ท าให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป 
2) Standard มีมาตรฐานต่างๆ อาทิ ระบบ ISO 9001:2008 เพื่อช่วยบริหาร

จัดการระบบการท างานให้มีคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและการบริการ รวมถึงมีระบบ
การฆ่าเช้ือที่ได้มาตรฐาน 

3) Reliability มีความเช่ือถือได้ของคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ทั้ง
ทีมงานสัตวแพทย์และพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนอบรมและวัดผลการปฏิบัตงิานอยู่เสมอ 
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4) Freedom เป็นการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ทิวทัศน์อันสวยงาม เหมือนการ
ปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพจากความวุ่นวายและความเครียดจากการท างาน  

5.5.4 Brand Personality 
1) Professional ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ทั้งสัตวแพทย์และพนักงาน 
2) Dog Crazy คือลูกค้าหลักที่มาใช้บริการ 
3) Dog Lover คือลูกค้ารองที่มาใช้บริการ 

5.5.5 ตรายี่ห้อ (Brand Name) 
Riverside Dog Center หมายถึง ร้านที่ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร ใน

บรรยากาศ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา มีต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว เหมาะแก่การพักผ่อนร่วมกัน
ของสุนัขและเจ้าของ 
 

5.6.6 ตราผลิตภัณฑ์ (Logo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5.3 ตราผลิตภัณฑ์ (Logo) 
 

5.5.7 Slogan 
“ที่แห่งนี้มีแต่ความสุข จนคุณอยากหยุดเวลา” 

 
5.6 การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 

5.6.1 สินค้าและบริการ (Product and Service) 
Riverside Dog Center เป็นร้านให้บริการสุนัขแบบครบวงจร มีลักษณะโดด

เดน่แตกจากคู่แข่งในเรื่องของบรรยากาศที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา มีต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว 
เหมาะแก่การพักผ่อนร่วมกันของสุนัขและเจ้าของ มีบริการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น
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จากสัตวแพทย์ มีการให้บริการที่ดีจากพนักงานที่มีใจให้บริการ รักสัตว์ ผ่านการอบรมบุคลิกภาพ มี
ความรู้และมีความช านาญที่ดี โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร  

นอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการอื่นๆ ที่หลากหลาย คือ การอาบน้ าตัดแต่งขน 
สปา คาเฟ่ สระว่ายน้ า สนามว่ิงเล่น บริการรับฝาก บริการรับส่ง โรงแรมที่พัก โรงเรียนฝึกสอน และ
บริการฌาปนกิจ  

มากกว่าน้ันทางร้านมีบริการเสริม อาทิ Pet Shop การบริการรถอาบน้ าตัดแต่ง
ขนเคลื่อนที่ รวมไปถึงการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าของที่พาสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ 
เพราะด้วยบรรยากาศและสถานที่ของร้านที่มีจุดประสงค์ให้เป็นที่พักผ่อนได้ทั้งสุนัขและเจ้าของ โดย
แต่ละบริการมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) บริการการตรวจสุขภาพและให้ค าปรกึษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ 
บริการที่พิเศษที่แตกต่างจากร้านอื่นๆ คือการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษา

เบื้องต้นจากสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพสุนัขให้เจ้าของได้ทราบ และหากเจ้าของ
ต้องการรักษา ทางร้านก็สามารถส่งต่อไปยังคลินิกสัตว์ที่เป็น Partner ของทางร้านให้ได้อีกด้วย
เช่นกัน 

 

 
 

ภำพที่ 5.4 บริการการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ 
 
2) บริการอาบน้ า ตัดขน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Grooming) 

การอาบน้ าตัดแต่งขนเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการแสดงความรัก การดูแล
เอาใจใส่สุนัขแสนรัก เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั้งขนและผิวหนัง เพื่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มชีวิตชีวา
ให้กับสุนัข Riverside Dog Centerมีบริการอาบน้ า ตัดขนและบริการที่เกี่ยวข้อง โดนช่างฝีมือที่ให้
ความใส่ใจดูแล เพื่อให้สุนัขของท่านดูดีที่สุด สะอาด สดใสและมีความสุขโดยมีบริการต่างๆ ดังนี้ 
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ภำพที่5.5 บริการอาบน้ า ตัดขน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตารางที่ 5.1 
 
รำยกำรบริกำรอำบน้ ำ ตัดขน และบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1. อาบน้ า + ตัดขนทรงแฟช่ัน + ตัดเล็บ + เช็ดหู 8. บริการพ่น (Frontline Service) 
2. ตัดขนทรงแฟช่ัน 9. ครีมนวด 
3. ตัดขน(ปัตตาเลี่ยน) 10. สางสังคตัง, สกปรก, โรคผิวหนัง 
4. ตัดขน (กรรไกร) 11. ไถอุ้งท้าว, ท้อง, ก้น หรืออื่นๆ  
5. ตัดเล็บ 12. ไถเปิดเท้า 
6. เช็ดหู 13. แปรงฟัน 
7. แปรงขน 14. บีบต่อมก้น 
 

3) บริการสปา (Spa) 
นอกจากการใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว หากมีการรักษาสมดุลด้วย

บริการสปา จะท าให้สุนัขคงความสุขทั้งด้านร่างการและจิตใจ โดยทางร้านมีสปาอยู่ 2 โปรแกรม 
ดังต่อไปนี้ 

บริการ Soda Spa 
บริการ Soda Spa คือการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ลงไปในน้ า ซึ่ง

เป็นหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยดูแลขนและสุขภาพผิวหนังสัตว์เลี้ยง จุดมุ่งหมายคือการกระตุ้นการ
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หมุนเวียนของเลือด และสามารถช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากโรคผิวหนัง และ
ยังท าให้ขนดูเงางามมากข้ึนพร้อมฟื้นฟูสภาพผิวหนังให้แลดูมีสุขภาพดี อีกทั้งยังช่วยฆ่าเช้ือโรค เพราะ
มีสารช่วยท าความสะอาดผิวหนังได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยเช่ือถือได้ไม่ผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายใดๆ 
ด้วยช่างมืออาชีพที่ให้บริการด้วยความรัก อ่อนโยน และเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยง และบริการภายใต้
ระบบ 
 

 
 
ภำพที่5.6 บริการสปาการให้บริการที่ควบคุมด้วยมาตรฐาน ISO9001 
 

บริการนวดอโรมา 
เป็นการนวดสุนัขพร้อมกับการใช้น้ ามันหอมระเหยที่สกัดเพื่อสุนัขโดยเฉพาะ 

มีประโยชน์เพื่อสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ โดยการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท าให้อารมณ์ 
เส้นประสาทและกล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยให้สุนัขมีความสุขและมีพัฒนาการทางพฤติกรรมที่ดียิ่งข้ึน
น้ ามันหอมระเหยจะช่วยผ่อนคลายความเครียด ท าให้สุนัขรู้สึกสดช่ืนและกระปรี้กระเปร่า อีกทั้งยัง
ช่วยสมดุลในร่างกายและขนให้มันเงางาม 

4) บริการว่ายน้ า  
บริการสระว่ายน้ าระบบมาตรฐาน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล ท่ามกลาง

บรรยากาศอันรมรื่นติดแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อ ให้สุนัขและผู้เลี้ยงมีประสบการณ์และมีความสุข 
สนุกสนานร่วมกันสระว่ายน้ ามีขนาด 6x10 เมตร มีการควบคุมคุณภาพน้ าด้วยระบบเกลือท าให้ได้น้ า
ที่ใสสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพขนและผิวหนังของสัตว์เลี้ยง การว่ายน้ านอกจากจะท าให้สุนัขได้รับ
ความสนุกสนานแล้ว ยังพบว่าเป็นวิธีการออกก าลังกายที่ดีที่สุด เพราะจะท าให้สุนัขมีร่างกายที่
แข็งแรงและยังช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วย รวมทั้งยังช่วยในการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
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ร่างกาย เช่นปัญหาข้อ กระดูก สะโพกหักหรือเสื่อมสภาพ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และการฟกซ้ า
หลังการผ่าตัด ล้วนแต่เป็นผลดีหากได้รับการบ าบัดด้วยน้ าหรือที่ เรียกกันว่าวิธีธาราบ าบัด 
(Hydrotherapy) 

 

 
 

ภำพที่ 5.7 บริการว่ายน้ า 
 

5) บริการสนามหญ้าว่ิงเล่น 
สนามหญ้ากว้าง ว่ิงเล่นอิสระ เพื่อให้สุนัขออกก าลังกายและได้มีกิจกรรมกับ

เจ้าของ ในบรรยากาศรีสอร์ทริมแม่น้ าเจ้าพระยา สวนสวยร่มรื่นและเป็นส่วนตัว เหมาะกับการมา
พักผ่อน อีกทั้งทางร้านก็ยังให้ความส าคัญในความปลอดภัยของสุขและเจ้าของที่กังวลว่าสุนัขจะตกน้ า 
จึงมีการสร้างรั้วที่มีความใส เพราะนอกจากจะป้องกันไม่ให้สุนัขตกแม่น้ าได้แล้ว ก็ยังไม่บดบัง
ทัศนียภาพของแม่น้ าเจ้าพระยาด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่5.8 บริการสนามหญ้าว่ิงเล่น 
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ภำพที่ 5.9 โรงเรียนฝึกสอน 
 

6) โรงเรียนฝึกสอน 
ทางร้านได้เห็นถึงความส าคัญของการฝึกให้สุนัข เพื่อปรับพฤติกรรมความ

ดื้อซนจนเกินงาม และช่วยให้สามารถสื่อสารกับเจ้าของได้มากข้ึน รวมถึงการอยู่ร่วมบ้านกับเจ้าของ 
การเข้าสังคมกับสุนัขตัวอื่นให้มีระเบียบวินัยและไม่สร้างความร าคาญให้ผู้อื่น ด้วยครูผู้ฝึกที่มี
ประสบการณ์มานานและเป็นมืออาชีพ ฝึกสอนตามมาตรฐานสากล โดยมีระยะเวลาการฝึกไม่นาน
และรับประกันตลอดชีวิตของสุนัข โดยเปิดหลักสูตรการสอน 2 หลักสูตร คือ  

หลักสูตรเช่ือฟังค าสั่งพื้นฐานข้ามเครื่องกีดขวาง  
เป็นการฝึกค าสั่ง ชิด นั่ง หมอบ คอย สวัสดี และข้ามเครื่องกีดขวาง 12 ช้ิน 

โดยก าหนดอายุของสุนัขที่ 5 เดือนถึง 3 ป ี
หลักสูตรความสามารถพิเศษ (Talent + Agility)  
เป็นการฝึกให้สุนัขคาบของมาให้ คาบตะกร้า แกล้งตาย พลิกตัว เดิน 2 ขา 

เดินลอดขา โดดผีจีน โดดห่วง โดดห่วงมือ เล่นจานร่อน ฯลฯ โดยมีข้อก าหนดว่าสุนัขต้องผ่าน
หลักสูตรเช่ือฟังค าสั่งข้ันพื้นฐานมาก่อนและจะต้องมีอายุในช่วง 6 เดือน ถึง 3 ปี 

7) บริการคาเฟ่ 
บริการคาเฟ่ เพื่อที่ให้เจ้าของสามารถพาสุนัขมาท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง

สนุกสนานเพลิดเพลิน หรือพบปะพูดคุยกับผู้เลี้ยงสุนัขคนอื่นๆ ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมมีการ
บริการจ าหน่ายอาหารและของทานเล่นทั้งสุนัขและเจ้าของ 
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ภำพที่5.10 บริการคาเฟ่ 
 

8) บริการรับฝาก  
เป็นบริการที่ช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความสะดวกส าหรับผู้เลี้ยงสุนัขที่มี

ธุระระยะสั้นๆ เพียงไม่กี่ช่ัวโมง โดยจะมีการดูแลจากพนักงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี มีการพาออก
ก าลังกายและท ากิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่รอเจ้าของกลับมาจากการท าธุระ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่5.11 บริการรับฝาก 
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9) บริการโรงแรมที่พัก 
เป็นบริการที่ช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความสะดวกส าหรับผู้เลี้ยงสุนัขที่มี

ธุระยะยาว เช่น เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ โดยสุนัขจะได้รับความสุขและได้สัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ มีอาหาร 2 มื้อ  + Snack มีห้องส่วนตัวกว้าง สะอาด เตียงนุ่ม มีเครื่องฟอกอากาศ 
เครื่องดักยุง ระบบป้องกันเห็บหมัด สัญญาณกันขโมย ของเล่น มีพนักงานพาว่ิงเล่นสนามหญ้าและ
ดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง มีให้เลือกทั้งแบบห้องแอร์และแบบพัดลม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่5.12 บริการโรงแรมที่พัก 

 
10)  บริการรับ-ส่ง 

เป็นการเข้ามาเติมเต็มในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักสุนัข 
ในเรื่องของความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย เพราะจะช่วยแก้ปัญหาที่ถูกปฏิเสธจากรถ Taxi และ
รถโดยสารประจ าทางที่ไม่อนุญาตให้น าสุนัขข้ึนบนรถ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาของผู้เลี้ยงลงอีกด้วย 
เพราะทางร้านมีบริการทั้งรับ-ส่ง จากบ้านของลูกค้าจนถึงร้าน โดยให้บริการในรัศมี 10 กิโลเมตร 

 

 
ภำพที่ 5.13 บริการรับ-ส่ง 
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11) บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่และบริการส่งสินค้า 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า จึงมีบริการอาบน้ าตัดขนถึงหน้าบ้าน ซึ่ง

ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับการไปใช้บริการที่ร้าน มากกว่าน้ันยังให้บริการจัดส่งสินค้าต่างๆ จาก 
Pet Shop ของทางร้าน ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้จากทางเว็บไซต์ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  

 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่5.14 บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่และบริการส่งสินค้า 

 
12) บริการฌาปนกิจ 

พิธีกรรมการฌาปนกิจ ในวาระสุดท้าย ที่เจ้าของสามารถตอบแทนให้กับ
การจากไปของสุนัขแสนรัก เพื่อเป็นการไว้อาลัยในความรัก ความซื่อสัตย์และความผูกพันที่สัตว์เลี้ยง
มีให้เจ้าของ เคยร่วมทุกข์ และร่วมแชร์ความสุขมาด้วยกันเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อในวันที่เขาได้
จากไป การจัดท าพิธีไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่สงบและสูงยิ่งข้ึนไปอย่างสมบูรณ์แบบ 
ด้วยวิธีการเผาและการลอยอังคารที่มีพิธีกรรมทางศาสนาประกอบเสริมเข้ามา ตามความเช่ือของชาว
พุทธ เพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสุดซึ้ง โดยสถานที่ท าพิธีอยู่ที่วัดคลองเตยใน 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่5.15 บริการบริการฌาปนกิจ 
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13)  Pet Shop 
มีของจ าหน่ายที่หลากหลายประเภท อาทิ อาหารและขนม อุปกรณ์ให้

อาหาร สุขภาพและเวลเนส เห็บหมัด ความสะอาดและควบคุมกลิ่นกรูมมิ่ง ของเล่น ปลอกคอสายรัด 
สายจูง เสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่5.16 Pet Shop 
 
14) บริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าของสุนัข 

นอกจากจะมีการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าของในคาเฟ่แล้ว 
Riverside Dog Center ยังให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณช้ัน 2 ซึ่งเป็นห้องรับรองส าหรับ
การพักผ่อนของเจ้าของสุนัขในระหว่างที่รอสุนัขรับบริการจากทางร้าน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ประด้วย
วิวแม่น้ าเจ้าพระยาในมุม 180 องศา  

 
 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่5.17 บริการจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าของสุนัข 

 
5.6.2 ราคา (Price) 

ด้วยเป้าหมายของ Riverside Dog Center ที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่
หลากหลาย มีคุณภาพ และการบริการที่อยู่ในระดับพรีเมี่ยม จึงเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามระดับ
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ราคาและคุณภาพ (Price-Quality Pricing Strategy) โดยเน้นไปที่กลยุทธ์คุณภาพเกินราคา (Good-
Value Strategy) เพราะเนื่องจากทางร้านยังเป็นเจ้าใหม่ในตลาดและยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า 
จึงจะน าจุดเด่นในบรรยากาศของสถานที่และการบริการในระดับพรีเมี่ยม ด้วยราคาที่อยู่ระดับปาน
กลางที่สามารถดึงดูดให้ทั้งกลุ่มลูกค้าหลักและกลุ่มลูกค้ารองมาใช้บริการ แล้วเมื่อเป็นที่รู้จักและเกิด
ความประทับใจแล้วก็จะเป็นการแนะน าปากต่อปากให้ผู้อื่นมาใช้บริการด้วย โดยมีอัตราค่าบริการ 
ดังนี ้

1) บริการการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ 
เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะเมื่อมาใช้บริการอื่นๆ อาทิ อาบน้ า ตัด

ขน สปา โรงแรม บริการรับฝาก ฯลฯ 
2) บริการอาบน้ า ตัดขน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตารางที่ 5.2 
 
อัตรำค่ำบริกำรอำบน้ ำ ตัดขน และบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประเภท 
1-5 
Kg. 

5>10 
Kg. 

10>15 
Kg. 

15>20 
Kg. 

20>30 
Kg. 

30>40 
Kg. 

40 Up 
Kg. 

SS S M L XL XXL Special 
1. อาบน้ า + ตัดขนทรง

แฟช่ัน + ตัดเล็บ + 
เช็ดห ู

600 700 800 1,000 1,200 1,400 1,600 

2. อาบน้ า + ตัดขน 
(ปตัตาเลี่ยน) +  
ตัดเล็บ + เช็ดห ู

350 400 500 600 800 900 1,100 

3. อาบน้ า + ตัดขน 
(กรรไกร) + ตัดเล็บ 
+ เช็ดห ู

450 550 650 800 1,000 1,200 1,400 

4. ตัดขน (ปตัตาเลี่ยน) 
+ ตัดเลบ็ + เช็ดห ู

250 280 350 450 650 750 900 
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ตารางที่ 5.2 
 
อัตรำค่ำบริกำรอำบน้ ำ ตัดขน และบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   (ต่อ) 

ประเภท 
1-5 
Kg. 

5>10 
Kg. 

10>15 
Kg. 

15>20 
Kg. 

20>30 
Kg. 

30>40 
Kg. 

40 Up 
Kg. 

SS S M L XL XXL Special 
5. ตัดขน (กรรไกร) +  

ตัดเล็บ + เช็ดห ู
300 350 450 600 800 1,000 1,200 

6. อาบน้ าขนสั้น +  
ตัดเล็บ + เช็ดหู + 
แปรงขน 

200 250 350 450 550 650 750 

7. อาบน้ าขนยาว +  
ตัดเล็บ + เช็ดหู + 
แปรงขน 

250 350 400 550 650 750 850 

8. อาบน้ าขนยาวพิเศษ 
+ ตัดเลบ็ + เช็ดหู + 
แปรงขน 

300 450 500 700 900 1,100 1,200 

9. ค่าบริการพ่น 
(Frontline Service) 

100       

10. ครีมนวด 50       
11. สางสังคตัง, สกปรก, 

โรคผิวหนงั 
50       

12. ไถอุ้งท้าว, ท้อง, ก้น 
หรืออื่นๆ  

50       

13. ไถเปิดเท้า 80       
14. แปรงฟัน 30       
15. บีบต่อมก้น 30       
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3) บริการสปา 
 
ตารางที่ 5.3 
 
อัตรำค่ำบริกำรสปำ 

ประเภท 
1-5 
Kg. 

5>10 
Kg. 

10>15 
Kg. 

15>20 
Kg. 

20>30 
Kg. 

30>40 
Kg. 

40 Up 
Kg. 

SS S M L XL XXL Special 
Soda Spa 120 150 180 220 
การนวดอโรมา 300 400 500 600 
 

4) บริการสระว่ายน้ า  
 

ตารางที่ 5.4 
 
อัตรำค่ำบริกำรสระว่ำยน้ ำ 

ประเภท 
1-9 Kg. 9-23 Kg. 23-40 Kg. >40 Kg. 

S M L XL 
1. ว่ายน้ าขนสั้น + อาบเป่า + ตัดเลบ็ + 

เช็ดห ู
300 500 700 800 

2. ว่ายน้ าขนยาว + อาบเป่า + ตัดเลบ็ + 
เช็ดห ู

400 600 800 900 

3. ว่ายน้ าสายพันธ์ุ + อาบเป่า + ตัดเลบ็ + 
เช็ดห ู

500 800 1,200 1,300 

4.  ค่าบริการพ่น (Frontline Service) 100  
5.  ครีมนวด 50  
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5) บริการสนามหญ้าว่ิงเล่น 
 

ตารางที่ 5.5 
 
อัตรำค่ำบริกำรสนำมหญ้ำว่ิงเล่น 

 
6) โรงเรียนฝึกสอน 
 

ตารางที่ 5.6 
 
อัตรำค่ำฝึกสอน 

 
7) บริการคาเฟ่ 

บริการคาเฟ่เป็นบริการที่ไม่ได้คิดค่าบริการ เพราะเนื่องจากต้องการให้
เจ้าของสามารถพาสุนัขมาท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือพบปะพูดคุยกับผู้เลี้ยง
สุนัขคนอื่นๆ และมีการจ าหน่ายอาหารและของกินเล่นของสุนัข รวมไปถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของเจ้าของสุนัขด้วย  

น้ าหนัก สมาชิก ไม่ใช่สามชิก 
สุนัขทุกขนาด ฟร ี ครั้งละ 100 บาท 

หลักสูตร ราคา (บาท) หมายเหต ุ
1. หลักสูตรเช่ือฟังค าสั่งพื้นฐาน 

+ ข้ามเครื่องกีดขวาง 
25,000 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  

08.30-17.00 น. ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
2. หลักสูตรความสามารถพิเศษ 12,000 1. เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 08.30-17.00 

น.ระยะเวลา 6 สัปดาห ์
2. ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรแรกมาก่อน 



71 

 

71 

8) บริการรับฝาก  
 

ตารางที่ 5.7 
 
อัตรำค่ำบริกำรรับฝำก  

 
9) บริการโรงแรม 
 

ตารางที่ 5.8 
 
อัตรำค่ำบริกำรโรงแรม  

 
10) บริการรับ-ส่ง 
 

ตารางที่ 5.9 
 
อัตรำค่ำบริกำรรับ-ส่ง  

 

น้ าหนัก 3 ช่ัวโมงแรก (บาท) ช่ัวโมงถัดไป (บาท) 
น้ าหนักน้อยกว่า 10 Kg. 80 50 
น้ าหนักมากกว่า 20 Kg. ข้ึนไป 100 50 

น้ าหนัก 
ห้องแอร ์ ห้องพัดลม 

ราคา(บาท)/วัน ราคา(บาท)/วัน 
น้ าหนักน้อยกว่า 10 Kg. 300 200 
น้ าหนัก 10-20 Kg. 350 250 
น้ าหนัก 20-30 Kg. 400 300 
น้ าหนัก 30-40 Kg. 450 350 
มากกว่า 40 Kg. 500 400 

ประเภท 1 กิโลเมตรแรก (บาท) กิโลถัดไป กิโลละ(บาท) 
สุนัขทุกขนาด 40 7 
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11) บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่และบริการส่งสินค้า 
(1) บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่ 

 
ตารางที่ 5.10 
 
อัตรำค่ำบริกำรอำบน้ ำตัดขนเคลื่อนที่  

ประเภท 
1-5 
Kg. 

5>10 
Kg. 

10>1
5 

Kg. 

15>2
0 

Kg. 

20>3
0 

Kg. 

30>4
0 

Kg. 

40 Up 
Kg. 

SS S M L XL XXL Special 
1. อาบน้ า + ตัดขนทรงแฟช่ัน 

+ ตัดเลบ็ + เช็ดห ู
600 700 800 1,000 1,200 1,400 1,600 

2. อาบน้ า + ตัดขน (ปัตตา
เลี่ยน) + ตัดเลบ็ + เช็ดห ู

350 400 500 600 800 900 1,100 

3. อาบน้ า + ตัดขน (กรรไกร) 
+ ตัดเลบ็ + เช็ดห ู

450 550 650 800 1,000 1,200 1,400 

4. ตัดขน (ปตัตาเลี่ยน) +  
ตัดเล็บ + เช็ดห ู

250 280 350 450 650 750 900 

5. ตัดขน (กรรไกร) + ตัดเล็บ 
+ เช็ดห ู

300 350 450 600 800 1,000 1,200 

6. อาบน้ าขนสั้น + ตัดเล็บ + 
เช็ดหู + แปรงขน 

200 250 350 450 550 650 750 

7. อาบน้ าขนยาว + ตัดเล็บ + 
เช็ดหู + แปรงขน 

250 350 400 550 650 750 850 

8. อาบน้ าขนยาวพิเศษ +  
ตัดเล็บ + เช็ดหู +  
แปรงขน 

300 450 500 700 900 1,100 1,200 

9. ค่าบริการพ่น (Frontline 
Service) 

100       

10. ครีมนวด 50       
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ตารางที่ 5.10 
 
อัตรำค่ำบริกำรอำบน้ ำตัดขนเคลื่อนที่  (ต่อ) 

ประเภท 
1-5 
Kg. 

5>10 
Kg. 

10>1
5 

Kg. 

15>2
0 

Kg. 

20>3
0 

Kg. 

30>4
0 

Kg. 

40 Up 
Kg. 

SS S M L XL XXL Special 
11. สางสังคตัง, สกปรก, 

โรคผิวหนงั 
50       

12. ไถอุ้งท้าว, ท้อง, ก้น หรือ
อื่นๆ  

50       

13. ไถเปิดเท้า 80       
14. แปรงฟัน 30       
15. บีบต่อมก้น 30       
หมายเหตุ : การบริการอาบน้ าตัดขนนอกสถานที่นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายตามรายการด้านบนแล้ว จะมี
ค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้บริการครั้งละ 250 บาทต่อครั้ง โดยไม่จ ากัดจ านวนสุนัข 
 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.11 
 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ 

 
12)  Pet Shop 

สินค้า Pet Shop มีหลากหลาย จึงท าให้ราคามีช่วงที่กว้างข้ึนอยู่กับ
ประเภทของสินค้า แต่อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบราคาได้จากทางเว็บไซต์ของร้าน 

 

น้ าหนัก มูลค่าต่ ากว่า 1,000 บาท มูลค่าสงูกว่า 1,000 บาท 
ใช้บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่ ฟร ี ฟร ี
ไม่ใช้บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่ 50 บาท / ครั้ง ฟร ี
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13)  บริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าของสุนัข 
ราคาสินค้าอยู่ในช่วง 50-200 บาท 

14)  บริการฌาปนกิจ 
 
ตารางที่ 5.12 
 
อัตรำค่ำบริกำรฌำปนกิจ 

หมายเหตุ :  1. การลอยรวมหมายถึง การเก็บกระดูกของสุนัขที่มาใช้บริการไว้ก่อน แล้วเมื่อมี
ปริมาณที่มากพอ ก็จะท าการลอยร่วมกับของตัวอื่นๆ  

 2. การลอยเดี่ยวหมายถึง เจ้าของสุนัขสามารถไปลอยอังคารสุนัขของตนเองเป็นการ
ส่วนตัว โดยการนั่งเรือออกไปลอยกลางแม่น้ าเจ้าพระยา 

 
ตารางที่ 5.13 
 
อัตรำค่ำโลงไม้บรรจุ (Pet Coffin) 

 

น้ าหนัก ราคา (บาท) รับกระดูกกลบั (บาท) 
ลอยอังคาร (บาท) 

ลอยรวม ลอยเดี่ยว 
น้ าหนักน้อยกว่า 10 Kg. 2,500 100 200 400 
น้ าหนัก 10-20 Kg. 3,000 100 200 400 
น้ าหนัก 20-30 Kg. 3,500 100 200 400 
น้ าหนัก 30-40 Kg. 4,000 100 200 400 
มากกว่า 40 Kg. 4,500 100 200 400 

โลงไมบ้รรจุ (Pet Coffin) แบบสี่เหลี่ยม ราคา 
น้ าหนักน้อยกว่า 5 Kg. 1,500 
น้ าหนัก 5-10 Kg. 2,000 
น้ าหนัก 10-25 Kg. 3,000 
น้ าหนัก 25-50 Kg. 4,000 
น้ าหนักมากกว่า 50 Kg. 6,000 
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5.6.3 ท าเลท่ีตั้ง บรรยากาศ และการตกแต่งร้าน (Place) 
ปัจจัยน้ีถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ 

เพราะนอกจากจะมีการที่บริการหลากหลายส าหรับสุนัขแล้ว Riverside Dog Center มุ่งเน้นที่จะให้
ผู้ที่เลี้ยงสุนัขได้ประทับใจกับบรรยากาศริมแม่น้ าเจ้าพระยา และใกล้ชิดธรรมชาติที่มีต้นไม้และสนาม
หญ้าสีเขียว ด้วยการตกแต่งร้านสไตล์โมเดรินรีสอร์ทท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเหมือนกับการมา
พักผ่อน อีกทั้งยังสะดวกต่อการเดินทาง เพราะท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน โดยติดกับถนนราษฎร์บูรณะ 
และห่างจากถนนพระราม 2 เพียง 2.5 กิโลเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภำพที่5.18 ที่ตั้งของร้าน Riverside Dog Center 

 
5.6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ดังนั้นทางร้านจึง
มุ่งเน้นที่จะสื่อสารในเรื่องของตราสินค้าไปยังผู้เลี้ยงสุนัข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้นเคย จดจ า และ
เช่ือมั่นในตราสินค้า Riverside Dog Center ว่าเป็นร้านที่ให้บริการสุขนัขแบบครบวงจร ใน
บรรยากาศอันประทับใจ ด้วยคุณภาพเกินราคา  

หลักการตลาดที่มีลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักหรือเป็นศูนย์กลางในการวางแผนกล
ยุทธ์ ที่ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของร้านประสบผลส าเร็จและรักษา
ลูกค้าในระยะยาวได้ คือ การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication; 
IMC) หรือที่เรียกว่า การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา จากการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด

Riverside  Dog Center 
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พบว่า กลุ่มลูกค้ามีอายุระหว่าง 23-60 ปี และด้วยพฤติกรรมการรับข้อมูลมูลข่าวสารของคนใน
ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต กล่าวคือ มีการรับจากทางอินเตอร์เน็ต และ Social Network มากข้ึน 
ทางร้านจึงจะเน้นการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และโปรโมช่ันต่างๆ ผ่านทางช่องทางนี้เป็นหลัก 
อาทิ เว็บไซต์ของร้าน, Search Engine, Facebook, Line, Instragram, เว็บไวต์พันทิพย์ ห้อง
จตุจักร เป็นต้น เพราะเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย มากกว่าน้ันทางร้าน
ก็จะยังให้ความส าคัญการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง SMS ป้ายโฆษณา และการบอกปากต่อปากจากคน
รู้จักด้วย เพราะจากการศึกษาตลาด พบว่า ลูกค้าจ านวนมากรู้จักและเลือกใช้บริการจากการสื่อสาร
เหล่าน้ี อย่างไรก็ตามทางร้านก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ร่วมด้วย เช่นการออกบูธงาน
แสดงสัตว์เลี้ยง ข้ึนอยู่โอกาสและความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่5.19 Integrated Marketing Communication (IMC) 
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ภำพที่5.20 งานแสดงสัตว์เลี้ยง 
 
Riverside Dog Center มีพันธกิจที่จะให้ลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจ

แล้วกลับมาใช้บริการอีก และยังบอกต่อกับคนรู้จักให้มาสัมผัสความประทับใจของบริการและ
บรรยากาศที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นๆ ด้วยสิ่งนี้เองจะท าให้สามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เดิมไว้ได้ ด้วยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เช่น การสะสมแต้ม 10 ครั้ง แลกใช้สิทธ์ิฟรี 1 ครั้ง 
หรือ การซื้อสินค้าใน Per Shop ทุกๆ 25 บาทจะได้ 1 คะแนน โดยแต่ละคะแนน สามารถแลกใช้
สิทธ์ิเป็นส่วนลดเท่ากับ 1 บาท ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5.21 ตัวอย่างการจัดโปรโมช่ันของทางร้าน 
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5.6.5 บุคลากร (People) 
จากการศึกษาตลาด พบว่า บุคลากรมีความส าคัญอย่างมากกับธุรกิจนี้ เพราะว่า

หากพนักงานมีความรู้ ความสามารถ มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส จะสามารถสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และอยากกลับมาใช้บริการอีก แต่ในทางตรงกันข้าม หากร้านไหนมี
การบริการของพนักงานที่ไม่ดี ก็ท าให้ลูกค้าตัดสินใจไม่กลับมาใช้บริการอีกเช่นกัน ดังนั้น การสร้าง
วัฒนธรรมในองค์กร การคัดสรรบุคลากร การอบรมบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นและ
ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  

มากกว่าน้ันการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ จะช่วยให้
ได้รับรู้ถึงปัญหาและหาทางแก้ไขได้ถูกต้อง และยังสามารถสร้างความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้าที่มาใช้บรกิาร
อีกดว้ย ซึ่งบริการนี้ก็จะสามารถดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น  

5.6.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 
ความเช่ือมั่นในคุณภาพการให้บริการของร้านเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความส าคัญ 

ดังนั้นทางร้านจึงต้องมีแสดงให้ลูกค้าทราบถึงระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อาทิ  ความ
ถูกต้อง ความรวดเร็ว ความชัดเจน ความมีมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  

5.6.7 กระบวนการ (Process) 
1) การจัดการด้านบริการ 

ทางร้านมีพันธกิจที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุดในเรื่องของการ
บริการ ดังนั้น จึงต้องมีกฎระเบียบข้อปฏิบัตทิี่ชัดเจน และให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แสดงถึง
การบริการที่มีมาตรฐาน 

2) การจัดการด้านคน 
มีการคัดสรรบุคลากรที่ดี กล่าวคือ นอกจากคุณวุฒิแล้ว ต้องมีใจรักการ

บริการ รักสัตว์ มีความอดทน มีบุคลิกภาพที่ดี และมีการก าหนดหน้าที่และรายละเอียดของงานที่
ชัดเจน มีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนในแต่ละเดือน เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

3) การบริหารคู่ค้าสัมพันธ์ 
มีการเยี่ยมคู่ค้าในทุกๆ ปี เพื่อตรวจสอบระบบการท างานและมาตรฐานของ

คู่ค้า เพื่อลดการเกิดปัญหาของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้ใจใช้
บริการในระยะยาว เพราะหากลูกค้าพบสิ่งที่ไม่ประทับใจจากสินค้าและบริการจะท าให้เกิดผลเสียต่อ
ช่ือเสียงโดยภาพรวมของธุรกิจได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมี
ความตั้งใจร่วมกันที่จะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
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การจะท าให้ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ข้อ ตามที่กล่าวมาแล้วประสบ
ผลส าเร็จได้น้ัน จะต้องมีแผนการปฏิบัติการ ดังตารางที่ 5.14 และค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการ ดังตาราง
ที่ 5.15 
 
ตารางที่ 5.14 
 
แผนกำรปฏิบัติกำรทำงกำรตลำด 

กิจกรรม 
2560 2561 

ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

เปิดตัวร้าน             

การท า Search Engine ต่างๆ              

ผ่าน Banner             

Website และโฆษณาบน 
Social Network 

            

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์             

SMS             

ใบปลิว             

ออกบูธ             

กิจกรรมเพื่อสังคม             

สติ๊กเกอร ์             
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ตารางที่ 5.15 
 
สรุปงบประมำณทำงกำรตลำด 

งบการตลาด บาทต่อป ี
ค่าใช้จ่ายส าหรับการท าแผ่นป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ 30,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการท าเว็บไซต์ และโฆษณาใน Social Network 20,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการท า Search Engine ต่างๆ  30,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการแจกใบปลิว 15,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการโฆษณาผ่าน Banner 40,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการแจ้งโปรโมช่ันผ่านทาง SMS 25,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับงานเปิดตัวร้าน 50,000 
สติ๊กเกอร์ Riverside Dog Center 5,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการออกบูธในงานสัตว์เลี้ยง 2 ครั้งต่อปี 70,000 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการท ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 2 ครั้งต่อปี 10,000 

รวม 295,000 
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บทที่ 6  
แผนการด าเนินงาน 

 
 Riverside Dog Center เป็นธุรกิจการให้บริการสุนัขแบบครบวงจร ซึ่งมีการให้บริการ
ที่หลากหลายรวมไปถึงมีการจ าหน่ายสินค้า Pet Shop และด้วยท าเลและบรรยากาศที่เหนือระดับ จึง
น าจุดเด่นนี้มามอบให้แก่เจ้าของสุนัข เพื่อจะได้สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนริมแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ร่ม
รื่นไปด้วยต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียวในโมเดิร์นรีสอร์ท พร้อมการบริการที่ประทับใจจากพนักงาน 
ดังนั้นการวางกลยุทธ์การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ และ
ท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 
6.1 กลยุทธ์การด าเนินงาน (Operation Strategy) 
 

6.1.1 การจัดตั้งธุรกิจและขั้นตอนในการเริ่มตั้งร้านให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 
อิงค์ควิตี้. Entrepreneur’s Handbook ได้ระบุการจัดต้ังบริษัทว่ามี 7 ข้ันตอน 

ดังต่อไปนี้ 
1. จองช่ือนิติบุคคล 

ข้ันแรกผู้เริ่มก่อการจัดต้ังบริษัทต้องคิดช่ือบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ในการจอง ซึ่ง
ช่ือที่ตั้งมาน้ันต้องไม่พ้องหรือคล้ายคลึงกับบริษัทซึ่งจดทะเบียนไปแล้ว การจองนั้นจะเปิดให้จองได้ 3 
ช่ือ โดยนายทะเบียนจะพิจารณาช่ือตามล าดับจากแรกไปท้าย ดังนั้นท่านต้องเอาช่ือที่อยากได้ที่สุดไว้
อันดับแรก จากนั้นก็ไปลงทะเบียนจองช่ือ โดยท าได้สองวิธีด้วยกัน คือ 

(1) ยื่นแบบจองช่ือต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใน
เขตที่ท่านอาศัยอยู ่หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ให้ไปที่ส านักงานพาณิชย์ประจ าจังหวัด 

(2) จองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลที่  www.dbd.go.th ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอง 

เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าช่ือดังกล่าวไม่ขัดกับข้อก าหนด ก็
จะแจ้งกลับมาว่ารับจองช่ือแล้ว จากนั้นก็จะเข้าสู่ข้ันตอนต่อไป 

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน 
หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือที่แสดงเจตจ านงในการขอจัดตั้งบริษัท 

เนื้อความในหนังสือจะประกอบไปด้วย ช่ือบริษัทที่จองไว้ (โดยมีค าว่า “บริษัท” น าหน้า และค าว่า 
“จ ากัด” ต่อท้าย) ที่อยู่ วัตถุประสงค์ จ านวนทุน จ านวนหุ้น ราคาหุ้น (ข้ันต่ าหุ้นละ 5 บาท) และ
ข้อมูลผู้เริ่มก่อการจัดต้ังบริษัท ซึ่งจ านวนผู้ก่อการนี้กฎหมายบังคับว่าต้องมีอย่างน้อย 3 คน การยื่น

http://www.dbd.go.th/
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หนังสือบริคณห์สนธิจะต้องท าภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีนายทะเบียนแจ้งรับจองช่ือ หากผู้เริ่มก่อ
การเกิดชะล่าใจจนเลยก าหนดก็จะต้องเสียเวลาด าเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น 

3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดและนัดประชุม 
ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนอาจซื้อหุ้นมากน้อยต่างกัน แต่ทุกคนจะต้องมีอย่าง

น้อยคนละหนึ่งหุ้น นอกจากนี้ผู้ที่มาซื้อหุ้นน้ันไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เริ่มก่อการเสมอไป แต่อาจเปน็บคุคล
อื่นที่สนใจอยากเข้าร่วมธุรกิจดังกล่าวก็ได้ เมื่อมีผู้ตกลงซื้อหุ้นของบริษัทจนครบแล้ว ก็จะมีการออก
หนังสือนัดจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งวันที่นัดประชุมนั้นจะต้องห่างจากวันที่ออกหนังสืออย่าง
น้อย 7 วัน 

4. ประชุมจัดต้ังบริษัท 
หากด าเนินการด้วยตนเองก็จะยิ่งใช้เวลาน้อยลงไปอีกเพราะไม่ต้องเสียเวลา

ติดต่อประสานงานกับบริษัทว่าจ้างจัดต้ังบริษัท ในการประชุมจะต้องมีผู้เข้าช่ือซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้เข้าช่ือทั้งหมด (สามารถมอบฉันทะได)้ และนับจ านวนหุ้นรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด ซึ่งวาระในการประชุมจะประกอบด้วย 

(1) ท าความตกลงตั้งข้อบังคับของบริษัท 
(2) เลือกตั้งกรรมการและก าหนดอ านาจกรรมการ 
(3) เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน (บริษัท

ต้องแต่งตัง้บุคคลธรรมดาเท่านั้น จะแต่งตั้งส านักงานตรวจสอบบัญชีไม่ได้) 
(4) รับรองสัญญาที่ผู้เริมก่อการท าข้ึนก่อนที่บริษัทจะจัดตั้ง เพราะผู้ริเริ่ม

กิจการอาจจะไปท าสัญญาอะไรบางอย่างไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัท เช่น ไปท าสัญญาเช่าอาคารไว้
เพื่อไว้เป็นที่ท าการของบริษัท หรือไปท าสัญญาซื้อวัตถุดิบ หรือจ้างพนักงานไว้ สัญญาเหล่าน้ีจะยังไม่
มีผลผูกพันบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดต้ัง ผู้ริเริ่มกิจการยังต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวอยู่ ดังนั้น
จึงต้องน าสัญญาเหล่าน้ีมาเสนอให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอนุมัติ เพื่อจะได้มีผลผูกพันต่อไป 

(5) ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการ ส าหรับกิจการต่างๆ ที่ผู้เริ่มก่อการ
ได้กระท าไปในช่วงก่อนจดทะเบียนบริษัท โดยถือว่าเป็นค่าตอบแทนค่าเหนื่อยของผู้เริ่มก่อการ  
ซึ่งค่าตอบแทนนี้จะต้องอนุมัติโดยที่ประชุมจัดต้ังบริษัท 

(6) ก าหนดจ านวนหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นที่ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าหุ้นสามัญ เช่น 
ได้ปันผลมากกว่า หรือหากเลิกกิจการก็จะมีสิทธิได้ทรัพย์สินก่อน แต่ผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะไม่มีสิทธิใน
การออกเสียงหรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท) หรือหุ้นสามัญที่ช าระด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน 
บางบริษัทอาจจะมีหุ้นบุริมสิทธินอกเหนือจากหุ้นสามัญ หรืออาจจะมีหุ้นสามัญแต่เพียงอย่างเดยีว แต่
มีบางส่วนที่ช าระด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ในกรณีเช่นน้ีก็ต้องมาท าความตกลงอนุมัติในที่ประชุม
ตั้งบริษัทนี้เช่นกันคณะกรรมการจะท าหน้าที่เก็บเงินช าระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของราคาจริง 
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เมื่อเก็บค่าหุ้นได้ครบแล้ว กรรมการก็จะเป็นผู้จัดท าค าขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วยื่นจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุมจัดตั้งบริษัท ถ้าไม่จดทะเบียนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป ต้องจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่อีกครั้ง 

5. คณะกรรมการที่เลือกมาจะเป็นผู้ด าเนินการต่อจากผู้เริ่มก่อการทันที 
คณะกรรมการจะท าหน้าที่เก็บเงินช าระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

ราคาจริง เมื่อเก็บค่าหุ้นได้ครบแล้ว กรรมการก็จะเป็นผู้จัดท าค าขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วยื่น  
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุมจัดตั้งบริษัท ถ้าไม่จดทะเบียน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป ต้องจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่อกีครัง้ 

6. ช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในข้ันตอนการด าเนินการมีดังนี้ 
(1) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากจ านวนทุน

แสนละ 50 บาท เศษของแสนให้คิดเป็นแสนบาทเลย ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าอยู่ที่ 500 บาท และข้ัน
สูงคือ 25,000 บาท 

(2) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตั้งบริษัท คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 
500 บาท แต่ข้ันต่ าต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และข้ันสูงไม่เกิน 250,000 บาท (เศษของแสนคิด
เป็นแสนเช่นเดียวกับค่าลงทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ) 

(3) หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 
(4) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 
(5) รับรองส าเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท 
(6) รับใบส าคัญและหนังสือรับรอง 
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็เป็นอันว่า

บริษัทได้จัดตั้งข้ึนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ โดยสมบูรณ์ทุกประการ เดิม
ข้ันตอนการด าเนินการทั้งหมดจะกินเวลาไม่ต่ ากว่า 9 วัน แต่หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้น
มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทในบาง
ประเด็น ว่า ‘หากการประชุมตั้งบริษัทมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าช่ือซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและให้
ความเห็นชอบในกิจการที่ได้พิจารณาในที่ประชุมนั้น ผู้เริ่มก่อการสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์
สนธิและจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้’ 
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6.2 ขั้นตอนการจัดซื้อ 
 
หนึ่งในพันธกิจ คือการให้ลูกค้ารู้ว่า Riverside Dog Center มีสินค้าคุณภาพ ดังนั้น

ข้ันตอนการจัดซื้อจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดสรรวัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพดี เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหากับผู้ซื้อและผู้มาใช้การบริการ อย่างไรก็ตามแผนกจัดซื้อต้องมีการเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัด
จ าหน่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่น่าเช่ือถือและยอมรับ และต้องมีการเปรียบเทียบราคาจาก
หลายๆ บริษัท เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณสมบัติดีและราคาถูกที่สุด มีระยะเวลาการจ่ายเงิน (Credit 
Term) ที่นาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถท าก าไรได้สูงที่สุด มากกว่านั้นแผนกจัดซื้อต้องมีการ
บริหารจัดการและการประสานงานที่ดีกับแผนกสินค้าคงคลัง เพื่อไม่ให้สินค้าและวัตถุดิบขาด รวมถึง
สามารถจัดซื้อได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 
6.3 ขั้นตอนการให้บริการหลัก (Cycle of Service) 
 

ข้ันตอนการให้บริการหลักแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 
1. ข้ันตอนการให้บริการสุนัข 
2. ข้ันตอนการให้บริการเจ้าของสุนัข 
โดยแต่ละข้ันตอนการให้บริการ ตามแผนภาพด้านล่าง 
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ภำพที่ 6.1 ข้ันตอนในการให้บริการหลัก 

 

ช าระค่าบริการ 

ช าระค่าบริการ 

ช าระค่าบริการ 

ช าระค่าบริการ 

ช าระค่าบริการ 

ท าการฌาปนกิจ 

รับการใช้บริการ ช าระค่าบริการ 

รับการใช้บริการ 

รับการใช้บริการ ช าระค่าบริการ 

รับการใช้บริการ 

รับการใช้บริการ 

ลูกค้า 

แผนกต้อนรบัลูกค้าท าประวัต ิ

พบสัตวแพทย ์

อาบน้ าตัดขน 

สปา 

ว่ายน้ า 

สนามหญ้าว่ิงเล่น 

ฝึกสอน 

คาเฟ่ 

รับฝาก 

โรงแรมที่พัก 

รับ-ส่ง 

อาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่ 

ฌาปนกิจ 

Pet Shop 

จ าหน่ายอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม

ส าหรับเจ้าของสุนัข 

3-5 นาที 

10 นาที 

60-90นาที 

สั่งอาหารว่างหรือ
เครื่องดื่ม 

5-15นาที 

รับสินค้า 

สั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม รับสินค้า 
5-15นาที 

จองคิว รับการใช้บริการ 

เลือกซ้ือสินค้า 
5-20นาที 

40-60 นาที 

เลือกหลักสูตร 

เลือกรูปแบบการฌาปนกิจ 

ช าระค่าบริการ 

เลือกประเภทห้องพัก 

ช าระค่าบริการ 

1-3 วัน 

แจ้งสถานที่ รับการใช้บริการ 

เลือกชนิดอาหาร 

เลือกชนิดอาหาร 

15-40 นาที 

5-10 นาที 

5 นาที 

5-10 นาที 

เลือกโปรแกรม 

เลือกโปรแกรม 

เลือกโปรแกรม 

ช าระค่าบริการ 

ช าระค่าบริการ 

ช าระค่าบริการ 

ไม่จ ากัดเวลา 

30 -60 นาที 
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6.4 การวางผังสถานประกอบการ 
 
 ด้วยการใช้จุดเด่นของท าเลที่ตั้ง ที่อยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาและบรรยากาศใกล้ชิด
ธรรมชาติด้วยความร่มรื่นของต้นไม้และสนามหญ้า การออกแบบและการตกแต่งจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้เข้าถึงบรรยากาศเหล่านั้น Riverside Dog Center จึงได้รังสรรค์การ
ออกแบบและตกแต่งสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ท ที่มีการผสมผสานระหว่างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนเข้า
กับความทันสมัย โดยค านึงถึงพื้นที่ใช้สอยที่สะดวก สบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 

ชั้น 1 ประกอบไปด้วย 
1. บริการคาเฟ่2.ห้องน้ า 3.สนามหญ้า 4.สระว่ายน้ า 5.ห้องต้อนรับลูกค้า 6.ห้องตรวจ

สุขภาพและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ 7.ห้องอาบน้ าตัดขน 8.ห้องสปา 9.บริการฌาปนกิจ 
10.Pet Shop11.ห้องน้ า 12. ห้องพักแม่บ้าน 13. ห้องพักพนักงาน 14.Store 15.บริการรับฝาก 16.
บริการโรงแรม 17.ลานจอดรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่6.2 แสดงแบบแปลนช้ัน 1 แบบ Top View 

แม่น้ าเจ้าพระยา 

3 

5 

10 

2 

1 4 

6 7 8 9 

13 

11 

16 15 14 12 ทางเดิน 

17 
ทางเดิน 
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ภำพที่ 6.3 แสดงแบบแปลนช้ัน 1 ด้านหน้า แบบ Isometric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่6.4 แสดงแบบแปลนช้ัน 1 ด้านหลัง แบบ Isometric 
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ชั้น 2 ประกอบไปด้วย 
1. Back Office 2. ห้องโถง 3. ห้องรับรองส าหรับการพักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภำพที่6.5 แสดงแบบแปลนช้ัน 2 แบบ Top View 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่ 6.6 แสดงแบบแปลนช้ัน 2 ด้านหน้า แบบ Isometric 

2 

1 

3 
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ภำพที่6.7 แสดงแบบแปลนช้ัน 1 และช้ัน 2 ด้านหน้า แบบ Front View 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่6.8 แสดงอาคารและการตกแต่ง Riverside Dog Center 
 
6.5 การบริหารสินคา้คงคลัง 

 
สินค้าคงคลังในธุรกิจให้บริการสุนัขส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าที่จ าหน่ายใน Pet Shop 

ส่วนในบริการอื่นๆ ก็จะเป็นพวกน้ ายาต่างๆ เช่น แชมพู น้ ายาฆ่าเห็บหมัด สินค้าสิ้นเปลืองอื่นๆ รวม
ไปถึงวัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหารเพื่อจ าหน่ายแก่ลูกค้าและสุนัข เพื่อให้การด าเนินสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ 
ควบคุมไม่ให้มีสินค้าคงคลังมากเกินไป เพราะอาจเป็นปัญหาทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง 
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สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังท าให้สูญเสียโอกาสในการน า
เงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ  

แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ก็อาจประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน
ไม่เพียงพอ (Stock Out) สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้แก่คู่แข่งขัน 
และก็อาจต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด นอกจากนี้ถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญ การ
ด าเนินงานทั้งการบริการและการขายก็อาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจใน
อนาคตได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสินค้าคงคลังในการบริหารจัดการสาค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจ านวนมาก และอาจ
ส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ 

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีระบบการท างานที่ ถูกต้อง รวดเร็ว 
Riverside Dog Center จึงได้น าระบบ POS (Point of Sale) เข้ามาเป็นเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกสินค้าคงคลัง แผนกจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด และ
แคชเชียร์ โดยระบบ POS มีหน้าที่เก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลสต็อกเป็นหลัก โดยจะเก็บข้อมูล 
ทุกอย่างเกี่ยวกับการขายทั้งหมด เช่น ข้อมูลของสมาชิก ยอดซื้อสะสมของลูกค้าที่มาใช้บริการใน  
แตล่ะวัน  
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บทที่ 7  
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
การที่ธุรกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน องค์กรจ าเป็น

จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึง
จัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหาร
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ ซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มี
ความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาองค์กร เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีภารกิจหลัก การคัดเลือกและว่าจ้าง การฝึกอบรมพนักงาน 
การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 
7.1 การคัดเลือกและว่าจ้าง 
 

เป็นการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยมีการพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และเนื่องจาก Riverside Dog 
Center เป็นธุรกิจการให้บริการสุนัข จึงจะพิจารณาบุคลากรที่มีใจรักสัตว์และรักการบริการด้วย โดย
มีต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้จัดการสาขา จ านวน 1 คน 
ท าหน้าที่วางแผนการจัดการโดยภาพรวมทั้งหมด น าพาบุคลากรในองค์กรให้ด าเนิน

ธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้วางไว้ตลอดจนการประเมินผลและควบคุมการท างานร่วมกับฝ่าย
ต่างๆ และสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทต่อคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้จัดการร้านต้องดูแลแก้ไข
ปัญหาในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า  

2 ฝ่ายต้อนรับและบริการลูกค้า 3 คน 
1) แผนกต้อนรับและบริการลูกค้า 1 คน 

ท าหน้าที่ในการต้อนรับและดูแลความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ แนะน า
สินค้าและบริการต่างๆ  

2)  แผนกแคชเชียร์ 1 คน 
ท าหน้าที่ในการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างๆ  
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3)  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1 คน 
ท าหน้าที่ในการท าบัตรสมาชิก บันทึกข้อมูลประวัติของสัตว์และเจ้าของที่มาใช้

บริการ การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษต่างๆ การจองนัดเพื่อใช้
บริการ และท าการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการมาใช้บริการ ตลอดจนรับข้อร้องเรียนต่างๆ  

3 ฝ่ายให้บริการสัตว์เลี้ยง 20 คน 
ท าหน้าที่ในการให้บริการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) แผนกตรวจสุขภาพสุนัขและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 1 คน 

มีหน้าที่ตรวจสุขภาพสุนัข และให้ให้ค าปรึกษา 
2) แผนกอาบน้ าตัดขน 9 คน 

ท าหน้าที่ในการอาบน้ าตัดขน รวมไปถึงการเช็ดตัว การเป่าให้แห้ง 
3) แผนกสระว่ายน้ า 1 คน 

ท าหน้าที่ในการดูแลสุนัขที่มาใช้บริการว่ายน้ า 
4) แผนกสปา 1 คน 

ท าหน้าที่ในการให้บริการสปา 
5) แผนกคาเฟ่ 1 คน 

ท าหน้าที่ในการดูแลอาหารของสุนัข และต้อนรับลูกค้าในคาเฟ่ 
6) แผนกโรงเรียนฝึกสอน 2 คน 

ท าหน้าที่ฝึกสอนสัตว์เลี้ยงตามหลักสูตรที่ก าหนด ตลอดจนมีหน้าที่ในการพา
สุนัขที่มาใช้บริการรับฝากและโรงแรมเดินเล่นออกก าลังกาย เพราะทางร้านมีนโยบายที่จะไม่ใช้กรงใน
การขังสัตว์เลี้ยง 

7) แผนกรับฝากและโรงแรม 2 คน 
ท าหน้าที่ในการรับฝากและดูแลการเข้าพักในโรงแรมของสัตว์เลี้ยง  

8) แผนกบริการรับส่ง 1 คน 
ท าหน้าที่ในการรับ-ส่งสุนัขตามที่ลูกค้าได้เรียกใช้บริการ 

9) แผนกฌาปนกิจ 1 
ท าหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานกับทางวัด เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ที่

ลูกค้าต้องการและแจ้งก าหนดการเกี่ยวกับพิธีกรรมให้ลูกค้าทราบ 
10)  แผนกสินค้า Pet Shop 1 คน 

ท าหน้าที่ในการดูแลบริหาร Pet Shop และการช าระเงิน ตลอดจนประสานงาน
กับแผนกจัดซื้อ แผนกสินค้าคงคลัง แผนกส่งสินค้า และฝ่ายการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มี
ปริมาณเพียงพอ และเป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงดูแลเรื่องการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ของลูกค้า 
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4. ฝ่ายการตลาด 1 คน 
มีหน้าที่ในการวางแผนการตลาด ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ ก าหนดส่วน

ประสมทางการตลาดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สื่อสารการตลาดเพื่อให้ลูกค้ารู้จัก 
Riverside Dog Center และติดตามประเมินผลการท าตลาดอยู่ตลอดเวลา 

5. ฝ่ายสนับสนุน 12คน 
1)  แผนกทรัพยากรบุคคล 1 คน 

ท าหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพที่
ดี มีใจรักสัตว์ ฯลฯ รวมไปถึงมีหน้าที่ในการดูแลเรื่อง ค่าแรง สวัสดิการ นโยบายทางการเงิน มากกว่า
นั้นมีหน้าที่ในการวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน  

2)  แผนกบัญชีและการเงิน 1 คน 
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามแผนงบประมาณทาง

การเงินหรือนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3)  แผนกจัดซื้อ 1 คน 

แผนกจัดซื้อต้องมีการเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่
น่าเช่ือถือและยอมรับ และต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ บริษัท เพื่อให้ได้สินค้าที่มี
คุณสมบัติดีและราคาถูกที่สุด มีระยะเวลาการจ่ายเงิน (Credit Term) ที่นาน เพื่อให้ธุรกิจมี
ความสามารถท าก าไรได้สูงที่สุด มากกว่าน้ันแผนกจัดซื้อต้องมีการบริหารจัดการและการประสานงาน
ที่ดีกับแผนกสินค้าคงคลัง เพื่อไม่ให้สินค้าและวัตถุดิบขาด และสามารถจัดซื้อได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

4)  แผนกคลังสินค้า 1 คน 
ท าหน้าที่ในการบริหารสินค้าคงคลังไม่ให้ของขาดหรือเกินกว่าที่ก าหนด 

5) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2 คน 
6) แผนก IT 1 คน 

ท าหน้าที่ในการดูแลระบบการจัดการและระบบฐานข้อมูลของลูกค้า ตลอดจน
ส่งข้อมูลสถิติการซื้อสินค้าและการใช้บริการให้กับฝ่ายการตลาด 

7) แผนกท าความสะอาด 2 คน 
ท าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆ ทั้งหมดในร้าน การเก็บโต๊ะ การฆ่าเช้ือ

ตามมาตรฐานที่ก าหนด การก าจัดกลิ่น การทิ้งขยะ  
8) แผนก รปภ. 3 คน 

ท าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย บริการดูแลที่จอดรถ ตลอดจนดูแลเรื่อง
การจราจรในการเข้าออกของรถลูกค้า  
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ตารางที่ 7.1 
 
แสดงเงินเดือนพนักงำนในแต่ละต ำแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน เงินเดือน รวม 
ผู้จัดการสาขา 1 50,000 50,000 
พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้า 1 15,000 15,000 
พนักงานแคชเชียร์ 1 12,000 12,000 
สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพสุนัขและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 1 30,000 30,000 
แผนกอาบน้ าตัดขน 6 14,000 84,000 
แผนกสระว่ายน้ า  1 12,000 12,000 
แผนกสปา 1 12,000 12,000 
แผนกค่าเฟ่ 1 12,000 12,000 
แผนกโรงเรียนฝึกสอน 2 18,000 36,000 
แผนกรับฝากและโรงแรม  2 12,000 24,000 
แผนกบริการรับส่ง 1 12,000 12,000 
แผนกฌาปนกิจ 1 12,000 12,000 
แผนกสินค้า Pet Shop  1 12,000 12,000 
ฝ่ายการตลาด 1 20,000 20,000 
แผนกทรัพยากรบุคคล 1 18,000 18,000 
แผนกบัญชีและการเงิน 1 20,000 20,000 
แผนกจัดซื้อ 1 18,000 18,000 
แผนกคลังสินค้า 1 18,000 18,000 
แผนกบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 12,000 24,000 
แผนก IT  1 18,000 18,000 
แผนกท าความสะอาด 2 10,000 20,000 
แผนก รปภ. 3 10,000 20,000 

รวม 33  499,000 
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7.2 การฝึกอบรมพนักงาน 
 

การฝึกอบรมพนักงานนั้นต้องท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพราะจะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. สร้างก าลังใจและทัศนคติที่ดีในการท างาน นอกจากการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
จะสร้างความรู้ความช านาญทางวิชาการแก่พนักงานแล้วยังสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย
จากสภาวะตึงเครียดที่เกิดจากการท างาน และยังสามารถเล็งเห็นว่าองค์กรนั้นมีความใส่ใจและพร้อม
ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานมีก าลังใจที่จะท างาน
ให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร 

2. เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน หลังจากการฝึกอบรมทุกครั้งทุกองค์กรควรมีความ
คาดหวังหรือเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน หากการฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ สิ่งที่สามารถสะท้อนกลับมาคือ การที่พนักงานน าเคล็ดลับความรู้กลับมาใช้ในการ
ท างาน สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะที่เพิ่มข้ึนทั้งในด้านการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์รวมถึง
ความช านาญในการปฏิบัติงาน 

โดยทางร้านจะแบ่งการอบรมเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านสัตวแพทย์ 

เน้นการอบรมหลักสูตรการตรวจสุขภาพส าหรับสุนัข ที่มีความแม่นย าและถูกต้อง
มากยิ่ง ข้ึน โดยการส่งไปอบรมในงานสัมนาวิชาการ และการอบรมตามที่โรงพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ จัดข้ึน เพื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทีมสัตวแพทย์ 

2) ด้านการบริการ 
เน้นการอบรมทางด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ การบริการให้เกิดความประทับใจ และ

พัฒนาทักษะเฉพาะทางในแต่ละสายอาชีพและแต่ละบริการ โดยพนักงานแต่ละคนต้องผ่านการอบรม
ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถมีทักษะรอบด้าน และสามารถท างานแทนกันได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ปัญหาเมื่อมีพนักงานในบางต าแหน่งลาออก 

 
7.3 การประเมินผล 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เปนเครื่องมือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่ส าคัญเชนเดียวกับการศึกษาและการฝึกกอบรม ในการบริหารงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคมากกวาเพื่อจาย คาตอบแทนแกพนักงาน เพราะผลที่ไดจากแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีคุณคาตอการพัฒนา งานและมีคุณคาตอการบริหารงานดังนี้ 



96 

 

96 

1. ใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานอยางเป็นธรรม 
2. สรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนพนักงานที่มีผลงานไดมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน 
3. รักษาความเปนธรรมภายในทั้งในดานการบริหารเงินเดือน คาตอบแทน และการ

บริหารงานบุคคล  
4. ใชเปนเครื่องมือสอนงานและพัฒนาพนักงาน  
5. ใชเปนเครื่องมือใหพนักงานยึดถือระเบียบ ขอบังคับรวมกันอยางเทาเทียม 
6. ใหพนักงานไดทราบถึงความรูความสามารถของตนเองในสายตาของผู้บังคับบัญชา 

และเพื่อนรวมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวของ 
8. ชวยวิเคราะหปัญหาขององคกรในดานต่างๆ เชน ปญหาในการก าหนดความตอง

การฝกอบรม ความรอบรู (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) ของพนักงานและ
ลักษณะการวาจาง 
 
7.4 การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) 
 

Riverside Dog Center ให้ความส าคัญกับการบริหารค่าตอบแทน เพราะเป็นหัวใจของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่ดึงดูด คนที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ท างานอย่างเต็มที่ และเต็มใจท างาน ซึ่งระบบค่าตอบแทนต้องมีการปรับให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพอยู่สม่ าเสมอเพื่อความเติบโตขององค์กรในอนาคต ค่าตอบแทนที่ทางร้านให้กับพนักงาน
มี 2 ทาง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7.2 
 
แสดงค่ำแรงทำงตรงและค่ำแรงทำงอ้อม 

ทางตรง (Direct Pay) ทางอ้อม (Indirect Pay) 
เงินเดือน ค่าประกันสุขภาพและชีวิต 
ค่าล่วงเวลา (O.T.) ค่ารักษาพยาบาล 
ค่า Incentive วันหยุดประจ าปี 
โบนัส ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย 
 สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ 
 สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม 
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บทที่ 8 
แผนการเงิน 

 
8.1 วัตถุประสงค์ของการวางแผนการเงิน 
 

การวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและน าบริษัทไปสู่ความ
มั่นคงทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย และสถานะทางการเงิน ว่า
สอดคล้องเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยต้องพิจารณาทั้งในด้านประมาณการการ
ลงทุน การช าระคืนเจ้าหนี้ และการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ประมาณการงบก าไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถบกบ่องถึงสถานการณ์ของกิจการ อีกทั้งยังสามารถประเมิน
โอกาสและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อบริหารจัดการให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการด าเนินธุรกิจระยะยาวได้ 
 
8.2 เป้าหมายทางการเงิน 
 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (NPV) ของกิจการเป็นบวก ซึ่งแสดงถึงว่า
กิจการให้ผลตอบแทนได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ 
 
8.3 นโยบายทางการเงินและบญัช ี
 
 1. การรับรู้รายได้ ค านวณตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) 

2. ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 
บริษัทฯ ใช้วิธีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้

งานของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
- อาคาร อายุการใช้งาน 20 ป ี
- เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งร้าน อายุการใช้งาน 5 ป ี
- อุปกรณ์ส าหรับใช้ให้บริการ อายุการใช้งาน 5 ป ี
- อุปกรณ์ส านักงาน อายุการใช้งาน 5 ป ี
- ยานพาหนะ อายุการใช้งาน 5 ป ี
โดยบันทึกราคาทุนและหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ 
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3. วัตถุดิบที่ใช้ในการให้บริการคิดตามราคาทุน (วิธีราคาเฉพาะเจาะจงเนื่องจากวัตถุดบิ
มีราคาแตกต่างกันมากในแต่ละรายการ) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

4. วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ ตามราคาทุน (วิธีเฉลี่ยเนื่องจากจากรายการวัสดุ
สิ้นเปลืองจะมีความแตกต่างกันไม่มาก) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

5. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเท่ากับร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ เฉพาะในปีที่บริษัทมีก าไร
สุทธิเป็นบวก 
 
8.4 แหล่งท่ีมาของเงินทุนและโครงสรา้งเงินทุน 
 
 เพื่อให้บริษัทรักษาระดับความเสี่ยงของกิจการไว้ไม่ให้สูงเกินไป จึงก าหนดเป้าหมายให้
อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อของเจ้าของ (D/E) ไม่เกิน 1เท่า โดยบริษัทได้ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้นใน
การเปิดกิจการ 36,000,000 บาท โดยแหล่งจัดหาเงินทุนเงินทุนมีทั้งส่วนของเจ้าหนี้และส่วนของ
เจ้าของ ดังนี้ 
 

8.4.1 แหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าหนี้ 
บริษัทเลือกขอสินเช่ือกับธนาคารกรุงเทพฯ ส าหรับการก่อสร้างและการตกแต่ง

อาคาร รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ส านักงาน ในวงเงิน 14,000,000 บาท โดยมีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดย
ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRRต่อปี ตลอดอายุโครงการ ซึ่งขณะนี้เท่ากับร้อยละ 9.875 ตามประกาศ
ธนาคาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา Kd = 9.875% 

8.4.2 แหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 
การจัดหาเงินทุนจะท าให้โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10 บาท ให้ผู้จัดตั้งบริษัททั้ง 5 คน โดย นายภาสกร วรรณเวทย์ มี 500,000 หุ้น นายกมล ลีประเสริฐพันธ์ุ 
มี 500,000 หุ้น และอีก 3 คน คือ นายเทพพิทักษ์ เจริญบุญชู นางเกษณี ทองแสง และนางศิริรัตน์ 
วงศ์สาม มีหุ้นคนละ 400,000 หุ้น  

ต้นทุนทางการเงินในส่วนนี้คิดจากการประเมินต้นทุนจากเงินทุนของผู้ถือหุ้น
หรือเรียกกันว่าการประเมินความคาดหวังอัตราผลตอบแทน (ke) ตามที่บริษัทต้องการ เพราะธุรกิจ
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจรมีข้อจ ากัดในการหาบริษัทเทียบเคียงที่มีลักษณะเดียวกันเปรียบเทียบ
ยาก และหากค่า Beta ที่ได้ไม่ถูกต้อง อาจจะท าให้ค่า ke คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ โดย
บริษัทได้ประเมินค่า ke เท่ากับร้อยละ 20 
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8.4.3 ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital; 
WACC) 

WACC =  [Kd X (1-Tax Rate] x (D/D + E)]  + [Ke x (E/D + E)] 
=  [9.875% x (1-0.2%] x (14,000,000/36,000,000)]  + 

[20% x (22,000,000/36,000,000)] 
=  15.29% 
 

8.5 สมมติฐานการประมาณทางการเงิน 
 
 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ บริษัทได้จัดท าประมาณการทาง
การเงินในช่วงระยะเวลา 5 ปีนับแต่เริ่มกิจการ คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 โดยอาศัย
สมมติฐานต่อไปนี้ 
 

8.5.1 สมมติฐานในการจัดท าแผนการเงิน 
สมมติฐานที่ 1 บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด คาดว่าใช้

เวลาก่อสร้าง 18 เดือน และตกแต่ง 2 เดือน เริ่มเปิดด าเนินการในเดือน กันยายน 2560 
สมมติฐานที่ 2 อัตราการเติบโตของรายได้จะมีการเติบโตจะคิดที่ร้อยละ 15 ต่อปี 

ในปี 2562-2563 ตามอัตราการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยง  
สมมติฐานที่ 3  อัตราการเติบโตของรายได้ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปีอนันต์ จะมี

ค่าคงที่ร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากยึดหลัก Terminal Value และ Going Concern 
สมมติฐานที่ 4  อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 3 ณ ธันวาคม 2558 (ข้อมูลจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
สมมติฐานที่ 5 กิจการรับช าระค่าบริการเป็นเงินสด  
สมมติฐานที่ 6  กิจการได้รับเครดิตจากเจ้าหน้าที่การค้าเป็นเวลา 60 วัน 
สมมติฐานที่ 7  จ่ายเงินปันผลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ เฉพาะในปีที่บริษัทมี

ก าไรสุทธิเป็นบวก 
สมมติฐานที่ 8  ท าการประมาณการงบการเงินเพียง 5 ปี โดยตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้น

ไปคาดว่ากิจการจะมีอัตราเติบโตคงที่ร้อยละ 10 
8.5.1.1 ประมาณการรายได้ 

เนื่องจากร้าน Riverside Dog Center ตั้งอยู่บนเขตราษฎร์บูรณะ และ
มีพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตอื่นๆ ในรัศมี 10 กิโลเมตร ได้แก่ เขตกรุงธนบุรี เขตจอมทอง เขตคลองสาน 
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และเขตบางขุนเทียน ดังนั้นการประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงต้องประเมินทั้ง 5 เขต โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากการส ารวจสุนัขที่มีเจ้าของในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ดังรูปที่ 8.1และตารางที่ 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่8.1 ภาพแสดงเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครฯ 
 
ตารางที่ 8.1 
 
แสดงข้อมูลจำกกำรส ำรวจสุนัขที่มีเจ้ำของในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2549  

เขต 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรอืน) 
จ านวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข 

(ครัวเรอืน) 
ร้อยละ 

ราษฎร์บูรณะ 28,639 4,282 15 
ธนบุรี 36436 5,494 15 
จอมทอง 48,712 7,453 15 
คลองสาน 27,132 4,985 18 
บางขุนเทียน 40,717 6,637 16 

รวม 181,636 28,851  
 



101 

 

101 

การประเมินกลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้บริการ จะไม่ประเมินครอบคลุมทุก
พื้นที่ แต่จะประเมินตามระยะทางที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาใช้บริการ ดังตารางที่ 8.2 

 
ตารางที่ 8.2 
 
แสดงจ ำนวนร้อยละของพื้นที่และจ ำนวนครัวเรือนของแต่ละเขตที่จะสำมำรถมำใช้บริกำร ปี 2549 

เขต ร้อยละของพื้นที ่
จ านวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข 

(ครัวเรอืน) 
ราษฎร์บูรณะ 100 4,282 
ธนบุรี 80 4,395 
จอมทอง 80 5,962 
คลองสาน 60 2,991 
บางขุนเทียน 50 3,319 

รวม  20,949 
 

พิงค์พรรณ เจริญผล (2556) ได้แบ่งประเภทของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง 
โดยพบว่ามีผู้เลี้ยงสุนัขที่เป็น Pet Owner มีจ านวนร้อยละ 18 Pet Lover มีจ านวนร้อยละ 60 และ 
Pet Crazy มีจ านวนร้อยละ 22 ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านคือ ผู้เลี้ยงสุนัขที่เป็น Pet Crazy และ 
Pet Lover  

เนื่องจากในเขตที่กลุ่มลุกค้าเป้าหมายอาศัยอยู่จะไม่มีร้านให้บริการสัตว์
เลี้ยงแบบครบวงจร แต่ก็มีร้านที่ให้บริการอาบน้ าตัดขนขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในการ
ประมาณการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาใช้บริการที่ Riverside Dog Center จะคิดกลุ่มลูกค้าที่เป็น 
Pet Crazy เพียงร้อยละ 10 และกลุ่มลุกค้าที่เป็น Pet Lover เพียงร้อยละ 2 โดยในแต่ละครัวเรือน
จะมีการเลี้ยงสุนัขเฉลี่ย 2 ตัวต่อครัวเรือน  

จากข้อมูล Euromonitor ปี 2551 - 2557 พบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนสุนัขที่
เพิ่มข้ึน มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.28 ดังนั้น ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2558 จะมีอัตราการ
เพิ่มข้ึนของสุนัขทั้งหมดร้อยละ 21 จึงท าให้จ านวนสุนัขที่จะมาใช้บริการ ปี 2558 ประมาณ 2,020 ตัว 
และมีผู้เลี้ยงสุนัขมาใช้บริการทั้งหมด 1,010 คน  
 



102 

 

102 

ตารางที่ 8.3 
 
แสดงจ ำนวนสุนัขของแต่ละเขตที่จะสำมำรถมำใช้บริกำร ปี 2549 และปี 2558  

เขต 
2549 2558 

Pet Crazy Pet Lover จ านวนสุนัข (ตัว) จ านวนสุนัข (ตัว) 
ราษฎร์บูรณะ 94 77 343 413 
ธนบุรี 97 79 352 424 
จอมทอง 131 107 477 575 
คลองสาน 66 54 239 288 
บางขุนเทียน 73 60 265 320 

รวม 461 377 1,676 2,020 
 

ส าหรับรายได้ของร้านจะมาจาก 2 ส่วน คือ ดังนี้ 
(1) การให้บริการสุนัข  

รายได้จากการให้บริการสุนัขจะคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้
ทั้งหมด โดยมีการใช้บริการเฉลี่ย 12 ครั้งต่อปีต่อตัว ด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 400 บาทต่อตัวต่อครั้ง โดย
อ้างอิงจากข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากข้อมูลแหล่งดังกล่าวพบว่าผูเ้ลีย้ง
สุนัขส่วนใหญ่ยินยอมที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย เพื่อแลกกับร้านที่มีบรรยากาศที่ดีกว่า ดังนั้นทาง
ร้านจึงตั้งราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 450 บาทต่อตัวต่อครั้ง ดังนั้นจาก
จ านวนสุนัขที่ประมาณการไว้ 2,020 ตัว จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ร้านเป็นจ านวน 11,637,960 
บาทตอ่ปี 

(2) การจ าหน่ายสินค้า  
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าจะก าหนดสมมติฐานว่าประมาณ 

ร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการใช้บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือนต่อคน ด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 100 
บาทต่อคนต่อครั้ง ดังนั้นจากจ านวนผู้เลี้ยงสุนัขที่ประมาณการว่าจะมาใช้บริการ 1,010 คน จะ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ร้านเป็นจ านวน 606,144 บาทต่อปี 

8.5.1.2 การประมาณค่าใช้จ่ายในการบริการ 
การประมาณการต้นทุนในการให้บริการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) การให้บริการสุนัข  

ค่าให้จ่ายจากการให้บริการสุนัขจะคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้ 
และจะมีการปรับราคาต้นทุนข้ึนร้อยละ 3 ตามอัตราเงินเฟ้อ  
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(2) การจ าหน่ายสินค้า  
ค่าให้จ่ายส าหรับการจ าหน่ายสินค้าจะคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ 

และจะมีการปรับราคาต้นทุนข้ึนร้อยละ 3 ตามอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน 
โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุและอุปกรณ์ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 8.4 
 
แสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ล าดับที ่ รายการ บาท 

1 ค่าก่อสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ รวมค่าตกแต่ง 14,140,000 
2 รถ Taxi ส าหรับให้บริการสุนัข 650,000 
3 บริการอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่  
 3.1 รถอาบน้ าตัดขนเคลื่อนที่ 440,000 
 3.2 อ่างอาบน้ าเล็ก 20,000 
 3.3 โต๊ะตัดขนเล็ก 6,500 
 3.4 ไดร์เป่าไล่น้ า Ternado 3,200 
 3.5 ปัตตาเลี่ยนตัดขน Andis 4,500 
 3.6 ปัตตาเลี่ยนไถเท้า Andis 2,500 
 3.7 ชุดใบมีดปัตตาเลี่ยน Andis 3 3/4, 5, 7, 20 5,500 
 3.8 ใบมีดปัตาเลี่ยน Andis เบอร์ 10 1,190 
 3.9 ใบมีดปัตาเลี่ยน Andis เบอร์ 15 990 
 3.10 กรรไกรตรง Heritage 8.5 นิ้ว 2,200 
 3.11 กรรไกรโค้ง Heritage 8.5 นิ้ว 2,200 
 3.12  กรรไกรตรง Dubi duck 8.25 นิ้ว 1,400 
 3.13  กรรไกรโค้ง Dubi duck 8.25 นิ้ว 1,400 
 3.14  ชุดคลุมอาบน้ า + ตัดขน 350 
 3.15  กรงเล็กพับได้ 50x62x60 cm. 800 
 3.16  กรงใหญ่พับได้ 94x56x65 cm. 1,000 
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ตารางที่ 8.4 
 
แสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ บาท 

4 อุปกรณ์ส าหรับบริการตรวจสุขภาพสุนัขเบื้องต้น  
 4.1 โต๊ะตรวจ 4,900 
 4.2 เครื่องวัดสัญญาณชีพ 200,000 
 4.3 เครื่องช่ังน้ าหนัก 12,000 
5 อุปกรณ์ส าหรับบริการอาบน้ าตัดขนสุนัข 14,500 
 5.1 อ่างอาบน้ าเล็ก 20,000 
 5.2 อ่างอาบน้ าใหญ่ 25,000 
 5.3 โต๊ะตัดขนเล็ก 6,500 
 5.4 โต๊ะตัดขนใหญ่ 8,500 
 5.5 ไดร์เป่าไล่น้ า Ternado 3,200 
 5.6 ปัตตาเลี่ยนตัดขน Andis 4,500 
 5.7 ปัตตาเลี่ยนไถเท้า Andis 2,500 
 5.8 ชุดใบมีดปัตตาเลี่ยน Andis 3 3/4, 5, 7, 20 5,500 
 5.9 ใบมีดปัตาเลี่ยน Andis เบอร์ 10 1,190 
 5.10 ใบมีดปัตาเลี่ยน Andis เบอร์ 15 990 
 5.11  กรรไกรตรง Heritage 8.5 นิ้ว 2,200 
 5.12  กรรไกรโค้ง Heritage 8.5 นิ้ว 2,200 
 5.13  กรรไกรตรง Dubi duck 8.25 นิ้ว 1,400 
 5.14  กรรไกรโค้ง Dubi duck 8.25 นิ้ว 1,400 
 5.15  ชุดคลุมอาบน้ า + ตัดขน 350 
 5.16  กรงเล็กพับได้ 50x62x60 cm. 800 
 5.17  กรงใหญ่พับได้ 94x56x65 cm. 1,000 
6 อุปกรณ์ส าหรับบริการฌาปนกิจ  
 6.1 ตู่แช่ Panasonic SF-PC997 14,500 
7 อุปกรณ์ส าหรับบริการฌาปนกิจ 30,000 
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ตารางที่ 8.4 
 
แสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ บาท 

8 อุปกรณ์ส าหรับบริการสระว่ายน้ า  
 8.1 เครื่องกรอง 300,000 
9 บริการสนามหญ้า 20,000 
10 อุปกรณ์ใช้ส าหรับบริการฝึกสอน 30,000 
11 อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ในบริการคาเฟ่ 200,000 
12 บริการรับฝากและบริการโรงแรมที่พัก 250,000 
13 Pet Shop 150,000 
14 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส านักงาน  
 14.1 เฟอร์นิเจอร์ 300,000 
 14.2 เครื่องปริ้น 10,000 
 14.3 โทรศัพท์ 39,000 
 14.4 โทรสาร 9,000 
 รวม 17,256,360 

 
8.5.1.3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 

การขายและการตลาด 
 
ตารางที่ 8.5 
 
แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  
ล าดับที ่ รายการ บาทต่อปี / ร้อยละต่อป ี หมายเหต ุ

1 ค่าเช่าที่ดิน 1,440,000 ปรับข้ึนร้อยละ 3ต่อป ี
2 เงินเดือนพนักงาน 499,000 ปรับข้ึนร้อยละ 5 ต่อป ี
3 ค่าคอมมิชช่ัน ร้อยละ 3 ของยอดขาย  
4 โบนัส ร้อยละ 8  
5 ประกันสังคม 297,000 คิดเฉลี่ยที่ 9,000 บาท/คน/ป ี
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ตารางที่ 8.5 
 
แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน   (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ บาทต่อปี / ร้อยละต่อป ี หมายเหต ุ

6 ค่าซ่อมบ ารุง ร้อยละ 5 ของสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียน 

 

7 ค่าใช้จ่ายในการตลาด 295,000 ปรับข้ึนร้อยละ 2 ต่อป ี
8 ค่าตรวจบัญชี 24,000  
9 ค่าสาธารณูปโภค 360,000 ปรับข้ึนตามยอดขาย 
10 ค่าโทรศัพท์ 60,000 ปรับข้ึนตามยอดขาย 

 
8.5.1.4 ประมาณการสินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ส าหรับหาร
ให้บริการสุนัขและสินค้า Pet Shop โดยบริษัทก าหนดให้มีมูลค่าไม่เกินต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาใน 1 
เดือน 

8.5.1.5 สมมติฐานอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ใน 20 เดือนแรก บริษัทยังจะไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องใช้นะยะเวลาใน

การก่อสร้าง 18 เดือน และการตกแต่งร้านอีก 2 เดือน 
8.5.2 ประมาณการงบการเงิน ระยะเวลา 5 ปี 

ภายใต้สมมติฐานทางการเงินข้างต้น บริษัทได้จัดท าประมาณการงบการเงินเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์โครงการไว้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8.6 
 
ประมำณงบก ำไรขำดทุน (บำท)  
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ตารางที่ 8.7  
 
ประมำณงบแสดงสถำนะทำงกำรเงิน (บำท) 
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ตารางที่ 8.8 
 
ประมำณกำรงบกระแสเงินสด (บำท) 
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ตารางที่ 8.9 
 
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) ผลตอบแทนกำรลงทุน (IRR) และระยะเวลำคืนทุน (PB) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 22,868,181.80 บาท 
ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 32.79 ร้อยละ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 7.79 ป ี

 
8.6 การวิเคราะห์งบการเงิน 

 
การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ มาประเมินผลการด าเนินงานของ

บริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมั่นคงของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 
8.6.1 งบก าไรขาดทุน 

จากงบก าไรขาดทุนจะเห็นได้ว่าในปี 2560 บริษัทยังไม่สามารถสร้างรายได้ และ
ในปี 2561 จะมีรายได้เข้ามาเพียงบางส่วน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร 18 เดือน 
และการตกแต่งร้าน 2 เดือน ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนกันยายน 2560 จึงท าให้
ในช่วงเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ยังไม่มีอัตราการเติบโตของรายได้ เพราะยังเป็น
ช่วงที่ทางบริษัทก าลังประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักและลองใช้บริการ และตั้งแต่ปี 2562-2563  
แบรนด์ Riverside Dog Center เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น จึงได้ก าหนดอัตราการเติบโตของรายได้
อยู่ที่ร้อยละ 15 ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ได้
ก าหนดอัตราการเติบโตของรายได้เท่ากับคงที่ร้อยละ 10 เนื่องจากไม่สามารถประเมินสภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคตและภาวะการแข่งที่อาจรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ได้ก าหนดอัตราการเติบโตของต้นทุนตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3
ต่อปี ส่วนค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน บริษัทได้ก าหนดอัตราการเพิ่มหรือลดลงข้ึนอยู่กับประเภทของ
ค่าใช้จ่าย ดังแสดงที่ตาราง 8.5 อีกทั้งสภาพคล่องทางการเงินที่ดีของบริษัท จึงสามารถช าระเงินกู้ยืม
ระยะยาวได้ทุกปี ส่งผลให้เงินต้นและดอกเบี้ยลดลงไปด้วย เห็นได้จากก าไรสุทธิที่มีการเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ป ี

8.6.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
จากงบแสดงสถานะทางการเงิน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สินทรัพย์หมุนเวียนมี

แนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างกับหนี้สินหมุนเวียนที่มีค่าค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบริษัทมีอัตราการ
เติบโตของรายได้เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี ซึ่งสามารถดูได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อเจ้าของ (D/E) ที่มีปริมาณ



111 

 

111 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่จะสามารถไปส าระหนี้สินหมุนเวียนได้ อีก
ทั้งยังมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะยาวได้ตามก าหนด ท าให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือและส่งผลดี
ในการกู้ยืมเงินในอนาคตกับสถาบันการเงินต่างๆ  

8.6.3 งบกระแสเงินสด 
จากงบกระแสเงินสด สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ก าไรสุทธิที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

และการไม่น าเงินสดไปลงทุนเพิ่ม ประกอบกับการช าระเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ลดลง จึงท าให้บริษัทมี
กระแสเงินสดด าเนินงานเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี  

 
8.7 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 
การตัดสินใจลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ เพราะหาก

ไม่พิจารณาให้ดีแล้ว อาจเสี่ยงต่อการขาดทุนของบริษัทได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงต้อง
วิเคราะห์การลงทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินดังต่อไปนี้  

 
8.7.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนจาการลงทุนค านวณจากกระแสเงินสดส่วนที่
ปราศจากภาระผูกพัน (Free Cash Flow; FCF) พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Net Present Value; NPV) โดยใช้อัตราเท่ากับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital; WACC) คือร้อยละ 15.29 รวมมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) สามารถวิเคราะห์
ได้ว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 36,000,000 บาท กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในอนาคตของ
การลงทุน (NPV) เท่ากับ 22,868,181.80 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of 
Return; IRR) เท่ากับร้อยละ 32.79 สรุปได้ว่าธุรกิจนี้เหมาะแก่การลงทุน เพราะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เป็นบวกและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

8.7.2 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 7.79 ปี ถือได้ว่าอยู่ระดับค่อนข้างนาน เพราะว่า

ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงในการก่อสร้างอาคาร รวมถึงค่าเช่าที่ดินที่อยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา  
จากเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่าธุรกิจให้บริการสุนัขแบบ

ครบวงจร น่าสนใจในการลงทุนถึงแม้จะมีระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างนาน แต่ด้วยธุรกิจมีกระแสเงิน
สดสุทธิเป็นบวก อัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับสูง และมีมูลค่าธุรกิจในปีอนันต์ (Terminal Value) 
อยู่ในระดับที่สูงมาก 
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8.8 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitive Analysis) 
 

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและส่งเสริมการตลาดและยอดขาย เป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจควรค านึงถึงความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยดังกล่าวทั้งในแง่บวกและแง่ลบด้วย  

 
8.8.1 ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) 

สินค้า Pet Shop และสิ้นค้าสิ้นเปลืองส าหรับน ามาให้บริการ เช่น แชมพู ฯลฯ 
บริษัทต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิต ดังนั้นสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามราคาและเงื่อนไขของผู้ผลิต 

8.8.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและส่งเสริมการตลาด (Selling, General & 
Administrative Expense; SG&A) 

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและส่งเสริมการตลาด เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับค่าแรง รวมไปถึงปัญหาทางการเมือง ล้วนส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีค่าที่ไม่คงที่  

8.8.3 ยอดขาย (Sale) 
ธุรกิจให้บริการสุนัขครบวงจร จะมีรายได้หลักจากการให้บริการ ซึ่งจะเพิ่มลด

ข้ึนอยู่กับจ านวนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการแข่งขันในเรื่องราคา ดังนั้นธุรกิจจะเป็นที่
สนใจของกลุ่มเป้าหมายจึงต้องมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีและมีราคาที่เหมาะสมตามคุณภาพ 
โดยน าทั้ง 3 ปัจจัยมาวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีสมมติ ดังต่อไปนี้ 

1) ต้นทุนขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  
2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
3) ยอดขายเติบโตลดลงร้อยละ 1 
โดยแต่ละปัจจัยมีการส่งผลต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ดังตารางที่ 8.10 
 

ตารางที่ 8.10 
 
แสดงปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อควำมไวในกำรเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไข NPV (บาท) เปลี่ยนแปลง (บาท) ร้อยละ 
สภาวะปกติ 22,868,181.80 0.00 0.00 
ต้นทุนขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 22,227,238.22 -640,943.58 (2.80) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 20,440,181.45 -2,428,000.35 (10.62) 
ยอดขายเติบโตลดลงร้อยละ 1 19,499,534.21 -3,368,647.59 (14.73) 
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สรุปได้ว่ายอดขายมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมา คือใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ ต้นทุนขาย ดังนั้น บริษัทต้องให้
ความส าคัญกับยอดขายมากที่สุด 

 
8.9 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) 
 

นอกจากจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจแล้ว ยังต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้นจึงมีการจ าลองสถานการณ์ 3 กรณี ดังนี้ 

 
8.9.1 กรณีสถานการณ์ปกติ (Base Case) 

ก าหนดให้สมมติฐานทั้งหมดคงเดิมตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ 
8.9.2 กรณีสถานการณ์ดีเยี่ยม (Best Case) 

สมมติให้กลุ่มลูกค้าที่เป็น Pet Crazy เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 และกลุ่มลุกค้าที่
เป็น Pet Lover เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 5 

8.9.3 กรณีสถานการณ์เลวร้าย (Worst Case) 
สมมติให้กลุ่มลูกค้าที่เป็น Pet Crazy ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 และกลุ่มลุกค้า

ที่เป็น Pet Lover ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1 
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ตารางที่ 8.11  
 
ประมำณงบก ำไรขำดทุน กรณีสถำนกำรณ์ดีเยี่ยม (บำท) 
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ตารางที่ 8.12  
 
ประมำณงบแสดงสถำนะทำงกำรเงิน กรณีสถำนกำรณ์ดีเยี่ยม (บำท) 
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ตารางที่ 8.13  
 
ประมำณกำรงบกระแสเงินสด กรณีสถำนกำรณ์ดีเยี่ยม (บำท) 

 
 



117 

 

117 

ตารางที่ 8.14  
 
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) ผลตอบแทนกำรลงทุน (IRR) และระยะเวลำคืนทุน (PB) สถำนกำรณ์ดี่เยี่ยม 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 115,957,767.73 บาท 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 67.94 ร้อยละ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 4.22 ป ี

 
8.9.2.1 งบก าไรขาดทุนสถานการณ์ดีเยี่ยม (Best Case) 

หากมีกลุ่มลูกค้าที่เป็น Pet Crazy และ Pet Lover มาใช้บริการ
มากกว่าที่ประมาณการในสถานการณ์ปกติจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 และจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 
5ตามล าดับ จะท าให้ธุรกิจมีก าไรสูงข้ึนและสามารถปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่ปีแรกหลังจากเปิด
ให้บริการ 

8.9.2.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
จากงบแสดงสถานะทางการเงิน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า รายได้ที่สูงมาก

ข้ึนกว่ากรณีปกติ จะท าให้สินทรัพย์หมุนเวียนมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน และหนี้สิน
หมุนเวียนยังมีค่าค่อนข้างคงที่ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อเจ้าของ (D/E) มีปริมาณลดลงกว่าเดิม ท าให้
บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่จะสามารถไปส าระหนี้สินหมุนเวียนได้ อีกทั้งยังมีความสามารถใน
การช าระหนี้ระยะยาวได้ตามก าหนด ท าให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือและส่งผลดีในการกู้ยืมเงินใน
อนาคตกับสถาบันการเงินต่างๆ  

8.9.2.3 งบกระแสเงินสด 
จากงบกระแสเงินสด สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ก าไรสุทธิที่เพิ่มมากยิ่งข้ึน

อย่างต่อเนื่องและการไม่น าเงินสดไปลงทุนเพิ่ม ประกอบกับการช าระเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ลดลง จึง
ท าให้บริษัทมีกระแสเงินสดด าเนินงานมากขึ้นเช่นเดียวกัน  

8.9.2.4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจาการลงทุนเช่นเดียวกับสถานการณ์ปกติ 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 36,000,000 บาท กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงิน
สดในอนาคตของการลงทุนเท่ากับ (NPV) 115,957,767.73 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับร้อยละ 67.94 สรุปได้ว่าธุรกิจนี้เหมาะแก่การลงทุนอย่าง
มาก เพราะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่อยู่ในระดับสูงมาก 
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8.9.2.5 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 4.22 ปี ถือได้ว่าอยู่ระดับค่อนข้างเร็ว  
จากเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่าธุรกิจให้บริการ

สุนัขแบบครบวงจร น่าสนใจลงทุนเป็นอย่างมากหากมีกลุ่มลูกค้า Pet Crazy และ Pet Lover ตามที่
ก าหนด เพราะธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก ระยะเวลาคืนทุ นที่ไม่นานมาก และมีอัตรา
ผลตอบแทนและมูลค่าธุรกิจในปีอนันต์ (Terminal Value) อยู่ในระดับที่สูงมาก 
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ตารางที่ 8.15  
 
ประมำณงบก ำไรขำดทุน กรณีสถำนกำรณ์เลวร้ำย (บำท)  
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ตารางที่ 8.16  
 
ประมำณงบแสดงสถำนะทำงกำรเงิน กรณีสถำนกำรณ์เลวร้ำย (บำท) 
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ตารางที่ 8.17  
 
ประมำณกำรงบกระแสเงินสด กรณีสถำนกำรณ์เลวร้ำย (บำท) 
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ตารางที่ 8.18  
 
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) ผลตอบแทนกำรลงทุน (IRR) และระยะเวลำคืนทุน (PB) กรณีสถำนกำรณ์
เลวร้ำย 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) (29,800,313.13) บาท 
ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) N/A ร้อยละ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) N/A ป ี

 
8.9.3.1 งบก าไรขาดทุนสถานการณ์เลวร้าย (Worst Case) 

หากมีกลุ่มลูกค้าที่เป็น Pet Crazy และ Pet Lover ใช้บริการลดลงกว่า
ที่ประมาณการในสถานการณ์ปกติจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 และจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 1
ตามล าดับ จะท าให้ธุรกิจไม่มีก าไรและเกิดการขาดทุน จึงไม่สามารถปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ 

8.9.3.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
จากงบแสดงสถานะทางการเงิน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า บริษัทมีรายได้

ลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับกรณีปกติ และท าให้สภาพคล่องของเงินสดในปี 2561 ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินกิจการ จึงต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคาร 5,000,000 บาท และเมื่อด าเนินกิจการต่อไปในปี 
2562 ก็เกิดปัญหาเงินสดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานอีกครั้ง จึงต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มอีก 
14,000,000 บาท แต่ก็ท าให้ผลประกอบการติดลบ ท าให้บริษัทไม่มีความน่าเช่ือถือและความมั่นคง
ทางการเงิน ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มจากธนาคารได้อีกแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงต้องปิดกิจการ
ลงในปี 2563 

จากผลการด าเนินงานที่ขาดทุน จะท าให้สินทรัพย์หมุนเวียนมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หนี้สินหมุนเวียนมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อเจ้าของ (D/E) มี
ปริมาณเพิ่มข้ึน ท าให้บริษัทไม่มีสภาพคล่องทางการเงินที่จะสามารถช าระหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สิน
ระยะยาวได้ตามที่ก าหนด  

8.9.3.3 งบกระแสเงินสด 
จากงบกระแสเงินสด สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

และการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จึงท าให้บริษัทไม่มีกระแสเงินสดในด าเนินงาน  
8.9.3.4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนจาการลงทุนค านวณจากกระแสเงินสดส่วนที่
ปราศจากภาระผูกพัน (Free Cash Flow; FCF) พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Net Present Value; NPV) โดยใช้อัตราเท่ากับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 



 

 

123 

123 

Cost of Capital; WACC) คือร้อยละ 11.01 ไม่รวมมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 36,000,000 บาท ในระยะเวลา 4 ปี กิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
การลงทุนเท่ากับ (NPV) (29,800,313.13) บาท และไม่สามารถประเมินอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) ได้ สรุปได้ว่าธุรกิจนี้ไม่ควรลงทุน เพราะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ติดลบ 

8.9.3.5 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
ไม่สามารถประเมินระยะเวลาในการคืนทุนได้  
จากเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ในกรณีนี้ธุรกิจ

ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร ไม่เหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิติด
ลบ และไม่สามารถประเมินระยะเวลาคืนทุนปละอัตราผลตอบแทนได้ 
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บทที่ 9 
แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) และแผนในอนาคต (Functional Plan) 

 
9.1 แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

 
การด าเนินธุรกิจมักจะมีสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน เช่น การเมือง 

เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือและปรับแผนการด าเนินธุรกิจ
เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงมีแผนรองรับดังต่อไปนี้ 

 
9.1.1 การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ 

บริษัทต้องดูและและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมให้มากยิ่งข้ึน โดยการรักษา
คุณภาพ มาตรฐานของสินค้าและการบริการให้ต่อเนื่อง และมีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ มากกว่า
นั้นเมื่อถึงโอกาสพิเศษก็ควรมีของสมนาคุณเพื่อแสดงการขอบคุณให้กับลูกค้า และที่ส าคัญควรให้
ความรู้สึกเป็นกันเองกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกรู้สึกอบอุ่นเมื่อใช้บริการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่
สามารถท าให้แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งจะสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและยังสามารถดึงดูด
ลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย  

9.1.2 ยอดขายต่ ากว่าเป้าหมาย 
ยอดขายต่ ากว่าเป้าหมายสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้

ดังต่อไปนี้ 
1. การไม่สามารถรับรู้ในแบรนด์ บริษัทต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าการท าการสื่อสาร

ทางการตลาดและการเลือกใช้เครื่องมือมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ก็ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อของ
ลูกค้า เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้เหมาะสม มากกว่านั้นบริษัทต้องเพิ่มงบ
การตลาด เพื่อเพิ่มความถ่ีในการประชาสัมพันธ์ และกระจายออกไปในสื่อที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน  

2. ยอดขายตกจากแผนการตลาดของคู่แข่งที่ดีกว่า บริษัทก็ควรวิเคราะห์
แผนการตลาดที่ใช้อยู่ว่ามีจุดอ่อนตรงไหน และศึกษาแผนการตลาดของคู่แข่งไปด้วย แล้วจึงควรน า
กลับมาปรับกลยุทธ์ใหม่ให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  

3. การเลือกใช้บริการของคู่แข่งจากลูกค้าเอง บริษัทควรท าการศึกษาและหา
ข้อมูลว่าปัจจัยใดที่ท าให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากคู่แข่ง และควรศึกษาถึงปัจจัยที่ลูกค้าไม่เลือกใช้
บริการจากบริษัทด้วย เพื่อน าข้อเสนอแนะและจุดบกพร่องมาปรับและวางกลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
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4. การร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทต้องพิจารณาว่าเกิดจากการเข้าใจผิดหรือเกิด
จากความผิดพลาดของบริษัทเอง หากเกิดจากการเข้าใจผิดบริษัทก็ควรอธิบายและให้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ลูกค้า หากเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทก็ควรยอมรับผิดและขอโทษทันที 
และรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดข้ึน มากกว่าน้ันบริษัทควรให้สิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ได้รบั
ความเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจด้วย  

5. การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง บริษัทต้องสื่อสารและสร้างทัศนคติถึง
คุณภาพที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสม  

6. เป้าหมายและสถานการณ์ไม่สอดคล้องกัน บริษัทควรมีการปรับเป้าหมายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทต้องปรับปรุงกระบวนการในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 

8. แหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใช้หมุนเวียน บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อส ารอง
ไว้ เพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ บริษัทจะสามารถรับมือกับปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ 

9.1.3 จ านวนลูกค้าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เมื่อจ านวนของลูกค้ามีการเพิ่มกันอย่างรวดเร็ว บริษัทต้ องบริหารจัดการ

ก าลังคนให้เหมาะสม และแก้ไขจุดที่ท าให้เกิดการล่าช้า มากกว่านั้นบริษัทก็ต้องรักษาคุณภาพการ
ให้บริการที่ดีเหมือนเดิม และต้องมีการประชุมและหาแนวทางพัฒนาในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

9.1.4 ราคาของสินค้ามีต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 
ราคาสินของสินค้าจะมีต้นทุนเพิ่มสูงข้ึนตามราคาวัตถุดิบ น้ ามัน อัตราการจ้าง

แรงงาน ฯลฯ ดังนั้นบริษัทต้องมีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต หรือหาผู้ผลิตหลายๆ บริษัท เพื่อเป็น
ทางเลือกด้วยเช่นกัน 

9.1.5 สินค้าหมด หรือมีไม่พอจ าหน่าย 
บริษัทต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้สินค้าไม่พอจ าหน่ายว่าเกิดจากความ

ต้องการที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วของลูกค้า หรือเป็นที่การบริหารจัดการของบริษัทเอง หรือเกิดจาก
การส่งสินค้าล่าช้าจากผู้ผลิต ดังนั้นบริษัทต้องแก้ปัญหาด้วยการปรับการบริหารจัดการใหม่ทั้ง
กระบวนการ ทั้งผู้ผลิต บริษัทส่งของ แผนกคลังสินค้า และร้าน Pet Shop ที่งานมีผลซึ่งกันและกัน 
มากกว่าน้ันบริษัทต้องขอโทษลูกค้าและแจ้งกับลูกค้าว่าจะพยายามให้ลูกค้าได้รับของให้เร็วที่สุด โดย
จะโทรไปแจ้งให้ลูกค้ามารับสินค้าในวันที่สินค้ามาถึง  

9.1.6 การลาออกของพนักงาน 
ฝ่ายบุคคลต้องท าการศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาเรื่องการลาออกของ

พนักงาน (Exit Interview) และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น หากเกิดจากเรื่อง
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ผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทก็ควรศึกษาผลตอบแทนเฉลี่ยในตลาดแรงงานว่าอยู่ในระดับเท่าไหร่ 
และควรจ้างพนักงานให้ให้เท่ากับหรือสูงกว่า รวมถึงควรมีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
ด้วย เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพมาท างานและรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทระยะยาว และบริษัท
ต้องมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการลาออก กล่าวคือ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งหาก
พนักงานคนใดไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธ์ิที่จะไม่จ่ายเงินเดือนในเดือนสุดท้าย อย่างไรก็ตามบริ ษัท
ต้องแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้นไปก่อน อย่างเช่น ให้พนักงานที่เคยเรียนรู้งานมาท างานแทนหรือจ้าง
พนักงานรายวันเพื่อมาท างานช่ัวคราวแทนพนักงานที่ลาออกไป และต้องรีบด าเนินการเปิดรับสมัคร
พนักงานใหม่ให้เร็วที่สุด  

9.1.7 การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
เพื่อสามารถรับมือกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทควรมีแผนส ารองตา่ง 

อาทิ การหาแหล่งกู้ยืมระยะสั้น โดยการจัดท าวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารไว้ล่วงหน้า หรือ  
การจัดหาเงินจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้เพิ่มเงินลงทุนตามสัดส่วนเดิมที่ถือหุ้นอยู่ และการจัดท างบ
กระแสเงินสดประมาณการล่วงหน้า เพื่อดูความต้องการการใช้เงินในช่วงเวลาต่างๆ  

9.1.8 เจ้าของสัญญายกเลิกสัญญาเช่า 
บริษัทต้องมีการท าสัญญาและระบุรายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับระยะเวลาทีเ่ช่า 

และเงื่อนไขต่างๆ อย่างไรก็ตามบริษัทควรท าการเจรจาต่อสัญญาเมื่ออายุของสัญญาเช่าใกล้จะหมด 
หากไม่สามารถต่อสัญญาในพื้นที่เดิมได้ก็ควรเลือกพื้นที่ใหม่ และต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการใหม่ทั้งหมด  
 
9.2 แผนในอนาคต (Future Plan) 

 
 แผนในอนาคตเมื่อบริษัทมีการด าเนินงานในสภาวะปกติ และมีผลประกอบการตามที่
คาดหวังไว้ บริษัทจะแผนที่จะขยายธุรกิจดังนี้  
 

9.2.1 ขยายสาขา 
บริษัทจะขยายสาขาร้านให้บริการสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ซึ่งให้ครอบคลุมใน

พื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายพักอาศัยและเลือกใช้บริการ 
9.2.2 เปลี่ยนจากการเช่ามาเป็นการซื้อ 

เมื่อบริษัทด าเนินการไปสักระยะ ก็จะมีก าไรที่จะสามารถซื้อที่ดินได้ ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงของการยกเลิกสัญญาหรือการข้ึนค่าเช่าที่สูงข้ึน บริษัทควรเปลี่ยนจากการเช่ามา
เป็นการซื้อแทน 
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9.2.3 ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใกล้เคียง 
Riverside Dog Center จะเป็นร้านที่ให้บริการสุนัขแบบครบวงจรที่สมบูรณ์

มากยิ่งข้ึน ถ้ามีการให้บริการทางการแพทย์ ดังนั้นแบรนด์ของของร้านเป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าแล้ว บริษัท
จะท าการขยายธุรกิจไปสู่โรงพยาบาลสัตว์ โดยอาศัยข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการตรวจสุขภาพและ
ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
บริษัทมีรายได้ที่มากขึ้น  
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ภาคผนวก ก 
สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 
จากข้อมูลแบบสอบถามผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 100 ชุด 

สามารถสรุปในแต่ละส่วนได้ดังต่อไปนี้  
 

ส่วนท่ี 1: พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัข 
 
1.1 จ านวนสุนัขต่อผู้เลี้ยง 1 คน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ พบว่าจะมีการเลี้ยงสุนัขจ านวน 
1-2 ตัว โดยร้อยละ 39 จะมีการเลี้ยงสุนัขอยู่ที่ 1 ตัว และร้อยละ 32 จะมีการเลี้ยงสุนัขอยู่ที่ 2 ตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ ก.1 จ านวนสุนัขต่อผู้เลี้ยง 1 คน 
 

1.2 ความถ่ีในการใช้บริการร้านให้บริการสุนัข 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขร้อยละ 77 จะมีความถ่ีการใช้บริการร้าน

ให้บริการสุนัขอยู่ที่ 2-3 ครั้งต่อเดือน  
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ภำพที่ ก.2 ความถ่ีในการใช้บริการร้านให้บริการสุนัข 
 

1.3 ประเภทของร้านที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขร้อยละ 69 จะใช้บริการร้านทั่วไปที่อยู่

บริเวณที่พักอาศัยบ่อยที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.3 ประเภทของร้านที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 
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1.4 ประเภทของบริการ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขมีการใช้บริการที่หลากหลาย โดยบริการ

ที่ได้รับความนิยมคือ อาบน้ าตัดขน Pet Shop บริการทางการแพทย์ รับฝาก และสระว่ายน้ า 
1.5 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ต่อสุนัข 1 ตัว 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ต่อสุนัข 1 
ตัว อยู่ระหว่าง 301-1,000 บาท โดยร้อยละ 40 จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 301-500 บาท และร้อย
ละ 33 จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 501-1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ ก.4 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ต่อสุนัข 1 ตัว 

 
1.6 โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขรู้จากร้านจากหลายแหล่ง แต่ส่วนใหญ่จะ
รู้จักร้านจากญาติพี่น้อง เพื่อน คนที่รู้จัก Social Media แผ่นพับและป้ายโฆษณา  

 
ส่วนท่ี 2: ทัศนคติของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจร  
 

2.1 ระดับความส าคัญของคุณภาพและการให้บริการ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้าน
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 61 ให้ความส าคัญกับคุณภาพ
และการให้บริการในระดับมากที่สุด  
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ภำพที่ ก.5 ระดับความส าคัญของคุณภาพและการให้บริการ 
 

2.2 ระดับความส าคัญของช่ือเสียงของร้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัข
แบบครบวงจร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับช่ือเสียงของ
ร้านในระดับปานกลางจนถึงมาก โดยร้อยละ 43 ให้ความส าคัญระดับปานกลาง และร้อยละ 32 ให้
ความส าคัญระดับมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ ก.6 ระดับความส าคัญของช่ือเสียงของร้าน  
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2.3 ระดับความส าคัญของราคา ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 42 ให้ความส าคัญกับราคาใน

ระดับมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ ก.7 ความส าคัญของราคา 
 

2.4 ระดับความส าคัญของบรรยากาศและการตกแต่งร้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้าน
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับบรรยากาศ
และการตกแต่งร้านในระดับปานกลางจนถึงมาก โดยร้อยละ 43 ให้ความส าคัญระดับปานกลาง และ
ร้อยละ 39 ให้ความส าคัญระดับมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ ก.8 ความส าคัญของบรรยากาศและการตกแต่งร้าน  
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2.5 ระดับความส าคัญของท าเลของร้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัขแบบ
ครบวงจร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับท าเลของร้าน
ในระดับมากจนถึงมากที่สุด โดยร้อยละ 43 ให้ความส าคัญระดับมาก และร้อยละ 37 ให้ความส าคัญ
ระดับมากที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก. 9 ความส าคัญของท าเลของร้าน 
 

2.6 ระดับความส าคัญของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้าน
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 47 ให้ความส าคัญกับการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในระดับมากปานกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ ก.10 ความส าคัญของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
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2.7 ระดับความส าคัญของโปรโมช่ัน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ร้านให้บริการสุนัขแบบครบ
วงจร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 34 ให้ความส าคัญกับโปรมช่ันใน
ระดับมากปานกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.11 ความส าคัญของโปรโมช่ัน 
 

2.8 ความคิดเห็นว่าร้านให้บริการสุนัขควรมีการให้บริการแบบครบวงจร 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าร้านให้บริการสุนัข

ควรมีการให้บริการแบบครบวงจร โดยร้อยละ 29 เห็นด้วยมาก และร้อยละ 39 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ ก.12 ความคิดเห็นว่าร้านให้บริการสุนัขควรมีการให้บริการแบบครบวงจร 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 51 เห็นด้วยว่าร้านให้บริการ
สุนัขควรมีสถานที่และบรรยากาศที่ท าให้เจ้าของและสุนัขได้พักผ่อนร่วมกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.13 ร้านให้บริการสุนัขควรมีสถานที่และบรรยากาศที่ท าให้เจ้าของและสุนัขได้พักผ่อนร่วมกัน 
 
2.10 ลักษณะของสถานที่ตั้งของร้านให้บริการแบบครบวงจรที่อยากไปใช้บริการ

มากที่สุด 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 94 มีความเห็นว่าสถานที่ตั้งของ

ร้านให้บริการสุนัขแบบครบวงจรที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย จะท าให้อยากไปใช้บริการมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.14 ลักษณะของสถานที่ตั้งของร้านให้บริการแบบครบวงจร 
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2.11 การยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อแลกกับบรรยากาศของสถานที่ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อ

แลกกับบรรยากาศของสถานที่ โดยร้อยละ 39 ยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อย ร้อยละ 23 ยินยอม
จ่ายเพิ่มปานกลาง และร้อยละ 19 ยินยอมจ่ายเพิ่มอย่างยิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.15 การยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อแลกกับบรรยากาศของสถานที่ 
 

2.12 ความสนใจในการใช้บริการที่พักแบบค้างคืน  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขร้อยละ 65 มีความสนใจในการใช้บริการที่

พักแบบค้างคืน ในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติหรือติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา แต่ร้อยละ 35 ไม่ยินยอมจ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ ก.16 ความสนใจในการใช้บริการที่พักแบบค้างคืน  
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2.13 ความสนใจในการให้บริการรถอาบน้ าตัดขนสุนัขแบบเคลื่อนที่ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรมีการให้บริการ

รถอาบน้ าตัดขนสุนัขแบบเคลื่อนที่ โดยร้อยละ 34 เห็นด้วยระดับปานกลาง ร้อยละ 27 เห็นด้วยมาก 
และร้อยละ 23 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.17 ความสนใจในการให้บริการรถอาบน้ าตัดขนสุนัขแบบเคลื่อนที่ 
 
ส่วนท่ี 3: ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
3.1 สัดสัดส่วนเพศ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 65 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 35 
เป็นเพศชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.18 สัดสัดส่วนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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3.2 สัดสัดส่วนอายุ  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 23-40 ปี โดยร้อย

ละ 41 มีอายุในช่วง 23-30 ปี และร้อยละ 32 มีอายุในช่วง 31-40 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ก.19 สัดสัดส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
3.3 สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 76 มีสถานภาพโสด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ ก.20 สัดส่วนสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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3.4 ระดับการศึกษา  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 62 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ ก.21 สัดส่วนระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
3.5 อาชีพ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข ร้อยละ 51 มีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ ก.22 สัดส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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3.6 รายได้  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท 

โดยร้อยละ 28 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 15 มีรายได้ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 8 
มีรายได้ 40,001-50,000 บาท และรายได้สูงกว่า 50,000 บาท มีร้อยละ 30 ซึ่งสูงที่สุดจากทุกช่วง
รายได้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ ก.23 สัดส่วนรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัข  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการท าแผนธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจร 

ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะเก็บไว้เป็นความลับและจะใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์
ทางด้านวิชาการเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการท าแผนธุรกิจ โดยแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1:  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในธุรกิจ
ให้บริการสุนัข 

ส่วนที่ 2:  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัข 
ส่วนที่ 3:  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
*จ าเป็น 
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ท่านอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใช่หรือไม่ * 
ใช่ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

ท่านเคยใช้บริการร้านให้บริการสุนัขหรือไม่ * 
ร้านให้บริการสุนัข หมายถึง ร้านที่ให้บริการ อาทิ อาบน้ าตัดแต่งขน สปา คาเฟ่สระว่ายน้ า บริการรับ
ฝาก บริการรับส่ง โรงแรมที่พัก โรงเรียนฝึกสอน บริการฌาปนกิจ ฯลฯ 

ใช่ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 
ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัข 
 
1.1 บ้านของท่านเลี้ยงสุนัขกี่ตัว * 
 ......................ตัว 
 
1.2 สุนัขที่ท่านเลี้ยง มีพันธ์ุใดบ้าง (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
พู้ดเดิ้ล ปอมเมอเรเนี่ยน โกลเด้น มิเนียเจอร์ 
มิเนียเจอร์ บางแก้ว ลาบราดอร์ ชิวาวา 
บีเกิ้ล ไซบีเรียน ปั๊ก แจ็ครัสเซลล์ 
ร็อตต์ไวเลอร์ หมาพันธ์ุไทยพื้นบ้าน ไม่ทราบสายพันธ์ุ 
อื่นๆ ................................................ 

 
1.3 ท่านไปใช้บริการร้านให้บริการสุนัขบ่อยแค่ไหน * 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน  2-3 ครั้งต่อเดือน 
 4-5 ครั้งต่อเดือน   มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

 
1.4 ท่านเคยไปใช้บริการร้านให้บริการสุนัขที่ใดบ้าง (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
ร้านทั่วๆ ไปที่อยู่บริเวณที่พักอาศัย 
 ร้านที่ให้บริการตามห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ 
โรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการสุนัข อาทิ รพ.ทองหล่อ รพ.ตลิ่งชัน 
ร้าน Pet Paradise Park 
ร้าน Cotton Dog Resort and Care 
ร้าน Petpro 
อื่นๆ................................................ 
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1.5 บริการด้านใดบ้าง ที่ท่านเลือกให้กับสุนัขของท่าน (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
อาบน้ าตัดแต่งขน  Pet Shop สปา คาเฟ่ 
สระว่ายน้ า สนามว่ิงเล่น บริการทางการแพทย์  
บริการรับฝาก บริการรับส่ง โรงแรมที่พัก  
ฝึกสอนสุนัข บริการฌาปนกิจ อื่นๆ : ........................................ 

 
1.6 ร้านใดที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด * 
ร้านทั่วๆ ไปที่อยู่บริเวณที่พักอาศัย 
ร้านที่ให้บริการตามห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ 
โรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการสุนัข อาทิ รพ.ทองหล่อ รพ.ตลิ่งชัน 
ร้าน Pet Paradise Park 
ร้าน Cotton Dog Resort and Care 
 ร้าน Petpro  
อื่นๆ ........................................ 

 
1.7 ครั้งแรกที่ท่านตัดสินใจมาใช้บริการร้านนี้ ท่านได้รับข้อมูลมาจากทางใด (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
 ญาติพี่น้อง เพื่อน และคนรู้จัก โฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ 
 Social Media อาทิ Facebook, Instagramฯลฯ 
แผ่นพับและป้ายโฆษณา อื่นๆ ........................................ 

 
1.8 ครั้งล่าสุดที่พาสุนัขไปใช้บริการของร้านคือเมื่อไหร่ * 
ไม่เกิน 1 เดือนที่ผ่านมา  ไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 6 เดือน 

 
1.9 ท่านเลือกร้านนี้ เพราะเหตุผลใด (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ประทับใจการให้บริการของพนักงาน 
มีบริการที่หลากหลายให้เลือก มีโปรโมช่ันที่ดึงดูดให้มาใช้บริการ 
มีราคาที่เหมาะสม การเดินทางสะดวก 
การตกแต่ร้านสวยงาม บรรยากาศดี อื่นๆ  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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1.10  ร้านนี้ ดีกว่าร้านอื่นอย่างไร (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีกว่า การให้บริการของพนักงานที่ดีกว่า 
มีบริการที่หลากหลายกว่า มีโปรโมช่ันที่ดีกว่า  
มีราคาถูกกว่า การเดินทางสะดวกกว่า 
การตกแต่ร้านสวยงาม บรรยากาศดีกว่า 
อื่นๆ ........................................ 

 
1.11 ราคาเฉลี่ยที่จ่ายต่อครั้ง ต่อสุนัข 1 ตัว ประมาณเท่าไหร่ * 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 บาท  301- 500 บาท 
 501-1,000 บาท มากกว่า 1,000 บาท 

 
1.12 ท่านคิดว่าร้านที่ให้บริการสุนัขนี้ มีราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ * 
 สมเหตสุมผล  
เพราะ_________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 ไม่สมเหตสุมผล  
เพราะ_________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
1.13 ร้านนี้ มีความสะดวกในการเดินทาง มากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุผลใด * 
 สะดวกมาก   สะดวกปานกลาง   สะดวกน้อย 
เพราะ_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
1.14 สิ่งใดที่ท่านประทับใจกับร้านให้บริการสุนัขนี้ (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ราคาเหมาะสม 
บรรยากาศของสถานที่และการตกแต่งร้าน สะดวกต่อการเดินทาง 
 มีบริการให้เลือกหลากหลาย การแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
อื่นๆ ........................................ 
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1.15 สิ่งใดที่ท่านไม่ประทับใจกับร้านให้บริการสุนัขนี้ (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
คุณภาพมาตรฐานการให้บริการต่ ากว่าที่คาดหวัง 
ราคาไม่เหมาะสม 
บรรยากาศของสถานที่และการตกแต่งร้านไม่ดึงดูดให้อยากมาใช้บริการ 
ล าบากต่อการเดินทาง 
มีบริการให้เลือกน้อย 
การแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ไม่ดี 
อื่นๆ ........................................ 

 
1.16 ท่านอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากร้านนี้ * 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
1.17 ท่านอยากให้มี Promotion ด้านใดบ้าง * 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
1.18  ถ้าให้คะแนนเต็ม 5 ท่านให้คะแนนร้านนี้เท่าไหร่ * 
 5  4  3  2  1 
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ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้าในธุรกิจให้บริการสุนัขแบบครบวงจร  
 
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ * 

ระดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ (จากมากที่สุด 5 คะแนน ถึงน้อยที่สุด 1 คะแนน) 
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) 

ปัจจัย 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

คุณภาพและการให้บริการ      
ช่ือเสียงของร้าน      
ราคา      
บรรยากาศและการตกแต่งร้าน      
ท าเลของร้าน      
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์      
โปรโมช่ัน      
 
2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ร้านให้บริการสุนัขควรมีการให้บริการแบบครบวงจร * 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง 
 เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
2.3 สถานที่ตั้งแบบใด ที่ท่านอยากไปใช้บริการมากที่สุด * 
 ใกล้ห้างสรรพสินค้า  ใกล้ที่พักอาศัย  ใกล้สวนสาธารณะ 
 ใกล้ที่ท างาน / ใกล้สถานศึกษา 
 อื่นๆ ........................................ 

 
2.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ร้านให้บริการสุนัขแบบครบวงจรควรมีสถานที่และบรรยากาศที่สามารถ

ท าให้ท่านและสุนัขได้พักผ่อนร่วมกัน * 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง 
 เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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2.5 บรรยากาศของร้านแบบใด ที่ท่านคิดว่าเหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับท่านและสัตว์เลี้ยง * 
 ใกล้ชิดธรรมชาติ  ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  
อื่นๆ ........................................ 

 
2.6 ท่านจะยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อแลกกับบรรยากาศของสถานที่ที่แตกต่างจากร้านทั่วๆ 

ไป อาทิ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา, ใกล้ชิดธรรมชาติ ฯลฯ * 
 ยินยอมจ่ายเพิ่มอย่างยิ่ง  ยินยอมจ่ายเพิ่มเล็กน้อย  ไม่ยินยอม 

 
2.7 หากร้านมีการให้บริการที่พักส าหรับท่านและสุนัขแบบค้างคืน ในบรรยากาศที่ท่านเลือก ระดับ

ความสนใจของท่านมีมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด * 
 สนใจ  ปานกลาง  ไม่สนใจ 

เพราะ_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2.8 หากทางร้านมีรถให้บริการแบบเคลื่อนที่ถึงบ้าน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ * 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง 
 เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
เพราะ_________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2.9 ท่านหาข้อมูลสุนัขทางไหนบ้าง (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
 ห้องจตุจักร ในเว็ปPantip  Google 
 Page ต่างๆ ใน Facebook  หนังสือหรือนิตยสารเก็บกับสัตว์เลี้ยง 
 สอบถามเพื่อนหรือคนที่เลี้ยงสุนัข  อื่นๆ ........................................ 

 
2.10ท่านอยากให้ร้านให้บริการสุนัข ติดต่อแจ้งข่าวสารทางไหน (เลือกได้หลายค าตอบ) * 
 ทางโทรศัพท์  E-Mail  SMS  Social Network 
 อื่นๆ ..................................................... 
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ส่วนท่ี 3: ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.1 เพศ * 
 ชาย  หญิง  อื่นๆ  

 
3.2 อายุ * 
 .......................ปี  
 
3.3 สถานภาพ * 
 โสด  สมรส  หม้าย / หย่าร้าง 

 
3.4 ระดับการศึกษา * 
 มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 สูงกว่าปริญญาโท 

 
3.5 อาชีพ * 
 ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  
 นักเรียน/นักศึกษา  อื่นๆ ............................... 

 
3.6 รายได้ * 
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท  
 20,001-30,000 บาท  30,001-40,000 บาท  
 40,001-50,000 บาท  สูงกว่า 51,000 บาท 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ นายภาสกร วรรณเวทย์ 
วันเดือนปีเกิด 21 ธันวาคม 2527 
วุฒิการศึกษา ปี 2550: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกพลังงาน 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
  
ประสบการณ์ท างาน 2558-2556: ผู้จัดการแผนกพลังงาน 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
2550-2555: วิศวกร ฝ่ายผลิต 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 


