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ค าส าคญั   : ธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียง 

 ชญานุช เค้าภูไทย : แผนธุรกิจ Happy Dog ธุรกิจบริการอาบน ้ า ตดัแต่งขนสุนัข. 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ อมัพะวตั. 127 หนา้. 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมิน

ความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียง ศึกษา

ในรูปแบบการจดัท าแผนธุรกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสืบคน้

ขอ้มูลและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจเพื่อใหท้ราบถึงสถานการณ์ของกิจการและคู่แข่ง

ซ่ึงจะใช้ประกอบการตดัสินใจในการก าหนดกลยุทธ์ของกิจการเพื่อสร้างความได้เปรียบท่ีเหนือ

คู่แข่งอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจและวเิคราะห์ถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อ

สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูล้งทุน 

  ผลจากการศึกษา พบวา่ เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จในการประกอบธุรกิจในดา้นการบริหารจดัการ

กิจการได้น ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการบริการ (Differentiation Strategy)โดยมุ่งการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพพร้อมกับน ากลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus 

Strategy) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัทางดา้นแผนการตลาดกิจการน าเสนอส่วนประสม

ของตลาดการบริการ (Marketing Mix 7P’S) มาใช้ในการด าเนินการด้านแผนการบริการ มีการ

ก าหนดผงัขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการและดา้นแผนการเงินในการ

ประมาณการเงินระยะเวลาคืนทุนของกิจการเท่ากบั 1 ปี 2 เดือน และมูลค่าโครงการปัจจุบนัสุทธิ

(Net Present Value : NPV) ณ ส้ินปีท่ี 5 เท่ากบั 266,948 บาท 
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Happy dog is grooming and spar for pet, home stay pet and pet shop which is 

located at Theppanid shop, 152 Moo 8 Banglen nakornpathom 73130, is to be operated by 

Chayanuch Kaoputhai ower 

The objectives of this study were to identify business opportunity in the market 

and to evaluate feasibility of the investment project. The result of the study formed a basis for 

developing guidelines operation of pet service. 

The study was carried out and present in the startup business plan template 

originally designed by the department of industrial promotion, ministry of industry. The study 

was conducted through analusis of data and factors that effect possibility of business to 

succeed or fail. Through analysis of situation and competition enabled decision making 

process in strategy formulation for competitive advantages. Additionally, analysis of return on 

investment facilitated load granting process. 

The finding indicated that differentiation strategy with concentration on 

promptness, quality of service and focus strategy oriented toward competitive advantages 

were implemented to achieve managerial goals. In light of the marketing plan, the extended 

marketing mix 7P’S as adopted to satisfy customer and business objectives. Service process 

flowchart was introduced to support promptness of service. Regarding the financial plan, 

according to the profit projection, payback period was 2 years and 1 month, and net present 

value at the end of the 5th year was 266,948 baht.  
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งานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายๆท่าน
ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อผูศึ้กษาเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศแ์ละอาจารย ์ดร. กฤษฎา พชัราวนิช คณะกรรมการ
ตรวจสอบการค้นควา้อิสระ  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องในการศึกษาการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงผูศึ้กษาได้น ามาประกอบการคน้ควา้และขอบพระคุณแหล่งขอ้มูลท่ีมีส่วนช่วย
สนบัสนุนใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

ทา้ยน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจและสนบัสนุนในเร่ือง
การศึกษาเสมอมา และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัและเพื่อนๆนกัศึกษาปริญญาโททุกท่าน
ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกดว้ยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ่
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บทที ่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
HAPPY DOG เป็นธุรกิจต่อยอดเพื่อความครบวงจรเก่ียวกบัธุรกิจสัตวเ์ล้ียงให้แก่ร้าน

เทพพานิชภายใตแ้นวคิดท่ีตอ้งการเห็นสัตวเ์ล้ียงในต่างจงัหวดัมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยการใชสิ้นคา้
และบริการของทางร้านเป็นส่ือกลางแทนความรักจากใจของเจา้ของไปสู่สัตวเ์ล้ียง  ในส่วนกิจการ
ดั้งเดิมร้านเทพพานิช จ าหน่ายสินค้า อาหารและอุปกรณ์เก่ียวกับสัตวเ์ล้ียง จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2551 ใช้เงินทุนหมุนเวียน 2.5 ลา้นบาท เป็นเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายใชอ้าคารพาณิชยข์องครอบครัวเป็นสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายโดยมีลกัษณะเป็น
อาคารพาณิชยสู์ง 3.5 ชั้น หนา้กวา้ง 9 เมตร มีโกดงัตั้งติดกบัตวัอาคาร 1 หลงัใชใ้นการเก็บสินคา้
รวมพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 1ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม บนทางถนน
หลวงหมายเลข 346 ในส่วนร้าน HAPPY DOG  เป็นสถานให้บริการสัตวเ์ล้ียงโดยเน้นสุนขัเป็น
หลกัประกอบดว้ยบริการ 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1. บริการหลกัคือ บริการอาบน ้ า ตดัแต่งขนสุนขั ส าหรับเจา้ของสุนขัท่ีตอ้งการความ
สะดวกสบายในการท าความสะอาดและเสริมความสวยงามแก่สุนขัของตน 

2. บริการเสริมคือ บริการรับฝากสุนขั 
3. บริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บริการจ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั และ บริการจ าหน่ายอุปกรณ์สุนขั 
 

การบริการทั้ง 3 ส่วนเพิ่มความครบวงจรให้กบัร้านเทพพานิชซ่ึงเป็นร้านจ าหน่าย
อาหารสัตวท่ี์เปิดอยู่เดิม HAPPY DOG ใช้อาคารร้านเทพพานิชเป็นช่องทางจดัจ าหน่าย โดยการ
แบ่งพื้นท่ีดา้นหนา้อาคารท่ีตั้งเทพพานิชส่วนหน่ึง กวา้ง 4.5 เมตร และ 4.9 เมตรภายในมีการแบ่ง
พื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนตามลกัษณะการใชง้านไดแ้ก่ 

1.บริเวณหนา้ร้าน คือ ส่วนท่ีใชรั้บรองลูกคา้ ใชพู้ดคุยเพื่อรับงานจากลูกคา้รวมถึงการ
โชวสิ์นคา้ท่ีจ  าหน่าย 

2. บริเวณหลงัร้าน คือ ใชใ้นการให้บริการแก่สุนขัโดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนบริการตดัแต่งและส่วนบริการอาบน ้ าและเป่าแห้ง HAPPY DOG ประกอบด้วยบริการ10
ประเภท คือ อาบน ้ า ตดัเล็บ เช็ดหู Hair Treatment  ตดัขน อาบน ้ าแมวขนสั้น อาบน ้ าแมวขนยาว  
Hot-oil  เพิ่มอาบน ้ายาก าจดัเห็บหมดั  รับฝากเล้ียง จ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั และจ าหน่ายอุปกรณ์สุนขั   
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HAPPY DOG ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 152 หมู่ 8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม 73130 ลงทุนโดยนางสาวชญานุช  เคา้ภูไทย ด าเนินธุรกิจในลกัษณะกิจการเจา้ของคน
เดียว ใชเ้งินทุนในการหมุนเวียน 456,000 บาท เป็นเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว พร้อม
เปิดใหบ้ริการในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 โดยเปิดท าการทุกวนั โดยในวนัธรรมดาเปิดให้บริการตั้งแต่ 
08:30-19:30 น. วนัเสาร์–อาทิตย ์เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 08:30-21:00 น. ของทุกวนั 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิง อาย ุ20-34 ปี สถานะภาพ
โสด (Young Single) และกลุ่มคนเพศหญิง อายุ 50-64 ปี สถานะภาพสมรส (Middle Aged) เล้ียง
สุนัขท่ีมีลักษณะขนหยิกแข็ง ส่วนนอกหนาและนุ่ม ส่วนในมีสปริงในตวัขนยาวออกไม่ส้ินสุด
จ าเป็นตอ้งหวสีางขนทุกวนัและตอ้งตดัแต่งขนเดือนละ 2-3 คร้ังต่อเดือน (Curly Coats) 

2. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรอง คือ กลุ่มคนเพศชายและเพศหญิง อายุ 20-34 ปี สถานะภาพ
โสด  (Young Single) และกลุ่มคนเพศหญิง อายุ 50-64 ปี สถานะภาพสมรส (Middle Aged) เล้ียง
สุนขัท่ีมีลกัษณะขนส่วนนอกเหยยีดตรงหนาหนุ่ม ส่วนขนดา้นในจะสั้นและทอดยาวไปตามผิว ขน
ยาวออกไม่ส้ินสุด จ าเป็นตอ้งหวีแปรงทุกวนั อาบน ้ าตดัแต่งขนเดือนละ 1-2 คร้ัง ต่อเดือน (Long 
Straight Coats) 

 
โอกาสทางธุรกจิและแนวคิดในการก่อตั้งกจิการ 
 

โอกาสทางธุรกิจพบวา่ธุรกิจการบริการสัตวเ์ล้ียงมีอตัราการเติบโตของยอดขายอยูใ่น
เกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ืองและมีความสอดคล้องกบัธุรกิจการจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงท่ี
ด าเนินกิจการอยูเ่ดิม อนัเน่ืองมาจากสภาพสังคมและการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนไปของคนในปัจจุบนัเป็น
สังคมแบบวตัถุนิยมมากข้ึน มีการแข่งขนัในการท างานมากข้ึน คนเกิดความเครียดและความเหงา
การเล้ียงสัตวเ์ล้ียงไดช่้วยบ าบดัความเครียดและผอ่นคลายความเหงาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะสุนขั
เป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เห็นไดจ้ากมูลค่าตลาดสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าตลาดสูง
และมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นการมีพื้นฐานในการจ าหน่ายอาหารและ
อุปกรณ์เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงส่งผลให้ร้าน HAPPY  DOG  มีความรู้และเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเป็นอยา่งดี ในส่วนของสถานท่ีตั้งส่งผลให้  HAPPY  DOG มีช่องทางการจ าหน่าย
ของร้านมีความชดัเจน สะดวกและอยูใ่นแหล่งชุมชน การตั้งอยูข่องร้านเทพพานิชส่งผลให้สามารถ
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เขา้ถึงฐานลูกคา้ของร้านเทพพานิชซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้าน HAPPY DOG
ไดอ้ยา่งสะดวกโดยทนัที รวมถึงการมีช่างและทีมงานท่ีมีความช านาญการ ท าใหส้ามารถใหบ้ริการ 
แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการเล็งเห็น คือ ธุรกิจร้าน HAPPY 
DOG  จะเป็นธุรกิจต่อยอดท่ีมีความเขม้แข็ง เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจธุรกิจ
เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงเป็นอยา่งดี ส่งผลให้การขยายธุรกิจในคร้ังน้ีจะมีความเขม้แข็งและมัน่คงช่วยเพิ่ม
ใหร้้านเทพพานิชมีความครบวงจรในธุรกิจมากยิ่งข้ีน ธุรกิจมีความเขม้แข็งและมัน่คงในการด าเนิน
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนธุรกจิ 

1. เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ
ลงทุน 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจการบริการสัตวเ์ล้ียง 
 
กลยุทธ์ในการบริหารกจิการ 

HAPPY  DOG ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีเนน้ในเร่ืองคุณภาพและการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นยาวนานกบัลูกคา้เพื่อเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือและ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ไวด้งัน้ี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ได้น ากลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) มาใช้ในการ
บริหารงาน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเปิดด าเนินการใหม่จึงตอ้งเน้นสร้างความเติบโตในส่วนของ
ยอดขาย ก าไร เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจไดน้ ากลยุทธ์มุ่งเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) โดยมุ่งเนน้
การให้บริการลูกคา้ท่ีให้ความส าคญักบัคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ ได้ใช้การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management : CRM) มีการตรวจสอบให้บริการ
จากลูกคา้ทุกคร้ังท่ีลูกคา้ใชบ้ริการเพื่อใชใ้นการปรับปรุงและสร้างกลยทุธ์การรักษาลูกคา้ 

กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) ประกอบดว้ยแผนปฎิบติัการใน 4 ดา้นดงัน้ี  
1. ดา้นการบริการจดัการ เนน้ในเร่ืองคุณภาพของงานและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

กับลูกค้าเป็นหลักเพื่อเป็นการสร้างและการรักษาภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้าสามารถ
ให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีและรู้ถึงคุณค่าของบริการท่ีไดรั้บ รวมถึงความ
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สะดวกสบาย นอกจากน้ียงัมีการวดัความพึงพอใจในการใช้บริการโดยมีการน าเคร่ืองมือท่ีใช้วดั
และประเมินผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI)ในการควบคุมการปฏิบติังาน 
และประเมินผลพนกังานเพื่อให้เกิดการท างานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ
บริการส่วนเพิ่มคือความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากเงินส่วนเพิ่มท่ีจ่ายไปจากราคาสินคา้หรือบริการนั้นเอง  
 

2. ดา้นการตลาดของธุรกิจการบริการ ซ่ึงเนน้การใหบ้ริการมากกวา่การขายสินคา้  
จ านวนผูเ้ขา้รับการบริการจึงมีผลต่อรายได ้การท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ท่ีไดรั้บถือเป็นความส าเร็จของธุรกิจเม่ือผูเ้ขา้รับบริการพอใจจะเกิดการกลบัเขา้มาใชบ้ริการซ ้ าและ
เกิดการประชาสัมพนัธ์ด้วยการบอกต่อซ่ึงถือเป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด HAPPY 
DOG จึงน าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix7P’s) มาเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินการทาง
การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์/การบริการ (Product) 2) กลยุทธ์ดา้นราคา 
(Price) 3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย
(Promotion) 5) กลยุทธ์ดา้นบุคลากร (People) 6) กลยุทธ์ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) 
7) กลยทุธ์ดา้นภาพลกัษณ์การบริการ (PhysicalEvident) 
 

3. ดา้นการผลิต เน่ืองจากงานบริการเป็นงานท่ีไม่สามารถผลิตบริการไวก่้อนได ้  
ความรวดเร็วในการวางแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากทั้งในส่วนขั้นตอนการ
ให้บริการและการจดัแบ่งพื้นท่ีในการท างานให้สอดคลอ้งกนัตามลกัษณะการใช้งานโดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ บริเวณหน้าร้านคือส่วนท่ีใช้รับรองลูกคา้ ใช้
พดูคุยเพื่อรับงานจากลูกคา้รวมถึงการโชวสิ์นคา้ท่ีจ  าหน่ายและบริเวณหลงัร้านท่ีใชใ้นการให้บริการ
แก่สุนขัโดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบริการตดัแต่งและส่วนบริการอาบน ้า เป่าแหง้ 
 

4. ดา้นการเงิน กิจการเลือกใชว้ธีิการบริหารกิจการดว้ยเงินสดในส่วนของเจา้ของเพียง
คนเดียวเพื่อไม่ใหเ้กิดความยุง่ยากในการบริหารจดัการส าหรับพื้นท่ีประกอบการใชบ้ริเวณของร้าน
เทพพานิชเพื่อช่วยในการก าหนดค่าเช่าสถานท่ีใหมี้อตัราคงท่ีและไม่สูงจนเกินไป 
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โครงสร้างการลงทุน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างการลงทุน 
 

รายการ 
ส่วนของเจ้าของ 

(บาท) 
กู้ธนาการ  
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

ค่าตกแต่ง 155,000 - 155,000 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการใหบ้ริการ 125,000 - 125,000 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 37,000 - 37,000 
ค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน 39,000 - 39,000 
เงินทุนหมุนเวยีน 100,000 - 100,000 

รวมมูลค่าการลงทุน 456,000  456,000 
 
ผลการตอบแทนจากการลงทุนของกจิการ 

ในดา้นผลตอบแทนของการลงทุนคาดวา่จะมีผลจากการประกอบการดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลตอบแทนของการลงทุน 
 

รายการ 
ปีที่ 1 
(บาท) 

ปีที่ 2 
(บาท) 

ปีที่ 3 
(บาท) 

ปีที่ 4 
(บาท) 

ปีที ่5 
(บาท) 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 246,220 283,624 324,748 370,000 419,752 

ก าไรสุทธิ 246,220 226,899 259,798 296,000 335,801 

จุดคุม้ทุน (บาท) (146,760) (36,291) 244,688 480,975 747,922 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (NPV) ณ ส้ินปีท่ี 5 มีมูลค่าเท่ากบั : 266,948 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน : 1.2  
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บทที ่ 2 
ความเป็นมาของโครงการ 

 

ในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้มาตรฐานค่าครองชีพ
สูงข้ึน วถีิการด ารงชีวติเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั คนมีความเร่งรีบและความเครียดเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก 
การน าสัตวม์าเล้ียงเป็นทางเลือกหน่ึงซ่ึงช่วยผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียดให้ลดนอ้ยลง
ไดแ้ละสุนขัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นท่ีนิยมในทุกชนชาติเป็นอยา่งมากและดว้ยเหตุผลต่างๆเหล่าน้ีส่งผล
ให้จุดประสงคข์องการเล้ียงสุนขัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยเล้ียงไวเ้พื่อฝึกหดั เช่นการเล้ียงสุนขั
ไวเ้พื่อป้องกนัอาชญากรรม กลายมาเป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเด็กและเพื่อแก้
เหงาส าหรับผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเพราะสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ีสามารถให้ความเพลิดเพลินและรักษาสุขภาพจิต
ทางออ้ม (ฑิฆมัพร บุญมี  2547:1) ดงันั้นสุนขัจึงเขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัมากข้ึนเห็นไดจ้าก
การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และให้ความส าคญัจากผูเ้ป็นเจา้ของ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจ านวนสุนขัมี
อตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีการขยายตวั
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็นอาชีพหลากหลายเก่ียวกบัสัตว์เล้ียง เช่น การจ าหน่ายอาหาร การ
จ าหน่ายอุปกรณ์ การจ าหน่ายพนัธ์ุสัตว ์การให้บริการการอาบน ้ า ตดัแต่งขน การให้บริการการ
รักษาสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ 

เพื่อเป็นการรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในจุดน้ีผูป้ระกอบการมีความสนใจท่ีจะ
ลงทุนด าเนินธุรกิจ HAPPY DOG ประกอบดว้ยบริการ 10 ประเภท คือ อาบน ้ า ตดัเล็บ เช็ดหู Hair 
Treatment  ตดัขน อาบน ้ าแมวขนสั้น อาบน ้ าแมวขนยาว  Hot oil เพิ่มอาบน ้ ายาก าจดัเห็บหมดั รับ
ฝากเล้ียง จ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั จ าหน่ายอุปกรณ์สุนขัแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเล้ียงสุนขัไวเ้ป็นเพื่อน
และเป็นคนท่ีรักและดูแลเอาใจใส่สุนขัเป็นอยา่งดีและยงัเป็นการต่อยอดธุรกิจร้านเทพพานิชท่ีเปิด
ท าการจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงอยูเ่ดิมใหมี้ความครบวงจรมากข้ึน 

 

ลกัษณะธุรกจิ 
ช่ือธุรกิจ  :  HAPPY  DOG 
ท่ีตั้ง  :  เลขท่ี 152 หมู่ 8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  
รูปแบบบริการ   :  การบริการสัตวเ์ล้ียง 
วนัท่ีเปิดด าเนินการ :  1 มิถุนายน 2554 
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แผนผงัท่ี 1 แสดงท่ีตั้งร้าน HAPPY  DOG 
 

 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงสัญลกัษณ์ของกิจการ 
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ภาพท่ี 2 แสดงหนา้ร้านของกิจการ 
 

ประวตัิของเจ้าของกจิการ 
ช่ือ   : นางสาวชญานุช เคา้ภูไทย 
ท่ีอยู ่  : 152 หมู่ 8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
การศึกษา  : ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาและ 

   การแนะแนว มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ก าลงัศึกษา  : ปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

  (การประกอบการ) มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วฒิุการศึกษาพิเศษ : การตดัแต่งขนสุนขัโรงเรียนสตาร์วดู 
ประวติัการท างาน : ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับผดิชอบในปัจจุบัน 
เจา้ของกิจการร้านเทพพานิชดูแลในส่วนการซ้ือ การขาย การบริหารงานบุคคลและ

การเงิน การประสานงานและควบคุมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆให้มีความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
มาตรฐานการด าเนินงานตลอดจนรวบรวมวิเคราะห์และสรุปภาพรวมแผนงานงบประมาณและการ
พฒันาบุคคลกร 
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แผนการด าเนินงานก่อนเปิดกจิการ 

แสดงดว้ยตารางระยะเวลาการปฏิบติังาน (Gantt chart) เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด
ทิศทางและการเตรียมจดัตั้งธุรกิจเป็นขั้นตอนแรก โดยเร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 
จนถึงข้ึนตอนการเปิดด าเนินการในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 รวมระยะเวลา 11 เดือน 

 
ตารางท่ี 3  แสดงแผนการด าเนินงานก่อนเปิดกิจการ 
 

ขั้นตอน ผู้บริหาร 

การด าเนินงานก่อนการเปิดกิจการ 

2553 2554 

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

1.ก าหนด 
ทิศทาง 
และเตรียม
จดัตั้ง 

เจา้ของ
กิจการ 

      

     

2.จดัท า 
 แผนธุรกิจ 

เจา้ของ
กิจการ 

      
     

3. ตกแต่ง  
    ร้าน 

เจา้ของ
กิจการ 

      
     

4. จดัจา้ง 
   พนกังาน 

เจา้ของ
กิจการ 

      
     

5.จดัหา 
   อุปกรณ์ 

เจา้ของ
กิจการ 

      
     

6. เปิด 
ด าเนินการ 

เจา้ของ
กิจการ 
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บทที ่ 3 
การวเิคราะห์อุตสาหกรรม 

 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมท าข้ึนเพื่อให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ได้เข้าใจถึงภาพรวมโครงสร้างของอุตสาหกรรมทั้งในด้านการผลิต การตลาด
ลกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานการณ์และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมนั้นๆท่ีกิจการ
ด าเนินงานอยู่ทั้ งน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือความ
เหมาะสมในการให้สินเช่ือแก่กิจการ ที่ส าคญัเป็นการทบทวนแก่เจา้ของกิจการอีกคร้ังว ่า
อุตสาหกรรมที่ตนด าเนินงานอยู่นั้นน่าลงทุนจริงหรือไม่และอยู่ในยุคท่ีก าลงัเติบโตหรือตกต ่า
เป็นการศึกษาสภาวะและแนวโน้มของตวัแปรระดบัอุตสาหกรรมจะท าให้เราเขา้ใจลกัษณะและ
ความเป็นไปของอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจของเราสังกัดอยู่  เน่ืองจากแนวโน้มของตัวแปรทาง
อุตสาหกรรมมีผลต่อ “โอกาส” และ “อุปสรรค” ต่อธุรกิจ ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมมีอยูห่ลาย
ประเด็นท่ีส าคญั เช่น ปัจจยัท่ีส าคญัด้านเศรษฐกิจท่ีมีต่ออุตสาหกรรมประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
อุตสาหกรรมอยูใ่นช่วงใดของวงจรชีวิต อุตสาหกรรม ปัจจยัอะไรบา้งท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในอุตสาหกรรมและผลกระทบของปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีมีอะไรบา้ง ปัจจยัการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และปัจจยัเหล่านั้นมีความเขม้แข็งมากน้อยเพียงใด สถานภาพการแข่งขนั
ขององค์กรธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร การประเมินโอกาสและข้อจ ากัดของ
อุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขันท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างไร การวิเคราะห์คู่แข่งใน
อุตสาหกรรมเป็นอย่างไร การก าหนดปัจจยัแห่งความส าเร็จในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเป็น
อย่างไร ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และพสุ เดชะรินทร์  
2546 : 114) 

ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมจะถูกน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ในแบบจ าลอง 5
ปัจจยัของ Porter ผลท่ีไดน้ี้จะมีประโยชน์หลายประการ เช่น ท าให้ทราบขอ้ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ
ดา้นการแข่งขนัของเรา เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมขอ้ไดเ้ปรียบน้ีเราสามารถใช้ระบุเป็น
โอกาสของธุรกิจ ขอ้เสียเปรียบควรจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นอุปสรรคของธุรกิจในการแข่งขนัซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่อไป 
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แนวโน้มการเติบโตของธุรกจิ 

ปัจจุบนัธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่าตลาดประมาณ 10,500 ลา้นบาทแบ่งออกเป็น
ตลาดเวชภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะท่ีตลาดอาหาร มีมูลค่า
ประมาณ 4,000-5,000 ลา้นบาทซ่ึงทั้งสองตลาดมีอตัราเติบโตต่อเน่ืองในสัดส่วน 10-15% โดยปัจจยั
หลกัมาจากมุมมองของผูบ้ริโภคมองสัตวเ์ล้ียงเป็นสมาชิกของครอบครัวท่ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลไม่ต่าง
ไปจากสมาชิกคนอ่ืนๆอีก ตลาดธุรกิจโรงพยาบาลซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 3,000 ลา้นบาทส่วนท่ีเหลือ
เป็นธุรกิจของใชต่้างๆรวมถึง Pet  Shop มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,400-1,500 ลา้นบาทซ่ึงกลุ่มน้ีก็จะ
มีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายอาหารสัตวด์ว้ยเช่นกนั (กรุงเทพธุรกิจ  2552) 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 1 มูลค่าตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง 
 

ธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงสามารถแบ่งออกตามสินคา้และบริการได ้4 ประเภทดงัน้ี 
1. การจ าหน่ายอาหารสัตวใ์นรูปแบบอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารสด อาหารประจ า

หรืออาหารเสริม ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีจ  าหน่ายดีท่ีสุดเพราะสัตวต์อ้งใชทุ้กวนัซ่ึงเจา้ของก็มกัไม่มีเวลาใน
การจดัเตรียมอาหารหรือปรุงอาหารเองจึงตอ้งพึ่งพาอาหารส าเร็จรูป  อาหารสดจากร้านจ าหน่าย
อาหารสัตว ์แต่การจ าหน่ายอาหารสัตวก์็ไม่ไดมี้ก าไรมากมายเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการมากรายท า
ใหเ้กิดการแข่งขนัตดัราคากนั ก าไรจากส่วนน้ีจึงมีนอ้ย การจ าหน่ายอาหารสัตวจึ์งตอ้งถือคติ “มาเร็ว
ไปเร็ว” คือตอ้งพยายามหมุนเวียนสินคา้ให้เร็วท่ีสุดอย่าให้คา้งนานเพราะจะเป็นการจมทุนและ
อาหารก็มีการเส่ือมคุณภาพไดอ้าหารท่ีจ าหน่ายมีคุณภาพหลายระดบัตั้งแต่ระดบัธรรมดา อาหาร

เวชภัณฑ์
10%

อาหาร
47%

โรงพยาบาลสัตว์
29%

บริการสัตว์เลีย้ง 
14%

มูลค่าตลาดของธุรกจิที่เก่ียวกับสัตว์เลีย้ง
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คุณภาพดี อาหารคุณภาพพิเศษและอาหารคุณภาพพิเศษยิ่ง ซ่ึงผูจ้  าหน่ายตอ้งศึกษาและจดัวางกลุ่ม
ลูกคา้ให้เหมาะสม ลูกคา้ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงทัว่ไปก็มกัใช้อาหารธรรมดาถึงอาหารคุณภาพดีแต่ถ้าเป็นผู ้
เล้ียงสัตว์พนัธ์ุแท้ท่ีส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศมกัใช้อาหารคุณภาพพิเศษเช่นเดียวกับฟาร์ม
เพาะพนัธ์ุสัตวก์็ใช้อาหารคุณภาพพิเศษ ส่วนอาหารคุณภาพพิเศษยิ่งนั้นมีผูใ้ช้น้อยราย  ส่วนใหญ่
เป็นผูเ้ล้ียงท่ีมีฐานะดี เล้ียงอยู่ตามบา้นและตอ้งการส่งเขา้ประกวดตามงานประกวดสัตวเ์ล้ียงต่างๆ 
การบริหารสินคา้คงคลงัจึงเป็นเร่ืองส าคญัของการจ าหน่ายอาหารสัตวใ์นบางคร้ังบริษทัผูจ้  าหน่าย
อาหารอาจจดัส่งเสริมการขาย เช่นซ้ือ 10 ถุงแถม 3 ถุงหรือให้ส่วนลดพิเศษเม่ือมีการสั่งซ้ือใน
ปริมาณมาก หากเราไม่สามารถสั่งสินคา้ได้มากเท่าท่ีจะได้รับการส่งเสริมการขายเน่ืองจากยงัมี
สินคา้คงคลงัอยูม่ากก็จะเสียโอกาสท่ีจะไดล้ดตน้ทุนส่วนนั้นไป แต่ในทางกลบักนัถา้สั่งสินคา้เขา้มา
เกินกวา่จะขายไดจ้นสินคา้หมดอายตุอ้งทิ้งหรือจ าหน่ายไปในราคาถูกก็กลายเป็นตน้ทุนท่ีแฝงเขา้มา
อีกซ่ึงแพงกวา่ซ้ืออาหารในราคาธรรมดา 

2. โรงพยาบาลรักษาสัตว์ในลักษณะคลินิคหรือโรงพยาบาลซ่ึงต้องมีบุคคลเป็น  
สัตวแพทยเ์ท่านั้นจึงสามารถด าเนินการไดแ้ละตอ้งมีการขออนุญาตตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตวด์ว้ย
ซ่ึงร้านจ าหน่ายอาหารสัตวแ์ละอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงส่วนใหญ่ตอ้งการท าธุรกิจส่วนน้ีเพราะจะท าให้
ร้านของเขาครบวงจร 100% และส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีลงทุนแพงท่ีสุดโดยเฉพาะบุคคลท่ีเป็นสัตวแพทย์
และเคร่ืองมือทางการแพทย ์แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะจดับริการส่วนน้ีไดอ้าจท าความสัมพนัธ์กบัคลินิกท่ี
อยูใ่กลเ้คียงเพื่อสามารถส่งลูกคา้ไปใชบ้ริการซ่ึงกนัและกนัไดเ้ป็นการดีเสียอีก 

3. เวชภณัฑเ์ป็นยาท่ีใชก้บัสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นแผล เป็นโรคผิวหนงั มีอาการคนัหรือกลุ่มท่ี
เป็นเห็บหมดั ช่วยให้มีอาการดีข้ึนเป็นการรักษาตามอาการแต่การขายสินคา้ในกลุ่มเวชภณัฑ์น้ีทาง
ร้านต้องมีเภสัชกรคอยควบคุมท าให้บางทีร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เล้ียงท่ีท าการ
จ าหน่ายอาจตอ้งจ่ายเงินในส่วนของค่าดูแลใหแ้ก่เภสัชกรอีกที 

4. การบริการสัตวเ์ล้ียง เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้และบริการโดยสามารถ
แบ่งออกตามลกัษณะการบริการได ้3 บริการดงัน้ี 

4.1 บริการเสริมสวยตดัแต่งทรงขน (Grooming) การอาบน ้าตดัแต่งทรงขนสุนขั 
เป็นงานท่ีเสริมความงามให้สัตวเ์ล้ียงส าหรับเจา้ของท่ีรักความสวยงามและให้ความสะอาดกบัสัตว์
เล้ียงและเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีนิยมมาเสริมสวยกนัมาก ไดแ้ก่ สุนขั รองลงมาก็เป็น แมว หนู กระต่าย
ตามล าดบั สุนขัท่ีเขา้มาเสริมสวยมากท่ีสุดคือ พุดเด้ิล รองลงมาเป็น ชิสุ ค็อกเกอร์ มลัทีส ยอร์คเชียร์ 
ปอมเมอร์เรเนียนและพนัธ์ุอ่ืนๆ การตดัแต่งขนให้สวยข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีส าคญัคือตวัสัตวเ์อง
ตอ้งให้ความร่วมมือคือตอ้งน่ิงพอให้ตดัขนได ้ซ่ึงช่างตดัขนตอ้งมีเทคนิคการจดัการ มิฉะนั้นอาจ
เกิดบาดแผลได ้อุปกรณ์การตดัตอ้งมีคุณภาพงานท่ีไดจึ้งออกมาดี ส่วนบริการเสริมสวยตดัแต่งทรง
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ขนมีองคป์ระกอบขั้นต ่า ประกอบดว้ย ช่างตดัแต่งทรงขน 1 คน มีศกัยภาพท่ีสามารถให้บริการได้  
10  ตวัต่อ 1 วนัแต่จะรายไดเ้ท่าไรข้ึนอยูก่บัแต่ละท าเลแต่ละสถานท่ี ในหน่ึงวนัควรมีสุนขัเขา้มาใช้
บริการ 7 - 8 ตวั ค่าบริการราคาตวัละประมาณ 250 - 300 บาท รายไดโ้ดยเฉล่ียเฉพาะบริการน้ีจะได้
วนัละ 2,000 บาท จุดส าคญัคือความเช่ียวชาญและความเอาใจใส่ของช่าง ถา้เจา้ของกิจการมีความรู้
หรือผา่นงานดา้นน้ีมาบา้งก็จะช่วยจดัการตรงน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 บริการรับฝากสัตวเ์ล้ียง เม่ือเจา้ของตอ้งไปไกลจากท่ีเล้ียงสัตวโ์ดยจะรับฝากไว้
เล้ียงดูและใหอ้าหารซ่ึงจะประสบความส าเร็จไดก้็ตอ้งประกอบดว้ยความพร้อมของสถานท่ีและการ
จดัการท่ีดีตอ้งมีสถานท่ีกวา้งขวางจดัแบ่งเป็นห้องให้เหมาะสม ปรับตามขนาดสัตวไ์ดห้ลายขนาด
สะอาดและน่าอยูแ่ละสามารถสร้างความมัน่ใจและความไวใ้จแก่เจา้ของผูน้ ามาฝากได ้

4.3 จ  าหน่ายพนัธ์ุสัตวท์ั้งแบบซ้ือขาดและฝากขายหรือรับสั่งจองโดยมีภาพและ
รายละเอียดพร้อมรวมถึงการจ าหน่ายพนัธ์ุสัตว ์ซ่ึงเป็นของมีชีวิตจะมีความยุ่งยากกว่าการจ าหน่าย
อุปกรณ์และอาหารเพราะสัตวต์อ้งกินอาหารและขบัถ่าย ตอ้งมีการออกก าลงักาย  มีการเจ็บป่วย 
เส่ือมสลายหรือตายได้ ตน้ทุนของสัตวก่์อนจ าหน่ายจึงเพิ่มข้ึนมากกวา่สินคา้การจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 
ซ่ึงอาจมีต้นทุนเพิ่มเป็นค่าดอกเบ้ียหรือค่าเสียโอกาส แต่ในสัตวน์ั้นตอ้งจ่ายค่าอาหารทุกวนัยิ่ง
จ  าหน่ายช้ายิ่งตอ้งบวกราคาลงไปในตน้ทุนมากข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ีสัตวย์งัตอ้งการพื้นท่ีอาศยั ยิ่ง
สัตวใ์หญ่ยิง่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมาก ดงัท่ีเราอาจเห็นร้านจ าหน่ายสัตวเ์ล้ียงในท าเลดีๆมีสัตวจ์  าหน่ายไม่ก่ีตวั
ทั้งน้ีเพราะเขาไม่มีท่ีเก็บนั่นเอง การตั้งราคาจ าหน่ายสัตวจึ์งตอ้งตั้งราคาให้ครอบคลุมถึงตน้ทุน
เหล่าน้ีด้วยแต่ถ้าก าหนดราคาสูงเกินไปจะจ าหน่ายยาก ดังนั้ นจึงต้องหาวิธีบริหารต้นทุนให้ดี 
บางคร้ังอาจตอ้งใช้วิธีฝากจ าหน่ายโดยก าหนดแบ่งราคาจ าหน่าย เม่ือจ าหน่ายได ้เช่น 30% หรือ 
50% แลว้แต่ความยากง่ายของการจ าหน่าย แต่ถา้จ าหน่ายไม่ไดอ้าจตอ้งเก็บค่าเล้ียงดูเช่น 15% ของ
ราคาจ าหน่ายหรือแลว้แต่สมควรแต่ไม่ควรจ าหน่ายราคาท่ีต ่าจนเกินไปเพราะตน้ทุนค่าอาหารและ
ค่าเล้ียงดูท่ีพอกพูนข้ึนทุกวนัและยงัตอ้งเส่ียงจากการป่วยและตาย  นอกจากน้ีควรมีการรับประกนั
คือภายใน 7 วนั หากสัตวป่์วยและตายทางร้านควรเปล่ียนตวัใหม่หรือคืนเงินให ้

4.4  การจ าหน่ายอุปกรณ์ (Acceseries) ประเภทแชมพู ปลอกคอ สายจูง กรงตูป้ลา
ของเล่น หิน ทราย ตน้ไม ้ฯลฯ ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีมีก าไรมากท่ีสุดรองจากการตดัแต่งขนเน่ืองจาก
บางส่วนเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยและสินคา้แฟชัน่ลูกคา้จะซ้ือดว้ยความพอใจและไม่ค่อยเก่ียงเร่ืองราคา
แต่ก็มีร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงมากมายตอ้งปิดกิจการลง เพราะมีสินคา้มากมายให้ 
ผูเ้ล้ียงเลือกซ้ือแต่ไม่รู้วา่สินคา้ช้ินไหนท่ีสามารถจ าหน่ายไดจ้ริง เม่ือสั่งซ้ือสินคา้มาแลว้ก็ตอ้งจ่ายค่า
สินคา้ตามก าหนดไม่วา่จะจ าหน่ายไดม้ากนอ้ยหรือจ าหน่ายไม่ไดเ้ลยก็ตาม 
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การส ารวจข้อมูลทางการตลาดแบบปฐมภูมิ 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีเขา้มาใช้บริการเก่ียวกับสุนัขในสถานบริการและ
จ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัสุนขัในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จ านวน 3 ร้านๆละ 50 คนรวมเป็น
จ านวน 150 คนในระยะเวลา 1 เดือน คือช่วงเดือนมกราคมปี 2554 พบวา่ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 20-34 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉล่ียอยู่ท่ิ 10,000 - 20,000 บาท ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและขา้ราชการ 

ส่วนท่ี 2 สถานภาพทัว่ไปของการเล้ียงสุนขั พบวา่ ส่วนใหญ่เล้ียงสุนขัน ้ าหนกั 5-10 
กิโลกรัม ลักษณะสายพนัธ์ุของสุนัขเป็นแบบพนัธ์ุผสม ลักษณะขนของสุนัขเป็นแบบขดลวด 
เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดของการเล้ียงสุนขัไวใ้นบา้นคือเล้ียงไวเ้ป็นเพื่อน 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการเขา้รับบริการสัตวเ์ล้ียง พบวา่ ส่วนใหญ่เคยเขา้รับบริการ โดย
บริการท่ีเลือกใชม้ากท่ีสุดคือบริการอาบน ้ าตดัแต่งขน ความถ่ีในการเขา้รับบริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน
ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการเขา้รับบริการสัตวเ์ล้ียงคือความสะอาด เหตุผลท่ีเลือกร้านให้บริการสัตวล้ี์ยงคือ
ใกลบ้า้น ราคาค่าบริการคร้ังละประมาณ 300 - 600 บาท 

ส่วนท่ี 4 ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการสัตวเ์ล้ียง พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์
ตอ้งการความหลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกบัสัตวเ์ล้ียง สถานท่ีมีความสะอาด กวา้งขวาง  ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ บริการส่งเสริมการขายโดยเลือกใชบ้ริการลดแลกแจกแถมใหผู้รั้บบริการ รับ
ฟังความตอ้งการของลูกคา้และมีความรับผดิชอบสูง มีจิตใจรักสัตว ์
 

มาตรฐานในการประกอบธุรกจิ 
มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจยึดเป็นแนว

ทางการปฏิบัติในการด าเนินอาชีพ ควบคุมให้ผูป้ระกอบการด าเนินกิจการด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

HAPPY  DOG  เป็นการด าเนินการในลกัษณะเจา้ของคนเดียวให้บริการ  10 ประเภท
คือ อาบน ้ า ตดัเล็บ เช็ดหู Hair Treatment  ตดัขน อาบน ้ าแมวขนสั้น อาบน ้ าแมวขนยาว  Hot oil  
เพิ่มอาบน ้ายาก าจดัเห็บหมดั รับฝากเล้ียง จ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั จ  าหน่ายอุปกรณ์สุนขั  การบริการของ
ทางร้านเป็นไปเพื่อความสะอาดและสวยงามไม่ใช่การบ าบดัโรค จึงไม่มีกฎหมายท่ีเขา้มาควบคุม  
แต่อย่างไรก็ตามกิจการ HAPPY DOG  จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยจ์ริงใจและไม่เอารัดเอา
เปรียบลูกคา้และสังคม มุ่งเนน้การบริการอยา่งมีคุณภาพดว้ยราคาท่ีเหมาะสมโดยมีการยึดหลกัการ
ก าหนดและพฒันามาตรฐานงานบริการดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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  การก าหนดและพฒันามาตรฐานงานบริการ (Setting and Improving service standards) 

ในการท่ีจะบรรลุผลส าเร็จในการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพตามตวัแบบคุณภาพงาน
บริการไดน้ั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. การฟัง (Listening) คุณภาพถูกก าหนดโดยลูกคา้ การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
กิจการ (Specification) ไม่ใช่คุณภาพ แต่การปฏิบติัตามข้อก าหนดของลูกค้าคือคุณภาพแท้จริง   
การปรับปรุงบริการจะตอ้งเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัความคาดหวงัและการรับรู้ทั้งของ
ลูกคา้และผูใ้หบ้ริการ 

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความน่าเช่ือถือเป็นหลักส าคญัของงานบริการท่ีมี
คุณภาพ ลูกคา้จะไม่ใหค้วามสนใจเลยหากงานบริการนั้นไม่น่าเช่ือถือ 

3. บริการพื้นฐาน (Basic Service) ลูกคา้คาดหวงัจะไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานไม่ใช่แค่
ภาพจินตนาการและตอ้งการผลปฏิบติังานไม่ใช่ค าสัญญา 

4. การออกแบบงานบริการ (Service Design) ลูกคา้คาดหวงับริการขั้นพื้นฐานท่ี
น่าเช่ือถือ ซ่ึงอยู่กบัทุกองค์ประกอบท่ีตอ้งท าหน้าท่ีไปด้วยกนัในระบบบริการ การออกแบบท่ีมี
ขอ้บกพร่องในส่วนใดก็ตามของระบบบริการจะลดคุณภาพงานบริการได ้

5. การกลับมาใช้บริการ (Recovery) การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ากิจการจะได้รับ
คะแนนดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีไม่น่ายินดีจากลูกคา้หากว่าปัญหาของลูกคา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข
จนเป็นท่ีน่าพอใจกิจการท่ีไม่สามารถตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้จะ
ประสบความลม้เหลวในการใหบ้ริการ 

6. ความแปลกใจ (Surprising Customer) อะไรก็ตามท่ีลูกคา้ไดรั้บนอกเหนือความ
คาดหมายจะน ามาซ่ึงความแปลกใจ กิจการบริการนอกจากจะให้บริการท่ีน่าเช่ือถือแลว้การสร้าง
ความแปลกใจใหก้บัลูกคา้เม่ือมีการส่งมอบบริการจะเป็นบริการท่ียอดเยีย่มอยา่งแทจ้ริง 

7. ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค (Fair Play) กิจการบริการตอ้งให้บริการแก่ลูกคา้ทุกคนเท่า
เทียมกนัหากลูกคา้รู้สึกวา่ไม่มีความเสมอภาคพวกเขาจะเกิดความคบัแคน้ใจและไม่ไวใ้จกิจการนั้น
อีกต่อไป 

8. ท างานเป็นทีม (Team work) การท างานร่วมกันเป็นทีมเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ
สนบัสนุนใหเ้กิดแรงจูงใจในการใหบ้ริการ 

9. การวิจยัพนกังาน (Employee Research) การวิจยัพนักงานเป็นส่ิงส าคญัต่อการ
ปรับปรุงงานบริการพอๆกบัการวจิยัลูกคา้ 

10. ผูน้ า (Servant Leadership) การส่งมอบบริการท่ีดีนั้นตอ้งอาศยัรูปแบบเฉพาะของ
ความเป็นผูน้ าซ่ึงเป็นตวักระตุน้และผลกัดนัใหบ้รรลุผลส าเร็จในงานบริการ 
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วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางสังคม 
 

สภาพแวดลอ้มภายนอกทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้
(Uncontrollable Factors) และปัจจยัเหล่านั้นส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อความอยูร่อด
(Survival) และการเจริญเติบโตของธุรกิจปัจจัยบางอย่างสร้างโอกาสหรือข้อได้เปรียบ
(Opportunities) ซ่ึงเป็นช่องทางน ามาใชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแต่ปัจจยับางปัจจยัเป็นปัญหา
หรืออุปสรรค (Threats) ให้แก่ธุรกิจได ้ดงันั้นธุรกิจจ าเป็นตอ้งศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนการตลาด ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นตอ้งคอยติดตาม
แนวโนม้ของสภาพแวดลอ้มและประเมินความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (พิบูล  ทีปะปาล  2551) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางสังคมเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในการ
ก าหนดกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไป
สภาพแวดลอ้มภายนอกทางสังคมท่ีผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงมีดงัน้ี (พิบูล ทีปะปาล  2551) 

1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 
2. ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal) 
3. ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม (Social Cultural) 
4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technological)  

 

1. ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic)  
การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจเน่ืองจาก 

สภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลโดยตรงต่อความมัน่ใจของนกัลงทุนรวมถึงความมัน่ในของผูบ้ริโภคใน
ส่วนของการจบัจ่ายใช้สอยหรืออ านาจซ้ือท่ีจะลดลงตามสภาะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนเพราะนกัลงทุน
ขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุนและผูบ้ริโภคไม่กลา้ใช้จ่าย ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจในประเทศต่อไป  

ปี 2554 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 ชะลอตวัจากร้อยละ 7.5 ในปี 2553 ผลจากแนวโนม้การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจในปี 2554 ชะลอจากปี 2553 ประกอบกบัแนวโนม้การแข็งตวัของค่าเงินบาท 
ราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตและรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้ของคนไทย
รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ปัญหาอุทกภยัในปลายปี 2553 ส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองถึงการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 แต่ในไตรมาสท่ี 3 
การขยายตวัของเศรษฐกิจจะดีข้ึนโดยมีแรงสนับสนุนจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและความ
มัน่ใจของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะอุปสงค์ในประเทศเป็นปัจจยัส าคญัในการ
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ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในปี 2554 ครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเน่ืองจากการปรับอตัราเงินเดือนและค่าจา้ง
ขั้นต ่า ราคาสินคา้เกษตรมีแนวโนม้ดีข้ึน การปรับวงเงินงบประมาณปี 2554 ท าให้การใชจ่้ายภาครัฐ
ปรับตวัสูงข้ึน อตัราการว่างงานเฉล่ียอยู่ในระดบัต ่าและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคจะสูงข้ีนอย่าง
ต่อเน่ืองอตัราดอกเบ้ียมีแนวโน้มอยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากการด าเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อน
คลาย 

จากขอ้มูลภาพรวมดา้นเศรษฐกิจขา้งตน้ส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของ HAPPY 
DOG โดยพบวา่ช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 การขยายตวัของเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ต ่าถา้เทียบกบัปี 
2553 อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการแต่ในไตรมาสท่ี 3 การขยายตวัทางเศรษฐกิจจะดีข้ึน
ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีก าลงัซ้ือเพิ่มข้ึน มีการซ้ือเพิ่มข้ึน ซ่ึงทางร้านจะเปิดด าเนินการ
ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีพื้นตวัซ่ึงถือเป็นผลดีของทางร้านเพราะ
เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจฟ้ืนตวั 

 

2. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political - Legal) 
     ปัจจัยด้านการเมืองและกฏหมายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบาย

ประกอบธุรกิจของประเทศซ่ึงถา้มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลแบบผสมผสานพรรคบ่อยๆ นกัลงทุนทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติจะอ่อนไหวกับปัจจัยทางการเมืองเพราะเก่ียวข้องกับกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ 

ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมายในปี 2554 พบวา่ แมว้า่ปัญหาความขดัแยง้ในสังคม
ปัจจุบนัจะยงัไม่สามารถแกไ้ขให้หมดไปไดแ้ต่รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการส่งออกและน าเขา้
และในเร่ืองเก่ียวกบัอตัราภาษี กฎหมายองคก์รภาครัฐในการสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ เน่ืองจาก
รัฐบาลเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานธุรกิจบริการ โดยไดม้อบหมายให้
กระทรวงพาณิชยโ์ดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมธุรกิจบริการ
เพราะการขบัเคล่ือน การผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนสามารถเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจโดยรวม ส่งเสริมการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยในการเปิดกิจการใหม่หรือขยาย
กิจการเดิม (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 2554) 

จากขอ้มูลด้านการเมืองและกฏหมายดังกล่าวส่งผลดีต่อกิจการ HAPPY  DOG
เน่ืองจากถึงแมใ้นดา้นการเมืองจะยงัไม่มีความชดัเจนในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ให้หมดส้ินไปแต่
รัฐบาลก็มีความชดัเจนในการออกนโยบายทางการคา้เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน
โดยเฉพาะในส่วนการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ย กิจการท่ีเปิดใหม่หรือการขยายกิจการ
เดิมซ่ึงกิจการ HAPPY  DOG ก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนเช่นกนั 
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3. ปัจจัยด้านสังคมและวฒันธรรม (Social Cultural) 
       สภาวะทางสังคมและวฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคอย่างมากเน่ืองจากโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยครอบครัว ชุมชนไปจนถึง
ระดับประเทศซ่ึงในแต่ละสังคม ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับการ
เปล่ียนแปลงทางด้านประชากร บทบาทหรือสถานะภาพของบุคคลและระดบัชนชั้นทางสังคม
ภูมิศาสตร์หรือกายภาพรอบๆธุรกิจ (สุนีย ์วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ  2552 : 54-62) 

สภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคมและวฒันธรรมพบว่าขนาดของครอบครัวไทยมีขนาด
เล็กหรือแบบครอบครัวเด่ียวมากข้ึนส่งผลให้อตัราการเกิดลดลง นอกจากน้ีการด ารงชีวิตท่ีเต็มไป
ดว้ยการแข่งขนั การรีบเร่งและความเครียดท าให้จุดประสงคข์องการเล้ียงสุนขัเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมท่ีเคยเล้ียงไวเ้พื่อฝึกหดั เช่น การเล้ียงสุนขัไวเ้พื่อป้องกนัอาชญากรรม กลายมาเป็นสมาชิกของ
ครอบครัว เพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเด็กและเพื่อแก้เหงาส าหรับผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเพราะสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ี
สามารถใหค้วามเพลิดเพลินและรักษาสุขภาพจิตทางออ้ม (ฑิฆมัพร บุญมี 2547:11)  

จากสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคมและวฒันธรรมดงักล่าวส่งผลดีต่อกิจการ  HAPPY  
DOG  เน่ืองจากสังคมในปัจจุบนัคนนิยมเล้ียงสัตวเ์ล้ียงโดยเฉพาะสุนขัและให้ความส าคญัเป็นอยา่ง
มาก จึงพบว่ามีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจ านวนมากท่ีมีความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการเก่ียวกบัสัตว์
เล้ียง ในการจดัตั้งร้าน HAPPY DOG นอกจากจะเป็นการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายแลว้ยงัเป็นการต่อยอดกิจการร้านเทพพานิชท่ีจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงให้มี
ความครบวงจรเพิ่มมากข้ึน 

 

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี(Technological) 
       เทคโนโลยีทางด้านการผลิต สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั

เพราะเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจ 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้มีการพัฒนาคิดค้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกสบายต่อการด าเนินชีวติเป็นอนัมาก เทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตได้
เป็นอยา่งดี (พิบูล ทีปะปาล  2551) 

เทคโนโลยีโลกปี 2554  ผูบ้ริโภคก าลงัเขา้สู่ช่วงเปล่ียนผ่านการใชชี้วิตและอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีต่างๆ เขา้สู่ยุคดิจิตอลอย่างเห็นไดช้ดัแมก้ระทั้งเพื่อนเราก็ยงักลายเป็นส่วนหน่ึงใน
ระบบสังคมออนไลท ์เช่น Facebook และ Twitter  ขณะเดียวกนัคอมพิวเตอร์ก็สามารถยา้ยเขา้ไปอยู่
ในมือถือ (Phone) หรือทอ็ปเลท (Topless) ท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปสามารถเรียนรู้และใชง้านไดด้ว้ยตนเอง
ไดโ้ดยง่ายนอกจากน้ีแนวโนม้ท่ีน่าสนใจคือมือถืออจัฉริยะ (Smart Phone) กบัท็อปเลท (Topless) 
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ซ่ึงสามารถใช้ไดง่้ายพกพาสะดวกมากข้ึน เราสามารถเรียกคนกลุ่มน้ีว่าสกีนเนเชอร์  (Screenager) 
คือ ผูท่ี้อยูก่บัหนา้จอวนัละหลายๆชัว่โมงโดยเฉพาะการใชอิ้นเตอร์เนตท่ีเฉล่ียวนัละ 3 – 5 ชัว่โมงต่อ
วนั ท็อปเลท (Topless) จะเขา้ครองส่วนแบ่งการตลาดของคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เพราะ
สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเร่ืองความสะดวกสบาย ขนาดและน ้ าหนกัท่ีดีกวา่ 
มือถืออจัฉริยะ (Smart Phone) จะเปล่ียนบทบาทไปเป็นกระเป๋าเงินด้วยเทคโนโลยี NFC (Near  
Frild  Communication)  เทคโนโลยี 3 ดี จะมีการพฒันาให้สามารถดูไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ เช่น แว่นตา เพราะจะสามารถดูได้จากส่ือประเภทโทรทศัน์รวมไปถึงอุปกรณ์พกพา
อยา่งเช่นมือถืออจัฉริยะ (Smart Phone) เป็นตน้ (http://www.aril.co.th ,2554) 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัร้าน HAPPY DOG ทั้งใน
ส่วนงานดา้นการเงิน ระบบบญัชีทางดา้นฐานขอ้มูลกลุ่มลูกคา้ ทางดา้นการวางแผนทางการตลาด 
การประชาสัมพนัธ์เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งานท่ีตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งขนัอยู่
ตลอดเวลา เช่น การใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลท์ Facebook ในการประชาสัมพนัธ์แผนการตลาด
ผลิตภัณฑ์และบริการของทางร้านย ังสามารถและเปล่ียนข้อมูลและความคิดในกลุ่มสังคม  
Facebook ดว้ยกนัไดอี้กดว้ย 

 
การวเิคราะห์สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม (Five Forces  Model) 

การวิเคราะห์สภาวการณ์แข่งขนัของอุตสาหกรรม (Five Forces Model) ของMichael 
Porter เป็นรูปแบบท่ีนิยมกนัมากในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้รู้ถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจของเรา
กบัส่ิงรอบขา้งท่ีมีผลต่อการท าธุรกิจของเราโดยเป็นการวิเคราะห์ในเชิงบวกท่ีไม่ใช่เพียงการเอาชยั
เหนือคู่แข่งแต่ยงัพูดถึงการร่วมมือกันเป็นพนัธมิตร อย่างไรก็ตามมักมีความเข้าใจกันว่าการ
วิเคราะห์ธุรกิจโดยน าหลกั Five Force มาใชน้ั้นควรใช้ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีการแข่งขนัสูง
ส่วนธุรกิจขนาดเล็กนั้นไม่มีความจ าเป็นตอ้งท าเป็นเร่ืองเป็นราวขนาดนั้น หากแต่ในความเป็นจริง
แลว้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มก็สามารถใช ้Model ธุรกิจแบบ Five Force ไดเ้พื่อเสริมให้ธุรกิจ
ของเรานั้นมีความแขง็แกร่งมากยิง่ข้ึนซ่ึงรูปแบบการประเมินสภาวะการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม
(5-FModel) ของ Michael E. Porter หรือ Five Force Model ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัปรากฎใน
แผนภูมิ ดงัน้ี  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  2546:61) 
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แผนภูมิท่ี  2 การวเิคราะห์สภาวการณ์แข่งขนัของอุตสาหกรรม (Five Forces Model) ของ Michael  
       Porter 

การวิเคราะห์สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมรวม (Industry Analysis) การวิเคราะห์
สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม (Five Forces Model) ของ Michael Porter ธุรกิจ HAPPY 
DOG 

1. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among Current Competitors) 
             ตลาดอุตสาหกรรมธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในปัจจุบนัมีอยูใ่นวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product   

Life Cycle) ในช่วงขั้นเจริญเติบโต (Growth Stage) มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงเน่ืองจากมูลค่า
ตลาดท่ีมีอยู่สูงและมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของมูลค่าตลาดส่งผลให้มีบริษทัและร้านคา้ท่ี
จ  าหน่ายสินค้าและบริการเก่ียวกับสัตว์เล้ียงเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากรวมถึงมีการจดัท ากิจกรรม
การตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆมากข้ึน ส่งผลให้มีจ  านวนผูเ้ล้ียงสัตวเ์ล้ียงและให้
ความส าคญักบัสัตวเ์ล้ียงของตนเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ดงันั้นจะเห็นว่าถึงแมธุ้รกิจการบริการสัตว์
เล้ียงจะมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงเพราะอยู่ในช่วงอุตสาหกรรมแต่ก็เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ
เป็นอยา่งมาก 

จากการส ารวจการบริการสัตว์เล้ียงโดยเฉพาะสุนัขในเขตอ าเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม พบวา่ มีความรุนแรงไม่สูงมากนกั ผูใ้ห้บริการยงัขาดทกัษะความช านาญและการพฒันา
ทกัษะใหม่ในการให้บริการการตดัแต่งขนสุนัข  ในเขตอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมถือเป็น
ต่างจงัหวดัส่วนใหญ่ประชากรมีรายได้ต ่า ค่าครองชีพต ่าซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อยอดขายและก าไร
ลดลงไม่จูงใจให้เขา้ไปลงทุนแต่ในส่วน HAPPY DOG เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัจะไดเ้ปรียบในเร่ือง
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ความครบวงจรเน่ืองจากเป็นการต่อยอดธุริจและคุณภาพการบริการจากช่างท่ีมีความช านาญและ
ช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ 

2. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 
             การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่เป็นไปไดไ้ม่ยาก เน่ืองจากธุรกิจการบริการสัตว์

เล้ียงมีอยูห่ลายชนิดบริการแต่ละชนิดไม่เช่ือมโยงกนัแบบตายตวัจึงท าใหส้ามารถลงทุนท าธุรกิจบาง
ชนิดท่ีให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงก่อนแลว้ค่อยเร่ิมลงทุนธุรกิจบางชนิดเพื่อสร้างความครบวงจร
ใหธุ้รกิจได ้เช่น การเลือกการลงทุนในธุรกิจการบริการอาบน ้ า ตดัแต่งขนก่อนแลว้ขยายการบริการ
เป็นการรับฝากเล้ียง เป็นตน้ 

3. คุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Productsor Services) 
             ในส่วนท่ีเป็นสินคา้ทดแทนมีอยู่มากในการบริการสัตวเ์ล้ียง ประเภทบริการการ

อาบน ้ า  ตดัแต่งขนโดยเฉพาะการอาบน ้ า เจา้ของอาจเลือกใชแ้ชมพูท่ีมีความเหมาะสมกบัสุนขัเพื่อ
อาบดว้ยตนเองไดแ้ต่ในส่วนการบริการตดัแต่งขนจะเป็นในส่วนของการใช้ทกัษะความช านาญ
เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ ความรู้เก่ียวกบัร่างกายสุนขัและทกัษะในการตดัแต่งในรูปทรงต่างๆรวมถึง
การน ามาปรับใชใ้นการใหบ้ริการในแต่ละคร้ังซ่ึงยากแก่การทดแทน 

4. อ านาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer) 
             ปัจจุบนัอ านาจการต่อรองของลูกคา้มีอยูม่ากเพราะนอกจากจะมีร้านบริการสัตว ์

เล้ียงร้านอ่ืนๆแลว้ ลูกคา้ก็ยงัสามารถบริการสัตวเ์ล้ียงของตนเองดว้ยตนเองไดอี้กดว้ยแต่เน่ืองจาก
การบริการสัตวเ์ล้ียงเป็นเร่ืองของงานบริการท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัในเร่ืองของทกัษะความช านาญและ
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เป็นปัจจยัหลกัซ่ึงเม่ือลูกคา้เกิดความพอใจก็ยินดีจ่ายในส่วนของ
ค่าบริการและมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการได ้ 

5. อ านาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) 
             อ  านาจต่อรองของผูข้ายมีอยูสู่งมากเน่ืองจากสินคา้ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบภายในกิจการ 

ท าการจดัซ้ือมาจากร้านเทพพานิชซ่ึงเป็นร้านในเครือเดียวกนัและร้านเทพพานิชยงัเป็นร้านคา้ปลีก
และส่งท่ีจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สุนขัขนาดใหญ่ อ านาจการต่อรองในการซ้ือสินคา้จึงมีอยูม่าก
ท าใหส้ามารถไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงในราคาตน้ทุนอีกดว้ย 

จากการวเิคราะห์สภาพแข่งขนัในอุตสาหกรรมท าให้เห็นโอกาสในการเติบโตทาง
ธุรกิจโดยกิจการ HAPPY DOG จะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้งส่วนของคุณภาพท่ีมี
มาตรฐานและมีราคาท่ีเหมาะสมโดยสร้างใหเ้ห็นความแตกต่างในส่วนของคุณภาพการบริการและ
การวางกลยทุธ์ทางการตลาดในการเขา้ถึงลูกคา้ท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่กิจการ HAPPY DOG จะเป็นร้าน
บริการสัตวเ์ล้ียงท่ีไดก้ารยอมรับและสามารถเขา้ไปอยูใ่นใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งแน่นอน 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์สถานการณ์ของกจิการ ( SWOT Analysis ) 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

สถานการณ์ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร
กล่าวคือจะท าให้ทราบว่าองค์กรของเรามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ทั้ง 2 ตวัน้ีจะแสดงให้เห็นวา่องคก์รมีอะไรบา้งท่ีเป็นจุดแข็งท่ี
ควรคงไวแ้ละอะไรบา้งท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึน ส่วนภายนอกองคก์รเราจะทราบไดจ้าก
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไม่ไดแ้ต่
ไดว้ิเคราะห์เพื่อน าไปปรับปรุงองค์กรเพื่อให้เขา้กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก (กิติราช  เตชะมโน
กุล 2552:3) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis) ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ 4 
ดา้นดงัน้ี 

1. จุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ผลจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นส่วนประสม จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต 
จุดแขง็ดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 

2. จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ผลจากปัจจยัภายในท่ีเป็นปัญหาหรือ
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวธีิในการแกปั้ญหา 

3. โอกาส (Opportunities)  หมายถึง  ส่ิง ท่ี เ กิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัท่ีเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกแต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมา
จากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์
จากโอกาสนั้น 

4. อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก
ซ่ึงธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
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การวเิคราะห์สถานการณ์ของกจิการ  Happy  Dog 
จุดแข็ง (Strengths) 
HAPPY DOG มีจุดแข็งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกว่าคู่แข่งและสามารถน ามาใช้ในการ

ก าหนดกลยทุธ์  ดงัน้ี  
1. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นร้านเทพพานิช ท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัซ่ึงเป็น

ฐานเดิมของร้านเทพพานิชไดท้นัที 
2. ท าเลท่ีตั้งมีความชดัเจนเน่ืองจากตั้งอยู่ริมถนนใหญ่สายหลกัและอยู่ในเขตอ าเภอ 

ง่ายต่อการพบเห็นท าใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย 
3. ท าเลท่ีตั้งมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
4. สามารถก าหนดค่าใชจ่้ายในส่วนค่าเส่ือมของพื้นท่ีไดแ้น่นอนเพราะอาคารสถาน

ท่ีตั้งเป็นของตวัเอง 
5. การบริการมีความหลากหลาย 
6. ใหบ้ริการดว้ยช่างท่ีมีความช านาญการณ์ 
7. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชส้ะอาดผา่นการอบฆ่าเช้ือโรค 
8. การบริการเนน้การสร้างและการรักษาภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือเป็นหลกั 
9. มีการท าการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์โดยมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เรียนรู้

ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยสินคา้หรือบริการท่ี
เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละคนมากท่ีสุด 

10. เปิดท าการเป็นเวลามากกว่าคู่แข่ง คือ เปิดบริการวนัธรรมดา ให้บริการตั้งแต่เวลา
08:30-19:30 น. วนัเสาร์–อาทิตยเ์ปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08:30-21:00 น. ของทุกวนัซ่ึงคู่แข่งทั้ง 2
ร้านจะเปิดเป็นเวลาเฉพาะ ท าใหส้ามารถสนองตอบลูกคา้ไดม้ากกวา่คู่แข่งขนั 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
HAPPY DOG มีจุดอ่อนท่ีดอ้ยกวา่หรืออยูใ่นสภาพเสียเปรียบกวา่คู่แข่ง ไดแ้ก่ 
1.  ผูป้ระกอบการยงัขาดประสบการณ์ในการบริหารร้านบริการสัตวเ์ล้ียง 
2.  เป็นร้านใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัเขา้กบัระบบงานและลูกคา้ 
3.  ตน้ทุนในการบริการสูงเน่ืองจากใชบุ้คลากรมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้นจึงตอ้งจ่ายค่าแรงค่อนขา้งสูง 
4.  ยงัขาดความครบวงจรในส่วนของการรักษาและเวชภณัฑ ์
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โอกาส (Opportunities) 
 HAPPY  DOG  มีปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกท่ีมีส่วนช่วยให้มีโอกาสในการ

ด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ไดแ้ก่ 
1. แนวโน้มการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงมีมากข้ึนเน่ืองจากขนาดของครอบครัวท่ีเล็กลงอตัรา

การเกิดท่ีลดลงอนัมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัท าใหค้นเกิดความรีบเร่งและความเครียดมาก
ข้ึนผูค้นตอ้งการการผอ่นคลาย 

2. ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ตอ้งการความสะดวกสบายในการเล้ียงดูสัตวเ์ล้ียง ดงันั้นอาชีพ
การอาบน ้าตดัเต่งขนสุนขัจึงเกิดข้ึน 

3. จุดประสงคข์องการเล้ียงสุนขัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยเล้ียงไวเ้ฝ้าบา้นกลายมา
เป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเด็กและเพื่อแก้เหงาส าหรับผูใ้หญ่ท าให้สุนัขมี
บทบาทมากข้ึนไดรั้บความเอาใจใส่ดูแลจากเจา้ของมากข้ึน 

4. ภาคเอกชนใหก้ารส่งเสริมในการเล้ียงสุนขัอยา่งต่อเน่ือง 
 

อุปสรรค (Threats) 
HAPPY  DOG  มีปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ไดแ้ก่ 
1. คนต่างจงัหวดัยงัมีค่าครองชีพต ่า 
2. ลูกคา้ยงัขาดความเช่ือมัน่ในการเขา้รับบริการ 
3. ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีการใช้เ งินอย่างระมัดระว ังอันเน่ืองมาจากสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีขาดความแน่นอน สภาพสังคมและการเมืองท่ียงัไม่มีความชดัเจน 
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บทที ่5 
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมายในการท าธุรกจิ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกจิ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
 

ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภาวะท่ีการ
แข่งขนัมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึนทุกขณะท าให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดห้ากธุรกิจไม่สามารถปรับตวัจากผลกระทบดงักล่าวไดธุ้รกิจนั้นก็จะสูญพนัธ์ุ
ไปได้ในท่ีสุด ดังนั้ นผูป้ระกอบการจึงต้องเตรียมตัวตั้ งรับ โดยเฉพาะการวางกลยุทธ์องค์กร  
(Strategic Approach)  ซ่ึงตอ้งค านึงถึงระดบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีไม่
แน่นอนและปรับกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององคก์รถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นของ
ธุรกิจท่ีตอ้งการความมัน่คง ผูบ้ริหารควรจะใชเ้วลากบัการวางแผนให้มากเพราะเม่ือเร่ิมด าเนินการ
จริงแลว้การจะกลบัมาแกไ้ขเป็นไปค่อนขา้งยาก ส่ิงเหล่าน้ีอาจดูไม่ค่อยส าคญันกัแต่เม่ือเวลาผา่นไป
แล้วจะเห็นว่าส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเหมือนกบัการท่ีเราขบัรถไปโดยไร้จุดหมายไร้
ทิศทางไปซักระยะหน่ึงเม่ือนึกข้ึนไดร้ะหว่างทางว่าเราตอ้งการเดินทางไปท่ีไหนบางคร้ังเราอาจ
เสียเวลาในการกลบัรถเพื่อยอ้นกลบัมาทางเดิมก็ได ้ (อนุพงศ์  อวิรุทธา  2548,อา้งถึงใน ทรรศนา 
เช้ือจง 2552: 39)  

 

วสัิยทัศน์ (Vision)  
วิสัยทัศน์ หมายถึง ข้อความท่ีบ่งบอกถึงทิศทางท่ีองค์กรมุ่งไปสู่ในอนาคตท่ีพึง

ปรารถนาเป็นสภาพอนาคตท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมีการก าหนดจุดหมายปลายทางท่ีชดัเจนและ
มีความเป็นไปได ้มีความเช่ือมโยงกบัภารกิจ ค่านิยมและความเช่ือเขา้ดว้ยกนัโดยความคาดหวงัของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเห็นเป้าหมายร่วมกนั (อนุพงศ ์ อวิรุทธา  2548,อา้งถึงใน 
ทรรศนา เช้ือจง 2552: 39)  

HAPPY DOG ไดก้  าหนดวิสัยทศัน์เพื่อให้มองเห็นทิศทางในอนาคตท่ีตอ้งการไวด้งัน้ี 
“เสนอสินคา้และบริการสุนขัท่ีเนน้ในเร่ืองคุณภาพและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นยาวนาน
กบัลูกคา้เพื่อเป็นการสร้าง รักษาภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ท่ีมารับ
บริการ” 
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พนัธกจิ (Mission)  

พนัธกิจ หมายถึง ขอ้ความท่ีเก่ียวกบัการก าหนดกิจกรรมและลกัษณะงานของธุรกิจ 
ขอ้ความพนัธกิจจะตอบค าถามท่ีวา่ธุรกิจของเราคืออะไร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546: 47) พนัธกิจจะ
สะท้อนให้เห็นขอบข่ายการด าเนินงานทั้ งในด้านผลิตภณัฑ์และบริการลูกค้าและตลาดท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายเทคโนโลยีและมาตรฐานการด าเนินงานขององคก์รรวมถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รให้
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไป 

HAPPY DOG ไดก้ าหนดพนัธกิจท่ีแสดงให้เห็นถึงหนา้ท่ีหลกัๆท่ีตอ้งด าเนินกิจกรรม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี “น าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและมี
ความหลากหลายเพื่อใชเ้ป็นส่ือกลางแทนความรักจากใจคุณไปสู่สุนขัท่ีคุณรัก” 

 

เป้าหมายในการท าธุรกจิ (Goals)  
เป้าหมาย หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัช้ีบอกว่าองค์กรตอ้งการให้ประสบความส าเร็จอะไร 

(What) และเม่ือไหร่ (When) ซ่ึงควรเขียนไวใ้นรูปของปริมาณ (Quantity) หรือตวัเลขท่ีชดัเจนท่ี
สามารถวดัไดแ้ละผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งตามภารกิจ
ขององคก์รดว้ย (อนุพงศ ์ อวรุิทธา  2548,อา้งถึงใน ทรรศนา เช้ือจง 2552: 40)  

HAPPY DOG ไดก้  าหนดเป้าหมายในรูปของการก าหนดภารกิจในรูปแบบผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการไว ้2 แบบดงัน้ี 

1. เป้าหมายระยะสั้น (1 – 2 ปี)  
1.1. ใหบ้ริการท่ีเนน้ในเร่ืองคุณภาพและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อ 

มุ่งเนน้ใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดี 
1.2. บริหารกิจการใหมี้ก าไรสุทธิประมาณ 15% 
1.3. สร้างยอดขายประมาณ 246,220 บาทต่อปีส าหรับปีท่ี 1 และมีอตัราการเติบโต 

ของรายไดเ้ท่ากบั 5% ในปีท่ี 2–5 อตัราก าไรสุทธิ 20% ของรายไดใ้นแต่ละปี 
 

2. เป้าหมายระยะยาว (3 ปีข้ึนไป) คือ พฒันาบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ๆในเขตพื้นท่ีเดิมคืออ าเภอบางเลน อ าเภอดอนตูมและพื้นท่ีใกลเ้คียงคืออ าเภอ
ก าแพงแสน อ าเภอบางสาม อ าเภอลาดบวัหลวง และอ าเภอไทรนอ้ยใหเ้พิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ (Strategies)  

กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบติังานท่ีองค์กรก าหนดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็น
แผนรวมขององคก์รท่ีรวมเอาขอ้ไดเ้ปรียบและจุดเด่นในดา้นต่างๆมาใช้ประโยชน์และปรับลดจุด
ดอ้ยเพื่อแสวงหาโอกาสและหลีกเล่ียงอุปสรรคซ่ึงจะท าให้องค์กรสามารถอยูร่อดและเจริญเติบโต
ไดใ้นระยะยาวรวมทั้งสามารถเอาชนะคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ทรรศนา เช้ือจง  2552:25)  

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ การวางแผนท่ีมีการก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมายท่ีแน่ชดั มี
การวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขนั มีระบบการท างานท่ีมีความสามารถในการปรับตวัสูง
ส าหรับการท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเพื่อใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน มีระบบการท างานท่ีคล่องตวั มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อน าไปสู่เป้าหมายใน
อนาคต สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตเพื่อความอยูร่อดและความกา้วหนา้ขององคก์ร
ในอนาคต โดยทัว่ไปกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี (พิบูล ทีปะปาล  
2551:132) 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีแสดงให้เห็นทิศ
ทางการด าเนินงานขององคก์รโดยรวม บอกถึงกรอบและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการวา่จะ
ไปในทางใดเพื่อตอบสนองวสิัยทศัน์ขององคก์รทางเลือก กลยุทธ์ส าหรับทิศทางขององคก์รจ าแนก
ไดด้งัน้ี   

1.1 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)โดยทัว่ไปเป็นกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่เลือกใชม้ากท่ีสุดคือกลยทุธ์ท่ีช่วยใหย้อดขายก าไรและสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีก าลังขยายตัว องค์กรจ าเป็นต้องด้ินรนเพื่อความ
เจริญเติบโต เพื่อความอยูร่อดเป็นส าคญั การสร้างความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมีส่วนส าคญัท่ีท า
ให้ยอดขายสูงข้ึนต้นทุนต่อหน่วยลดลงและก าไรสูงข้ึนด้วยการด าเนินธุรกิจในสภาวะท่ี
สภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท าให้เกิดโอกาส ในขณะเดียวกนัหาก
กิจการมีความพร้อมในการแข่งขนัก็สามารถกา้วให้ทนัหรือล ้ าหน้าคู่แข่งและมีศกัยภาพท่ีจะขยาย
ธุรกิจหรือเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ได ้

1.2 กลยทุธ์การคงท่ี (Stability Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีมกัถูกน ามาใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจท่ีอยูใ่นภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมไม่มีการเติบโตหรือสภาพแวดลอ้มไม่มีการเปล่ียนแปลง
มากหรือกิจการยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะขยายตวั กิจการอาจเลือกท่ีจะชะลอการลงทุนหรือหยุด
ชัว่ขณะเพื่อพิจารณาดูสถานการณ์แวดลอ้มทัว่ไปก่อนท่ีจะพิจารณาด าเนินการต่อไปวา่จะใชว้ิธีการ
ลงทุนเพิ่มหรือลดการลงทุนลงหรือจะชะลอการลงทุนอยูก่่อน กลยทุธ์น้ีจะถูกน ามาใชเ้ม่ือธุรกิจเห็น
วา่สถานการณ์ในอนาคตไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงโอกาสท่ีคู่แข่งจะรุกเขา้มามีน้อยและธุรกิจมีความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28 
 
พอใจท่ีจะท าก าไรอยูใ่นระดบัน้ีเพราะเป็นก าไรในระดบัพอสมควร กลยทุธ์การคงท่ีไดรั้บความนิยม
ในธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กแต่ถ้ากิจการใดใช้กลยุทธ์น้ีนานๆจะเป็นอนัตรายมากเพราะเป็นจุดอ่อนให้
คู่แข่งเขา้มาแข่งขนัไดง่้าย 

1.3 กลยุทธ์การหดตวั (Retrenchment Strategy) ถือเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับหรือ
ป้องกนัตวั (Defensive Strategy) ธุรกิจจะเลือกใช้กลยุทธ์น้ีเม่ือพบว่าฐานะทางการแข่งขนัตกต ่า
กิจการประสบความลม้เหลวไม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้โดยยงัขาดความพร้อมหรือ
มีจุดอ่อนมากเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งหาทางปรับปรุงการด าเนินงานใหม่ให้
ดีข้ึนเพื่อก าจดัจุดอ่อนบางอยา่งให้หมดไปทั้งน้ีเพื่อสามารถกลบัมาเขม้แข็งไดอี้กคร้ังหน่ึงหรือหาก
ไม่สามารถฟ้ืนฟูไดต่้อไปอาจขายกิจการหรือเลิกกิจการไปเลย 

1.4 กลยุทธ์ผสมผสาน (Combination Strategy) เป็นแนวทางท่ีผสมผสานระหวา่ง
กลยทุธ์ 3 แนวทางขา้งตน้โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเผชิญอยูแ่ละเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์นั้นๆ 

  กลยทุธ์ระดบัองคก์รท่ี HAPPY DOG น ามาใชคื้อกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth 
Strategy) เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจสัตวเ์ล้ียงอยู่ในช่วงอุตสาหกรรมท่ีก าลงัขยายตวัและกิจการ
HAPPY DOG เป็นกิจการท่ีเปิดให้บริการใหม่จึงเน้นการสร้างความเติบโตในส่วนของยอดขาย
ก าไรเพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดแ้ละ HAPPY DOG เป็นกิจการขนาดเล็กโครงสร้างองคก์ร
ไม่ซับซ้อนโดยมีการแบ่งตามลักษณะการบริการไวช้ัดเจนแต่ยงัมีความยืดหยุ่นท าให้สามารถ
ช่วยเหลือกนัไดแ้ละพนกังานมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ท างานเป็นอยา่งดี ในส่วนท าเล
ท่ีตั้งเป็นช่องทางเขา้ถึงลูกคา้ไดดี้เพราะอยู่ในเขตชุมชนและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เดิมของร้าน
เทพพานิชไดท้นัที 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business  Level  Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีใชเ้พื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนักับคู่แข่ง โดยดึงจุดเด่นขององค์กรหรือข้อได้เปรียบในการแข่งขนัมา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อใช้ขอ้ไดเ้ปรียบให้เป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองภารกิจและส่งเสริมให้กล
ยทุธ์ระดบัองคก์รเป็นจริง (พิบูล  ทีปะปาล 2551:152)  

การได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) หมายถึง ส่ิงท่ีองค์กรมี
ความแตกต่างจากผูอ่ื้นนั้นคือขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเด่นชดั อาจอยูใ่นรูปของขีดความสามารถขององคก์รซ่ึง
สามารถท าไดโ้ดยท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถท าไดห้รือองคก์รท าไดดี้กวา่หรือขอ้ไดเ้ปรียบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
สินทรัพยห์รือทรัพยากรบางอย่างท่ีองค์กรมีแต่องค์กรอ่ืนไม่มีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจึงเป็น
แนวความคิดหลกัส าคญั (Key Concept) ในการจดัการเชิงกลยทุธ์และเป็นสาเหตุท่ีท าให้ลูกคา้มาซ้ือ
จากเราแทนท่ีจะซ้ือจากคู่แข่ง ส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งค านึงถึงคือการสร้างความไดเ้ปรียบนั้นจ าเป็นตอ้ง
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ให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Competitive Advantage) ท่ามกลางการ
ต่อสู้ของคู่แข่งขนัและการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมนั้นอีกดว้ย  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจท่ีสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจ าแนกไดด้งัน้ี 

2.1 กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง (Differentation Strategy) ดว้ยคุณภาพของสินคา้ 
หรือบริการเป็นการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความแตกต่างจากจากคู่แข่งดว้ยการน าเสนอ
บางอยา่งท่ีแตกต่างและดีกวา่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูบ้ริโภค ธุรกิจอาจก าหนด
ราคาสินค้าหรือบริการสูงกว่าคู่แข่งได้ เน่ืองจากลูกค้าอาจยอมท่ีจะจ่ายมากกว่าเพื่อให้ได้รับ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ การสร้างความแตกต่างท าไดห้ลายวิธีโดยยึดถือประโยชน์หรือคุณค่าท่ีลูกคา้
ตอ้งการเป็นหลกั เช่น ความแตกต่างท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้ าทางด้านคุณภาพ (Quality Leader) 
ความเป็นผูน้ าทางด้านแบบสไตล์ (Style Leader) ความเป็นผูน้ าด้านเทคโนโลยี (Technology 
Leader) ความเป็นผูน้ าทางดา้นการบริการ (Service Leader) เป็นตน้ 

2.2 กลยุทธ์การเป็นผูน้ าด้านตน้ทุน (Cost Leader Strategy) เป็นการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีคล้ายคลึงกับของคู่แข่งในราคาท่ีต ่ากว่าซ่ึงจะสามารถท าได้โดยอาศัย
ความสามารถของกิจการท่ีจะตอ้งท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีตน้ทุนต ่ากว่าของคู่แข่งซ่ึงจะท าให้
ราคาต่อหน่วยลดลงแมข้ายในราคาเดิมก็ไดก้  าไรหากขายต ่ากวา่ราคาเดิมและขายในปริมาณมากก็จะ
ไดก้ าไรอยูดี่และยงัขยายส่วนครองตลาดเพิ่มข้ึนอีกดว้ย ขอ้ควรระวงัส าหรับการใชก้ลยุทธ์การเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุนตอ้งรักษาระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการและความเช่ือถือไดใ้ห้อยูใ่นระดบั
เท่าเทียมกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัคู่แข่งเพื่อท่ีลูกคา้จะไดไ้ม่ปฏิเสธผลิตภณัฑห์รือบริการของธุรกิจ 

2.3 กลยุทธ์มุ่งเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยให้ธุรกิจ
จ ากดัขอบเขตการด าเนินงานโดยใชค้วามสามารถในการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่มเหมาะ
กับกิจการขนาดเล็กและมีความใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า  กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus 
Strategy) มุ่งเนน้การให้บริการลูกคา้ท่ีให้ความส าคญักบัคุณภาพและมาตรฐานของการบริการโดย
เนน้การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ (Customer Relationship Management : CRM)  เพื่อเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือกบัลูกคา้และมีการตรวจสอบการให้บริการจากลูกคา้ทุกคร้ังท่ีลูกคา้
ใชบ้ริการเพื่อใชใ้นการปรับปรุงและสร้างกลยทุธ์การรักษาลูกคา้ 

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้เพื่อ
สนับสนุนในเชิงการแข่งขนัมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของกิจการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
กรอบทิศทางของกลยุทธ์ระดบัองค์กรและระดบัหน่วยธุรกิจและเป็นแนวคิดท่ีจะน าไปจดัการท า
แผนปฏิบติัการเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการท าธุรกิจตามหนา้ท่ีของฝ่ายงานต่างๆ (พิบูล ทีปะปาล 
2551: 155)  ซ่ึงกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีประกอบดว้ยแผนปฏิบติัการในดา้นต่างๆ 4 แผน ดงัน้ี 
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3.1 แผนการบริหารจัดการ เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการก าหนดโครงสร้างองคก์ร 

และแผนดา้นบุคลากรท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆดว้ยกิจการ HAPPY DOG 
เป็นธุรกิจบริการ สินคา้ของธุรกิจบริการเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ไม่สามารถสัมผสัได้แต่เป็นการแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้กับผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือซ ้ าหรือไม่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บ ทั้งน้ีพนกังานผูใ้หบ้ริการเป็นผูท้  าหนา้ท่ีผลิตบริการนั้นข้ึนมาดว้ยตนเอง ความส าเร็จ
ของธุรกิจบริการจึงข้ึนอยูก่บัพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งให้ความส าคญักบัการ
บริหารจดัการบุคลากรเพื่อท าหนา้ท่ีในการรักษาภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของธุรกิจไวไ้ดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

HAPPY DOG ไดใ้หค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการบุคลากรซ่ึงเป็นหวัใจหลกั 
ของงานบริการโดยมีการก าหนดผงัโครงสร้างองค์กรแบ่งแยกตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไวช้ดัเจนมี
การระบุค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บรวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานมีการก าหนดกระบวนการสรร
หาบุคลากรและคุณสมบติัของบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการนอกจากน้ี HAPPY DOG 
ยงัใหก้ารส่งเสริมในเร่ืองการพฒันาบุคลากรโดยสนบัสนุนให้พนกังานไดเ้ขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการใหบ้ริการ 

3.2 แผนการตลาด กล่าวถึง การน าส่วนผสมทางการตลาดมาใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้า 
หมายทางการตลาดโดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดความแข็งแกร่งทางดา้นการ
แข่งขนัซ่ึงเป้าหมายของการตลาดคือการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ใหม่ๆโดยสัญญาว่าจะให้คุณ
ค่าท่ีเหนือกว่าและรักษาลูกคา้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัรวมถึงท าให้มีมากข้ึนโดยท าให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจ 

  เพื่อให้กิจการ HAPPY  DOG บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ผูป้ระกอบการจึง
เลือกใชส่้วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ Marketing Mix 7P’s มาเป็นกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการซ่ึงประกอบดว้ยคือกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์/การบริการ (Product) กลยุทธ์ดา้นราคา (Price) 
กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) กลยุทธ์
ดา้นบุคลากร (People) กลยุทธ์ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) กลยุทธ์ดา้นภาพลกัษณ์การ
บริการ (Physical Evident)  

3.3  แผนการผลติ / แผนการให้บริการ กล่าวถึงแหล่งท าเลท่ีตั้งของกิจการ การจดั 
พื้นท่ีใหบ้ริการและกระบวนการใหบ้ริการ 
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 HAPPY DOG มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 40 ตารางเมตร มีการแบ่งพื้นท่ีการให้บริการ
เป็นสัดส่วนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามลกัษณะการใชง้าน ซ่ึงมีการวางผงัให้สามารถส่งต่องานต่างๆ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

 1. บริเวณดา้นหนา้ใชใ้นการรับรองลูกคา้ ประกอบดว้ย 
1.1 แผนกตอ้นรับและเก็บค่าบริการ 
1.2 บริเวณท่ีนัง่รอของลูกคา้ 
1.3 กรงใส่สุนขัท่ีรับบริการเสร็จแลว้และก าลงัรอเจา้ของมารับ 

 2. บริเวณดา้นหลงัใชใ้นการใหบ้ริการแก่สุนขัประกอบดว้ย 
2.1 ส่วนการบริการอาบน ้า ไดร์ขนสุนขั 
2.2 ส่วนการบริการตดัแต่งขนสุนขั 

 

3.4  แผนการเงิน ฐานะดา้นการเงินของกิจการนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ใน 
การด าเนินธุรกิจและมกัถูกใชเ้ป็นตวัวดัฐานะทางการแข่งขนัท่ีดีท่ีสุดแผนการเงินเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ 3 อยา่งคือการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัหาเงินลงทุนและ
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 

HAPPY DOG มีการวางแผนดา้นการเงินคือใชเ้งินลงทุนจ านวนทั้งส้ิน 456,000 บาท 
เป็นเงินท่ีมาจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของกิจการทั้งหมดโดยในช่วง 3 ปีแรกจะยงัไม่มีเป้าหมายในการ
จ่ายผลก าไรคืนแก่เจา้ของกิจการเน่ืองจากตอ้งการให้เกิดสภาพคล่องทางดา้นการเงินและเพื่อให้มี
เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการ จึงเลือกใชว้ธีิการบริหารกิจการดว้ยเงินสดเพื่อไม่ให้เกิดความ
ยุง่ยากในการบริหารจดัการ 
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บทที ่ 6 
แผนการบริหารจัดการ 

 
แผนการบริหารจดัการเป็นการก าหนดโครงสร้างองคก์รและผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบั

แผนการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆของกิจการซ่ึงประกอบไปดว้ยสถานท่ีตั้ง โครงสร้างองคก์รและแผน
ดา้นบุคลากร ธุรกิจการบริการจะมีการบริหารจดัการท่ีแตกต่างออกไปจากธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจ
การขายสินคา้ ความไม่มีตวัตนของงานบริการคือการท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้ง
กบัส่ิงท่ีตอ้งเสียเงินไปเพื่อแลกเอาส่ิงนั้นมาได้อาจรวมไปถึงการไม่สามารถมองเห็นส่ิงนั้นๆได้
นอกจากความพอใจท่ีไดรั้บดงันั้นสินคา้ของธุรกิจบริการก็คือการขายประสบการณ์ความช านาญ
ให้กบัผูบ้ริโภคนัน่เอง พนกังานผูใ้ห้บริการจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีผลิตบริการนั้นข้ึนมาดว้ยตนเองไม่
เหมือนกบัการผลิตสินคา้ในโรงงานท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนๆเดียวกนั ดงันั้นธุรกิจ
การบริการ ประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากพนกังานผูใ้ห้บริการในขณะนั้นจึงหมายถึงความพึง
พอใจหรือความไม่พึงพอใจต่อกิจการโดยตรงซ่ึงก็หมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือซ ้ าหรือไม่
ในคร้ังต่อๆไป (ทรรศนา  เช้ือจง 2552:31) 

ธุรกิจการบริการท่ีจะประสบความส าเร็จจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นและ
ยาวนานกบัลูกคา้ ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้และผูใ้ห้บริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับธุรกิจ
บริการเน่ืองจากธรรมชาติของการบริการตอ้งอาศยัความมัน่ใจหรือความเช่ือถือของลูกคา้ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผูใ้ห้บริการเป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ี ความประทบัใจ ความอบอุ่น ความเป็นมิตรหรือ
ความคุน้เคยก็สามารถน ามาใชเ้ป็นกลยุทธ์ของการสร้างธุรกิจบริการให้มีฐานลูกคา้ท่ีแข็งแกร่งได ้
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ความส าเร็จของธุรกิจบริการจะข้ึนอยูก่บัพนกังานผูใ้ห้บริการท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ี
รักษาภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของธุรกิจไวใ้นขณะท่ีให้บริการ เจา้ของธุรกิจจึงตอ้งให้ความ
สนใจการบริหารจดัการบุคลากรเพื่อให้ท าหน้าท่ีในการรักษาภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของ
ธุรกิจไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับธุรกิจ HAPPY DOG เป็นธุรกิจบริการส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จไดคื้อบุคลากรผูใ้หบ้ริการซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงโครงสร้างองคก์รและผงับริหารรวมถึงแผนการ
จดัการดา้นบุคลากรเพื่อน าไปสู่การด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จต่อไป ดงัน้ี 
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 ช่ือธุรกิจ :  HAPPY DOG เป็นกิจการท่ีเปิดด าเนินการใหม่เพื่อเป็นการต่อ 
 ยอดธุรกิจร้านเทพพานิช 

 เจา้ของธุรกิจ : นางสาวชญานุช เคา้ภูไทย 
 รูปแบบธุรกิจ : กิจการเจา้ของคนเดียว 
 ท่ีตั้ง  : เลขท่ี 152 หมู่ 8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

73130 
บริการ  : บริการ 10 ประเภท คือ อาบน ้ า ตดัเล็บ เช็ดหู HairTreatment 

    ตดัขน Hot-oil  อาบน ้ายา ก าจดัเห็บหมดั รับฝากเล้ียง จ าหน่าย 
พนัธ์ุสุนขั จ  าหน่ายอุปกรณ์สุนขั 

 เปิดด าเนินการ : วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 
การบริหารงาน : เจา้ของกิจการ 

 เวลาท าการ : เปิดบริการทุกวนั   
(วนัธรรมดาเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 08:30 - 19:30 น.  
วนัเสาร์และวนัอาทิตยเ์ปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 08:30 - 21:00 น. ) 
 

โครงสร้างองค์กรและผงับริหาร HAPPY DOG  

 
แผนผงัท่ี 3 โครงสร้างองคก์ร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



34 
 

 
 

แผนด้านบุคลากร 
การด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของบุคลากรและจ านวนอตัราเพื่อให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง
หน้าท่ีๆต้องรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวด้้วยการคดัสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

 HAPPY DOG ไดก้ าหนดต าแหน่งและหนา้ท่ีรับผิดชอบตามผงัโครงสร้างองคก์รไว้
ดงัน้ี 

1. ผูจ้ ัดการร้าน รับผิดชอบโดยเจ้าของกิจการ มีหน้าท่ีดูแลงานด้านการบริหาร
ทั้งหมดของร้าน เช่น การเงิน การบญัชี จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตอ้นรับลูกคา้ จดัหาสมาชิกและจดัท า
ฐานขอ้มูลสมาชิก ควบคุมและดูแลมาตรฐานคุณภาพการบริการ ตรวจสอบความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ ควบคุมดูแลความสะอาดของร้านรวมไปถึงการวางแผนการตลาด ไดรั้บเงินเดือน 6,500 
บาท ค่าผลตอบแทน 10% จากรายไดก้ารบริการโดยประมาณการพิจารณาข้ึนเงินเดือนปีละ 10% 

2. พนกังานตดัแต่งขนสุนขัจ านวน 1 อตัราท าหนา้ท่ีให้บริการตดัแต่งขนสุนขัให้แก่
สุนขัท่ีมารับบริการ ไดรั้บเงินเดือน 6,000 บาท ค่าผลตอบแทน 10% จากการให้บริการโดยประมาณ
การพิจารณาข้ึนเงินเดือนปีละ 10% 

3. พนกังานอาบน ้ า เป่าขนสุนขัและพนกังานท าความสะอาด จ านวน 1 อตัรา ท า
หน้าท่ีให้บริการอาบน ้ าไดร์ขนสุนัขให้แก่สุนัขท่ีมารับบริการ ได้รับเงินเดือน 5,000 บาท  
ค่าผลตอบแทน 5% จากการใหบ้ริการโดยประมาณการพิจารณาข้ึนเงินเดือนปีละ 10% 
 

กระบวนการสรรหาบุคลากร  
เพื่อให้ไดท้รัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการให้บริการ ท่ีตอ้งมี

ความเอาใจใส่และการดูแลอยา่งมืออาชีพมีการคดัเลือกบุคลากรดงัน้ี 
1.  HAPPY DOG  จะท าการคดัเลือกช่างตดัแต่งขนมาจากโรงเรียนสตาร์วดูโดยเป็น

บุคคลท่ีมีความๆใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือเป็นบุคคลท่ีอาจารย์แนะน า เน่ืองจากจะเกิด
สัมพนัธภาพในการท างานร่วมกนัไดง่้าย และสามารถตรวจสอบประวติัได ้

2. ประกาศรับสมคัรพนกังานอาบน ้ า เป่าขนสุนัขจากผูท่ี้มีความใกล้ชิดกบัเจา้ของ
กิจการเน่ืองจากสามารถตรวจสอบประวติัไดง่้าย โดยท่ี HAPPY DOG น้ีไดเ้ลือกมาจากเด็กท่ีเคย
ท างานในบา้นเน่ืองจากจะทราบอุปนิสัยใจคอและทราบความละเอียดในการท างานแลว้ 
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3. ผูส้มคัรในต าแหน่งต่างๆจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามท่ีตอ้งการ 
4. ผูส้มคัรทุกคนจะตอ้งไดรั้บการสัมภาษณ์โดยเจา้ของกิจการ 
5. ผูผ้า่นการคดัเลือกทุกคนตอ้งท าการตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลและมีผลการตรวจ

ท่ีไม่พบโรคติดต่อท่ีสามารถแพร่เช้ือไดห้รือตอ้งไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
6. ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งท าสัญญาเพื่อเขา้ท างานอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 1 ปี 

 
คุณสมบัติของบุคลากร 

 

1. ต าแหน่งผูจ้ดัการร้าน  
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ : ดูแลงานดา้นการบริหารทั้งหมดของร้าน 
การศึกษา/คุณสมบติั   : จบปริญญาตรี มีประสบการณ์ดา้นการบริหารและดูแล 

กิจการหา้งร้านมีจิตใจรักสัตว ์รักงานบริการ บุคลิกดี อธัยาศยัดี 
 

2. ต าแหน่งพนกังานตดัแต่งขนสุนขั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ : ใหบ้ริการตดัแต่งขนสุนขัใหแ้ก่สุนขั 
การศึกษา/คุณสมบติั  : ประกาศนียบตัรจากสถาบนัสอนการตดัแต่งขนสุนขั 

มีประสบการณ์การตดัแต่งขนสุนขั มีจิตใจรักสัตว ์รักงานบริการ บุคลิกดี อธัยาศยัดี 
 

3. ต าแหน่งพนกังานอาบน ้าไดร์ขนสุนขัและพนกังานท าความสะอาด 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ :ใหบ้ริการอาบน ้า เป่าขนสุนขัและท าความสะอาดร้าน 

และช่วยงานอ่ืนๆ 
การศึกษา/คุณสมบติั : มีจิตใจรักสัตว ์รักงานบริการ บุคลิกดี อธัยาศยัดี 

 
แผนการพฒันาบุคลากร 

 HAPPY DOG ได้ก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีการพฒันา
ความสามารถในการให้บริการ กิจการจะสนบัสนุนพนกังานให้เขา้ร่วมรับการอบรมเทคนิคใหม่ๆ
จากสถาบนัสอนตดัแต่งขนสุนขัท่ีมีช่ือเสียงและผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อน ามาใชเ้พิ่มคุณภาพ
ในการบริการโดยอาจสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายหรืออนุญาตให้พนักงานเขา้รับการอบรมในเวลา
ปฏิบติังานไดท้ั้งน้ีพิจารณาตามความเหมาะสม 
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การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานกระท าข้ึนเพื่อให้มั่นใจว่าผลของการ

ปฏิบติังานจริงสอดคลอ้งเป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไวห้ากผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายจะตอ้งคน้หาวา่เกิดจากสาเหตุใดเพื่อหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเพื่อให้
การด าเนินงานในคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 HAPPY DOG เป็นกิจการขนาดเล็กและมีการด าเนินธุรกิจท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนการ
ควบคุมและประมาณผลการปฏิบติังานในแต่ละต าแหน่งก าหนดไวด้งัน้ี 

1. ต าแหน่งผูจ้ ัดการร้าน มีการวดัผลการด าเนินงานจากความพึงพอใจและการ
ร้องเรียนของลูกคา้ จ านวนสมาชิกและจ านวนของลูกคา้และรายไดจ้ากการบริการ 

2. ต าแหน่งช่างตดัแต่งขนสุนขั มีการวดัผลจากความพึงพอใจของลูกคา้และรายได้
จากการบริการ 

3. ต าแหน่งพนกังานอาบน ้ า ไดร์ขนสุนขัและพนกังานท าความสะอาด มีการวดัผล
จากความพึงพอใจของลูกคา้ 
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บทที ่ 7 
แผนการตลาด 

 
การบริหารการตลาด (Marketing management) หมายถึง กระบวนการวางแผนและ

การบริหารแนวความคิด การตั้งราคา การส่งเสริมการตลาดและการจดัจ าหน่ายความคิดสินคา้หรือ
บริการเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมาย
องคก์าร ( ทรรศนา เช้ือจง 2552: 139) หรือเป็นกระบวนการวางแผนการตลาด (Marketing planing) 
การปฏิบติัตามแผนการตลาด (Marketing implementation) การประเมินผลการท างานทางการตลาด 
(Performancee valuation) แผนการตลาดเป็นการแสวงหาแนวทางในการประกอบธุรกิจท่ีมุ่งเน้น
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ความคาดหวงัของลูกคา้ การพฒันาราคาสินคา้และบริการการส่งเสริม
การขาย การหาช่องทางในการจดัจ าหน่ายให้เป็นรูปธรรมและสามารถประเมินได ้แผนการตลาด
ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายและการพฒันาส่วนผสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด การตลาดเก่ียวขอ้งอย่างมากกบัการระบุถึงโอกาสทางการตลาด การตอบสนอง
โอกาสท่ีเกิดข้ึนโดยการพฒันาและการน ากลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  หัวใจ
ของการตลาดอยูท่ี่การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ พื้นฐานของคุณค่าและความพึงพอใจการตลาด
เป้าหมายมี 2 ประการคือ ประการแรกคือการดึงดูดลูกคา้ใหม่ๆโดยสัญญาวา่จะให้คุณค่าท่ีเหนือกวา่
และประการท่ีสองคือ รักษาลูกคา้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท าให้มีจ  านวนมากข้ึนโดยท าให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจ (สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 2551:1 , อา้งถึงในทรรศนา เช้ือจง 2552: 140) 

ตลาดเป้าหมาย (Target market) เป็นกลุ่มลูกคา้ (บุคคลหรือองค์การ) ซ่ึงผูข้ายเลือก
เจาะจงท่ีจะใชค้วามพยายามทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพอใจของตลาดส่วนนั้น  ฉะนั้นตลาด
เป้าหมายจึงหมายถึง ลูกค้า (Customer) ของบริษทันั่นเอง ความพยายามทางการตลาดในการ
แลกเปล่ียนทางการตลาดโดยจะอาศยัส่วนผสมทางการตลาดเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององคก์รในสัดส่วนท่ีพอเหมาะซ่ึงกนัและกนัอยา่งกลมกลืน องคป์ระกอบของส่วนผสม
ทางการตลาดทัว่ไปประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) การก าหนดราคา (Price) การก าหนดช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือเรียกว่า 4P’S แต่ส่วนผสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการคือ 7P’S จะเพิ่มมาในส่วนของบุคลากร (People) กระบวนการ 
(Process) ภาพลกัษณ์การบริการ (Physical Evident) 
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ธุรกิจ HAPPY DOG เป็นธุรกิจบริการท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้ง
กบัส่ิงท่ีตอ้งเสียเงินไปนอกจากความรู้สึกท่ีไดรั้บเน่ืองจากสินคา้ของธุรกิจการบริการคือการขาย
ประสบการณ์และความช านาญในตวัผูใ้ห้บริการแก่ผูรั้บบริการแผนการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีมีความ 
ส าคญัเป็นอยา่งมาก กิจการ HAPPY DOG เนน้การบริการท่ีมีคุณภาพและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
แนบแน่นยาวนานกบัลูกคา้เพื่อเป็นการสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา้การน าเสนอรูปแบบการบริการท่ีมีความหลากหลายและชดัเจน ท าเลท่ีตั้งถือเป็น
ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบ เน่ืองจากตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัใกลชิ้ดชุมชนและตั้งอยู่
ภายในร้านเทพพานิชซ่ึงท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้หลกัไดง่้ายในส่วนของราคาท่ีใกลเ้คียงกบั
คู่แข่งมีการจดัการส่งเสริมการขายอยูต่ลอดและยงัสามารถจดัการส่งเสริมการขายร่วมกบัร้านเทพ
พานิชไดอี้กดว้ยเพื่อใหลู้กคา้ท่ีเขา้รับบริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจและประทบัใจ ก็ยอ่มเกิดการซ้ือ
ซ ้ าและการบอกต่อซ่ึงถือเป็นวธีิการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีตน้ทุนต ่าแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกดว้ย 
 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแต่ละคนเก่ียวกบัการ
ซ้ือสินคา้และบริการโดยค านึงถึงวา่ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้จากท่ีไหนซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือใดและซ้ือจาก
ใคร จึงจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด (ทิฆมัพร บุญมี 2547:9) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการทางสติปัญญา อารมณ์และกิจกรรมทาง
ร่างกายของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกซ้ือ การใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล ความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความชอบของบุคคลช่วยให้
ธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดมากข้ึน (Barden and LaForge  2005:56, อา้งถึงใน ทรรศนา เช้ือจง 
2552: 148) ส าหรับตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

1. ตวัแปรดา้นภูมิศาสตร์ (Geographic) 
      ร้าน HAPPY DOG ตั้งอยู่ในร้านเทพพานิชซ่ึงตั้งอยู่ริมถนนสายหลกัและเป็น

แหล่งชุมชนท่ีมีสถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการเอกชนอยู่เป็นจ านวนมาก มีรถ
ประจ าทางวิ่งผา่นหลายสายท าให้มีผูค้นสัญจรไปมาเป็นจ านวนมากอีกทั้งร้านเทพพานิชเป็นร้านท่ี
จ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตอ าเภอบางเลนท าให้ร้าน HAPPY DOG สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลุกคา้เป้าหมายไดง่้ายโดยใชเ้วลาไม่นานและสามารถสร้างความสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
ในเร่ืองการลดการเสียเวลาในการเดินทางและการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อซ้ือสินคา้
หรือบริการเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงนั้นเอง 
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2. ตวัแปรดา้นพฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist) 
     ในปัจจุบนัมนุษยเ์รามีความนิยมในการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะสุนขั

ถือเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัท่ี 1 เน่ืองจากรูปร่างท่ีสวยงามและนิสัยท่ีช่างเอาใจอีก
ทั้งการมีบทบาทท่ีเปล่ียนไปของสุนขัจากการเล้ียงไวเ้พื่อเฝ้าบา้นหรือใชง้านเป็นการเล้ียงเพื่อเป็น
เพื่อนคลายความเหงาส่งผลให้สุนขัไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากผูเ้ป็นเจา้ของเพิ่มมากข้ึนทั้งในเร่ือง
อาหารการกินและสุขอนามยัโดยสังเกตไดจ้ากยอดขายการจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีเพิ่มข้ึน
ปีละ 15-20% ของทางร้านเทพพานิชซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางการตลาดของบริษทัอาหารสัตวเ์ล้ียง
รวมถึงจากการเรียกร้องของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใช้บริการการอาบน ้ า ตดัขนสุนัขจากร้านเทพ
พานิช จากพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ท่ีกล่าวมาขั้นตน้ส่งผลให้การเปิดร้าน HAPPY DOG จะ
สามารถเขา้ไปรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีใหค้วามส าคญักบัความสุขอนามยัและความสวยงาม
ของสัตวเ์ล้ียงไดอ้ยา่งอยา่งครบถว้น 

3. ตวัแปรดา้นจิตวทิยา (Psychographic) 
     เม่ือสุนัขได้รับความเอาใจใส่เพิ่มมากข้ึน มีบทบาทเปล่ียนจากสัตวเ์ล้ียงเฝ้าบา้น

กลายเป็นบุคคลในครอบครัว ชีวิตความเป็นอยูข่องสุนขัทั้งในดา้นคุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้น
และเพียงพอกบัความตอ้งการของสุนขัและดา้นสุขอนามยัท่ีมีมาตรฐานของสุนัขจึงถือเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูเ้ล้ียงเป็นอยา่งมากและในผูเ้ล้ียงบางกลุ่ม ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีของ
สุนขันั้นถือเป็นหนา้ตาท่ีสร้างความภูมิใจไดที้เดียว 

4. ตวัแปรดา้นอรรถประโยชน์ (Unity) 
     HAPPY DOG จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นการสร้างความครบวงจรเก่ียวกบัธุรกิจสัตวเ์ล้ียงแก่

ร้านเทพพานิชเพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบาย ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่
ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง การจดัการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
ของแต่ละร้านรวมถึงการจดัการส่งเสริมการขายร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
 
วตัถุประสงค์ทางการตลาด (Objective) 
 

1. เพื่อให้ร้านHAPPYD OG เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่อเน่ือง (Product 
Awaness) 60% ในปีท่ี1และเพิ่มข้ึนอีก 40% ภายในปีท่ี3 

2. เพื่อใหร้้าน HAPPY DOG สร้างยอดขายใหเ้ติบโตปีละ5% 
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การแบ่งส่วนทางการตลาด : เลอืกกลุ่มเป้าหมายและก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
1. การแบ่งส่วนทางการตลาด (Market Segment) HAPPY  DOG แบ่งตลาดออกเป็น 

3 กลุ่มดงัน้ี 
1.1. บริการหลกัคือ บริการอาบน ้า ตดัแต่งขน 
1.2. บริการเสริมคือ บริการรับฝากสุนขั 
1.3. บริการอ่ืนๆคือ การจ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั และการจ าหน่ายอุปกรณ์สุนขั 

2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 
      ธุรกิจไดท้  าการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจากตวัแปรดา้นภูมิศาสตร์ ตวัแปรดา้น

ประชากรศาสตร์  ตัวแปรด้านพฤติกรรมศาสตร์  ตัวแปรด้านจิตวิทยาและตัวแปรด้าน
อรรถประโยชน์  HAPPY DOG ใชเ้กณฑ์ Stagesin Modern Fammily Life Cycle  และลกัษณะขน
ของสุนขั สามารถก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายไดโ้ดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

  2.1 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั (Primary Target  Market) คือกลุ่มคนเพศชายและเพศ
หญิงอายุ 20 – 34 ปี สถานะภาพโสด (Young Single) และกลุ่มคนเพศหญิงอายุ 50 – 64 ปี 
สถานะภาพสมรส (Middle Aged) เล้ียงสุนขัท่ีมีลกัษณะขนส่วนนอกหยกิแขง็และหนานุ่ม ส่วนในมี
สปริงในตวั ขนยาวออกไม่ส้ินสุด จ าเป็นตอ้งหวสีางขนทุกวนัและตอ้งตดัแต่งขนเดือนละ 2 – 3 คร้ัง
ต่อเดือน (Curly Coats) 

  2.2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรอง (Secondary Target Market) คือกลุ่มคนเพศชายและ
เพศหญิงอายุ 20 – 34 ปี สถานะภาพโสด (Young Single) และกลุ่มคนเพศหญิงอายุ 50 – 64 ปี
สถานะภาพสมรส (Middle Aged) เล้ียงสุนขัท่ีมีลกัษณะขนส่วนนอกเหยียดตรงหนาหนุ่ม ส่วนขน
ดา้นในจะสั้นและทอดยาวไปตามผวิ ขนยาวออกไม่ส้ินสุดจ าเป็นตอ้งหวีแปรงทุกวนัอาบน ้ าตดัแต่ง
ขนเดือนละ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน (Long Straight Coats) 
 

คู่แข่งในปัจจุบัน 
HAPPY DOG มีคู่แข่งทางธุรกิจท่ีมีความสามารถในการตอบสนองสินคา้และบริการ

เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัโดยสามารถสามารถแบ่งคู่แข่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. คู่แข่งทางตรง คือ คู่แข่งท่ีเขา้มาแข่งขนัในตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกนั มีสินคา้

และบริการท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัมากจนท าใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายนั้นเกิดทางเลือก 
      คู่แข่งทางตรงของ HAPPY DOG ท่ีมีการให้บริการเก่ียวกบัการอาบน ้ า ตดัแต่งขน

สุนขัพบว่ามี 2 ร้านคือ 1) ร้านอรรถเนตรเพ็ทช็อปเป็นทาวเฮาส์ตั้งอยูใ่นซอยบริเวณใกลเ้คียงกนั
ระยะห่างจากร้านเทพพานิชประมาณ 300 เมตรให้บริการรักษาโรคทัว่ไปและบริการอาบน ้ า ตดัขน
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สุนขั 2) คลินิคสัตวเ์ล้ียงบางเลนเป็นอาคารพานิชตั้งอยูใ่นตลาดเก่าบริเวณใกลเ้คียงกนัระยะห่างจาก
ร้านเทพพานิชประมาณ 500 เมตรใหบ้ริการรักษาโรคทัว่ไปและบริการอาบน ้า ตดัขนสุนขั 

2. คู่แข่งทางออ้ม คือ คู่แข่งท่ีเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดียวกนั ตวัสินคา้และบริการมี
ความแตกต่างกนัหรืออาจเจาะตลาดอ่ืนแต่ตวัสินคา้และบริการมีความเหมือนและคลา้ยคลึงกนัมาก 

      คู่แข่งขนัทางออ้มของ HAPPY DOG พบวา่สามารถแบ่งไดคื้อ 
2.1 ลูกคา้ใชว้ธีิการน ้า ตดัแต่งขนดว้ยตนเอง 
2.2 ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดสุนขัชนิดแหง้หลายรูปแบบ เช่น โฟมอาบน ้าสุนขั 

ชนิดแหง้ แป้งอาบน ้าสุนขัชนิดแหง้ เป็นตน้ 
 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยทุธ์ทางการตลาด หมายถึง การวางแนวทางวธีิการและเทคนิคต่างๆท่ีจะใชก้บัส่วน
ประสม 7P’S ในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิในการด าเนินการขององคก์รให้มีการเจริญเติบโตไป
ยงัเป้าหมายท่ีวางไว ้(ศิริวรรณ เสรียแ์ละคณะ 2543:113) 

HAPPY DOG ไดก้ าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในระยะแรกเน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบการราย
ใหม่ตอ้งท าให้ลูกคา้เป้าหมายไดรู้้จกับริการและคุณภาพในการบริการเพื่อให้ลูกคา้หนัมาใชบ้ริการ
เนน้การดึงดูดลูกคา้จากคู่แข่งและเป็นการสร้างลูกคา้เป้าหมายท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการให้หนัมาทดลอง
ใชบ้ริการมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยน าส่วนประสมของการตลาดของการบริการ 7P’s 
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการ
ใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดงัน้ี (Payne 2003 ,อา้งถึงใน ทรรศนา เช้ือจง 2552: 168) 

 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์/การบริการ (Product) 
2. กลยทุธ์ดา้นราคา (Price) 
3. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
5. กลยทุธ์ดา้นบุคลากร (People) 
6. กลยทุธ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
7. กลยทุธ์ดา้นภาพลกัษณ์การบริการ (Physical Evident) 
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1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์/การบริการ (Product) 
     เป็นกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการมุ่งน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจแก่ลูกคา้

เพื่อใหลู้กคา้เห็นถึงขอ้แตกต่างท่ีเหนือคู่แข่งและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการของกิจการ 
HAPPY DOG น าเสนอสินคา้และบริการเก่ียวกบัสุนขัท่ีเนน้คุณภาพ ความหลากหลาย

และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือต่อลูกคา้ ใน
ส่วนของการบริการเม่ือสุนขัหรือแมวมีกล่ินตวัท่ีไม่พึงประสงค์ในบางคร้ังจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
อาบน ้าให ้นอกจากน้ีการอาบน ้ายงัช่วยก าจดัพยาธิภายนอกบางชนิดรวมทั้งช่วยปรับสภาพผิวท่ีแห้ง
หรือมนัเกินไปการใชแ้ชมพแูละครีมปรับสภาพขนใหไ้ดผ้ลดี 

 
2.  กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
     ในการก าหนดราคาควรค านึงถึงว่าราคาท่ีดีคือราคาท่ีผูบ้ริโภคพอใจผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาก็จะ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดงันั้นการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึงคุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ตน้ทุน
สินคา้ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งและการแข่งขนั 

HAPPY DOG ใชก้ลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Sales Oriented เป็นการตั้งราคาเพื่อเน้น
ยอดขาย เน่ืองจากกิจการเป็นกิจการเปิดใหม่ ยอดขายและการเขา้ไปมีส่วนแบ่งในตลาดเป็นส่ิง
ส าคญั การตั้งราคาไม่แพงจึงเป็นการขยายโอกาส เพื่อให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงการ
บริการและรับรูถึงคุณภาพการบริการไดง่้าย โดยมีการตั้งราคาในแต่ละบริการ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4  แสดงลกัษณะการบริการและราคาการบริการส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
 

บริการ 
ขนาด S 
น า้หนัก 

ไม่เกนิ 5 กก. 

ขนาด M 
น า้หนัก 

5.1–10 กก. 

ขนาด L 
น า้หนัก 

10.1–20 กก. 

ขนาด XL 
น า้หนัก 

20.1–35 กก. 

ขนาด L 
น า้หนักมาก 
กว่า 35 กก. 

1.อาบน ้ า ตัด
เล็บเช็ดหู hair 
treatment (*) 

150 200 250 300 350 

2.อาบน ้ า ตัด
ขน  ตัด เ ล็ บ
เช็ดหู 

250 300 350 400 450 

3.อาบน ้ าแมว
ขนสั้น (***) 

150 180 230 250 280 

4.อาบน ้ าแมว
ขนยาว (***) 

200 240 300 350 400 

5.อาบน ้ า ตัด
ขน  ตัด เ ล็ บ 
เ ช็ ด หู แ ม ว 
(***) 

250 270 320 380 440 

6.Hot-oil เพิ่ม 100 150 200 300 350 
7.อ าบน ้ า ย า
ก า จั ด เ ห็ บ
หมดั (**) 

50 75 100 125 150 

8.รับฝากเล้ียง 
(†) 

100 บาท/วนั 120 บาท/วนั 140 บาท/วนั 160 บาท/วนั 180 บาท/วนั 

(*)  การท าhairtreatmentแตกต่างกนัตามลกัษณะขนและสายพนัธ์ุสุนขัและแมว 
(**)  เป็นการอาบน ้าดว้ยน ้ายาก าจดัเห็บหมดัไม่ไดเ้ก็บเห็บหมดัออกจากขนสุนขัหรือแมว 
(***)  เป็นแมวท่ีคุน้เคยกบัการอาบน ้าถา้ไม่คุน้เคยจะไม่รับใหบ้ริการ 
(†)  เป็นสุนขัหรือแมวของลูกคา้ประจ าท่ีมีความสนิทสนมกนัเท่านั้น 
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ตารางท่ี  5 แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขักลุ่มสุนขัพนัธ์ุขนาดเล็ก 
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

Chihuahua 4,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 

Spizt 2,000-5,000 5,000 ข้ึนไป 

Maltese 5,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 

Pekingse 4,500-10,000 10,000 ข้ึนไป 

Pomeraian 8,000-20,000 20,000 ข้ึนไป 

Poodle 1,200-5,000 5,000 ข้ึนไป 

Pug 4,500-12,000 12,000 ข้ึนไป 

Tzu 3,500-15,000 15,000 ข้ึนไป 

SilkeTerrier 8,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี  6 แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขักลุ่มสุนขัพนัธ์ุท่ีใชเ้ล้ียงเป็นเพื่อน 
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

Bulldog 10,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

Chiness Shar Pei 8,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

Chew Chew 4,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

Dalmation 1,500-5,000 5,000 ข้ึนไป 

French Bulldog 10,000-20,000 20,000 ข้ึนไป 

LhasaApso 4,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 7 แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขั กลุ่มสุนขัพนัธ์ุท่ีใชใ้นเกมส์กีฬา 
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

American Cocker Spaniel 6,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 

English Setter 5,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 

Golden Retriever 6,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

Irish Setter 6,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 

Labrador 4,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี 8 แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขั กลุ่มสุนขัพนัธ์ุท่ีใชใ้นการตอ้นฝงู 
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

Collie 10,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

German Shepherd 2,000-8,000 8,000 ข้ึนไป 

Old English Sheep dog 10,000-20,000 20,000 ข้ึนไป 

PembrokeWelshCorgic 15,000-20,000 20,000 ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี  9 แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขั กลุ่มสุนขัพนัธ์ุท่ีใชใ้นการล่าสัตว ์
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

Beagle 10,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

Besset Hourd 3,500-12,000 12,000 ข้ึนไป 

Dechshund 2,000-4,000 4,000 ข้ึนไป 

Greyhound 5,000-7,000 7,000 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 10  แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขั กลุ่มสุนขัพนัธ์ุท่ีใชใ้นการเฝ้าบา้น 
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

Akita 8,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 
Alaskan Malamule 7,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 
Boxer 5,000-8,000 8,000 ข้ึนไป 
Rottweiler 4,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 
Seint Bernard 7,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 
Siberian Huaky 8,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี  11 แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขั กลุ่มสุนขัพนัธ์ุพื้นบา้น (Thai Dog) 
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

Thai Ridgeback Dog 2,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 

Bang Kaew 1,500-7,000 7,000 ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี 12 แสดงราคาการจ าหน่ายสุนขั กลุ่มสุนขัพนัธ์ุบูลเทอเรีย 
 

สายพนัธ์ุสุนัข Pet Quality (บาท/ตัว) Show Quality (บาท/ตัว) 

American Staffordshier 5,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 
Boston Terrier 5,000-10,000 10,000 ข้ึนไป 
BullTerrier 10,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 
TackRussell Terrier 15,000-20,000 20,000 ข้ึนไป 
Yorksheir Terrier 15,000-25,000 25,000 ข้ึนไป 
West Highland White 7,000-15,000 15,000 ข้ึนไป 

 

ราคากลางของราคาสุนัขเป็นราคาท่ีมีความใกล้เคี ยงกับราคาในบัจจุบันโดยจะ
เปล่ียนไปไดต้ามความนิยมของสุนขัในแต่ละพนัธ์ุในปัจจุบนั 
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ตารางท่ี 13 แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั ประเภทแชมพ ู
 

ล าดับ ประเภทแชมพู 
ราคา (บาท) 

250 mL 1000 mL 4000 mL 

1 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนยาว (Blossey) สปาร์ 55 115 355 

2 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนยาว (Fusion) สปาร์ 55 115 - 
3 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนยาว (Muguet) สปาร์ 55 115 - 
4 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนยาว (Newton) สปาร์ 55 115 - 
5 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนสั้น (Gazelle) สปาร์ 55 115 355 
6 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนสั้น (Senkone) สปาร์ 55 115 - 
7 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนสั้น (Daryl) สปาร์ 55 115 - 
8 แชมพ ูCute-Petส าหรับสุนขัขนสั้น (Cusey) สปาร์ 55 115 - 
9 แชมพ ูCute-Petส าหรับลูกสุนขั (Lemy) สปาร์ 55 115 355 

10 แชมพ ูCute-Petส าหรับลูกสุนขั (Lypso) สปาร์ 55 115 - 
11 แชมพ ูCute-Petส าหรับลูกสุนขั (Gruse) สปาร์ 55 115 - 
12 แชมพจู ากดัเห็บหมา Progard (สีฟ้า) 55 115 - 
13 แชมพแูมว (สีชมพ)ู Progard 55 115 - 
14 แชมพปู้องกนัอาการคนั (สีแดง) 55 115 - 
15 แชมพสู าหรับสุนขักล่ินตวัแรง 55 115 - 

 
ตารางท่ี 14  แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั ประเภทโลชัน่  
 

ล าดับ ประเภทโลช่ัน  ราคา (บาท) 

1 โลชัน่บ ารุงขนและผวิหนงักล่ิน Apple 95 

2 โลชัน่บ ารุงขนและผวิหนงักล่ิน CoolMint 95 

3 โลชัน่เช็ดตา 45 

4 โลชัน่เช็ดหู 45 
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ตารางท่ี 15  แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั ประเภทน ้าหอม 
 

ล าดับ ประเภทน า้หอม ราคา (บาท) 

1 น ้าหอมกล่ิน Romance 50 mL 75 

2 น ้าหอมกล่ิน Rosemarry 50 mL 75 

3 น ้าหอมกล่ิน Freshy 50 mL 75 

4 น ้าหอมกล่ิน Lavender 50 mL 75 

5 น ้าหอมกล่ิน sport 50 mL 75 

6 น ้าหอมกล่ิน Sweet 50 mL 75 

 
ตารางท่ี 16  แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั ประเภทขนมขบเค้ียว 
 

ล าดับ ประเภทขนมขบเคีย้ว  ราคา (บาท) 

1 เรน่าซอฟทซิ์คเกน้สเตค็133กรัม 45 

2 เรน่าซอฟทซิ์คเกน้สเตค็ (รสชีส) 133กรัม 45 

3 เรน่าเซาเทิร์นบีบีคิวสตร๊ิป (รสชีส) 99กรัม 45 

4 เรน่าเซาเทิร์นบีบีคิวสตร๊ิป (รสสปิแนชมิ้นท)์ 99กรัม 45 

5 เรน่าเซาเทิร์นบีบีคิวสตร๊ิป (รสแซลม่อน) 99กรัม 45 

6 เรน่าคริสป้ีชิคเกน้ (รสพาเมซานชีส) 99กรัม 45 

7 เรน่าคริสป้ีชิคเกน้ (รสไรซ์บราน) 99กรัม 45 

8 เรน่าซอฟทชิ์คเกน้เจอร์ก้ีสไลด7์0กรัม 45 

9 เรน่าซอฟทชิ์คเกน้เจอร์ก้ี70กรัม 45 

10 เรน่ามิลคก้ี์ดรอป (รสนม) 113กรัม 45 

11 เรน่ามิลคก้ี์ดรอป (รสแครอบ) 113กรัม 45 
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ตารางท่ี 17 แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั ประเภทหว ีแปรงขนส าหรับสุนขั และอ่ืนๆ 
 

ล าดับ ประเภท ราคา (บาท) 

1 หวสุีนขัดา้มไม ้17.5 x 5 ซ.ม. 20 ซ่ี 45 

2 หวสุีนขัดา้มไม ้17.5 x 5 ซ.ม. 32 ซ่ี 45 

3 หวสุีนขัดา้มไม ้17.5 x 5 ซ.ม. 40 ซ่ี 45 

4 หวเีหล็กสุนขั 15.5 x 3.2 ซ.ม.ไม่มีดา้ม 32/20 ซ่ี 45 

5 หวสุีนขัดา้มพลาสติก 17.5 x 5 ซ.ม.20 ซ่ี 40 

6 หวสุีนขัดา้มพลาสติก 17.5 x 5 ซ.ม. 32 ซ่ี 45 

7 หวสุีนขัดา้มพลาสติก 17.5 x 5 ซ.ม. 40 ซ่ี 45 

8 หวสุีนขัดา้มพลาสติก 17.5 x 5 ซ.ม.แบบซ่ี 2 ดา้น 20/32 ซ่ี 45 

9 แปรงขนสุนขัดา้มไม ้2 ดา้น 21.5 x 6 ซ.ม. 45 

10 แปรงขนสุนขัดา้มไม ้2 ดา้น 23.5 x 7 ซ.ม. 40 

11 สลิคเกอร์เล็กดา้มไม ้13 x 6.3 ซ.ม. 45 

12 สลิคเกอร์ใหญ่ดา้มไม ้13 x 12 ซ.ม. 55 

13 สลิคเกอร์ดา้มไม ้2 ดา้น 16.5 x 10 ซ.ม. 45 

14 สลิคเกอร์ดา้มพลาสติก 2 ดา้น 16.5 x 10 ซ.ม. 45 

15 สลิคเกอร์พลาสติกดา้นยกสูง 17 x 11 ซ.ม. 45 

16 จุกใหน้ ้าอตัโนมติั13.5 x 9 ซ.ม. 110 

17 กรรไกรตดัเล็บดา้มสีแดง/ด า 15.5 x 5 ซ.ม. 95 
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ตารางท่ี 18 แสดงราคาอุปกรณ์สุนขั ประเภทเส้ือผา้โดยแบ่งออกตามสายพนัธ์ุ 
 

ล าดับ size 
หน่วยวดั (ซ.ม.) 

พนัธ์ุทีใ่ส่ได้ 
น า้หนักโดย 

ประมาณ (ก.ก.) 
ราคา 
(บาท) รอบคอ รอบอก 

1 4S 15-17 25-28 ชิวาวา,พุดเด้ิล,ยอร์ค,แมว 1.5 45 
2 3S 17-20 27-32 ชิวาวา,พุดเด้ิล,ยอร์ค,ปอม,แมว 3 50 
3 SS 20-25 34-40 ชิวาวา,พุดเด้ิล,ยอร์ค,ปอม,แมว 5 65 
4 S 26-30 42-48 ป๊ัก,แจค๊ลสัเซล,ชิสุห์ 8 75 
5 SM 31-35 49-55 ป๊ัก,แจค๊ลสัเซล,บีเก้ิล 13 135 
6 M 35-40 55-62 พนัธ์ุไทย,ดอลล่ี,ดมัเมเช่ียล 18 165 
7 L 42-48 70-78 โกลเดน้ท,์ลาบราดอร์ 38 245 
8 DSS 18-22 30-35 ลูกดชัชุน  3.5 65 
9 DSS 22-26 35-41 ดชัชุน  5 70 

10 SN 26-30 41-47 ดชัชุน  7 75 
11 GG 36-40 51-56 คอร์ก้ี,ดชัชุน  12 135 

 

กลยทุธ์ดา้นการบริการท่ี HAPPY DOG น ามาใชไ้ดแ้ก่ 
1. ผู ้ให้บริการในแต่ละด้านต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างดีมี

สุขภาพจิตปกติและความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีและต่อลูกคา้ 
2. สร้างมาตรฐานบริการภายในท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อ

ส่งมอบบริการท่ีประทบัใจทุกคร้ังท่ีพบลูกคา้ 
3. เนน้ความพอใจสูงสุดในการบริการของลูกคา้ โดยวดัจากรายไดจ้ากการบริการ 
4. ยนิดีรับค าติชมจากลูกคา้เพื่อน ามาปรับปรุงวธีิการใหบ้ริการเพื่อรักษามาตรฐานและ

คุณภาพการบริการ 
 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
    ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเส้นทางในการน าสินค้าหรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่

ผูบ้ริโภค ดงันั้นท าเลของร้านเป็นส่ิงจ าเป็น ท าเลท่ีดีคือท าเลท่ียงัไม่มีคู่แข่งหรือคู่แข่งนอ้ยหรือท าเล
ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจผา่นไปมา มีสถานท่ีจอดรถสะดวก เป็นตน้ 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายธุรกิจ HAPPY DOG คือดา้นหนา้ของร้านเทพพานิช ซ่ึงเป็น
ร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียง ตั้งอยู่เลขท่ี 152 หมู่ 8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
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จงัหวดันครปฐม ท าให้สามารถเขา้ถึงฐานลูกคา้ร้านเทพพานิชซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้าน 
HAPPY DOG ไดท้นัทีและท าเลท่ีตั้งยงัตั้งอยู่ริมถนนสายหลกัและตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีคน
สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก ทั้ งยงัมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกนับเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายท่ีดีมีความ
สะดวกสบายท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง่้าย 

 

4.  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
     กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินข้ึนเพื่อกระตุน้ให้ผูซ้ื้อหรือ

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมีความสนใจผลิตภัณฑ์และบริการมากข้ึนส่งผลให้ธุรกิจมีผล
ประกอบการเพิ่มข้ึน โดยมีแนวทางการวางกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. เลือกใชส่ื้อท่ีหลากหลายมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการ 
น าเสนอความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการรับบริการสัตวเ์ล้ียงเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่ง
ทัว่ถึงโดยเนน้ส่ือท่ีใชง้บประมาณไม่สูงและสามารถครอบคลุมลูกคา้เป้าหมายไดม้าก 

2. เนน้กิจกรรมท่ีใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดท้ดลองใชบ้ริการสัตวเ์ล้ียง 
3. สร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือในการบริการ 
4. พยายามกระตุน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหเ้ล็งเห็นความส าคญัการเขา้รับบริการสัตว ์

เล้ียง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกลยทุธ์ส่งเสริมการขาย คือ 
1. การโฆษณา (Advertising) 
      HAPPY DOG น ากลยุทธ์การตลาดทางตรงมาใชโ้ดยการส่งใบปลิวแนบไปกบั

หนงัสือพิมพเ์พื่อเปิดตวัร้าน HAPPY DOG เพื่อเป็นการน าเสนอให้รู้จกับริการของทางร้านและ
กระตุน้ให้เกิดการตอบสนองและการติดต่อกลบัมายงัร้านเพื่อให้เกิดการเขา้รับบริการของทางร้าน 
(ก่อนเปิด1สัปดาห์) ดงัภาพท่ี5 

2. การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling) 
      HAPPY DOG ใชก้ารเสนอขายตรงโดยให้พนกังานตอ้นรับเป็นผูแ้นะน าและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ท่ีมารับบริการเพื่อให้ลูกคา้รู้จกัและทราบถึงประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ต่ละชนิด 
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ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งโฆษณาใบปลิวกบัโฆษณาแนบไปกบัหนงัสือพิมพ ์
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
1. การท าบตัรสมาชิกโดยในการสมคัรบตัรสมาชิกราคา 99 บาท ดงัภาพท่ี 4 และภาพ

ท่ี 5 สมาชิกจะไดรั้บ 
1.1 ส่วนลด 10% เม่ือรับบริการภายในร้าน HAPPY DOG 
1.2 ส่วนลด 5% เม่ือซ้ือสินคา้ภายในร้าน HAPPY DOG 

2. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและส่งเสริมการขายผา่นทางวิทยุชุมชนเป็นเวลา 2 
เดือนคือในเดือนกรกฏาคมและเดือนมิถุนายน 2554 ดงัภาพท่ี 6 

3. โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program) 
4. ในเดือนท่ีเปิดร้านลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการจะไดรั้บแจกตวัอยา่งน ้ามนับ ารุงขน 1 ขวด 
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งบตัรสมาชิกดา้นหนา้ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งบตัรสมาชิกดา้นหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งขอ้ความประชาสัมพนัธ์ผา่นทางวทิยชุุมชน 

เปิดแลว้ HAPPY DOG แหล่งบริการส าหรับคนรักสุนขับริการอาบน ้ า ตดัแต่งขน Hotoil 
อาบน ้ ายาก าจดัเห็บหมดั รับฝากเล้ียง จ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั จ  าหน่ายอุปกรณ์สุนขั เร่ิม 1 
มิถุนายน 2554 วนัจนัทร์-ศุกร์ 08:30 – 17:30 น. วนัเสาร์–อาทิตย ์ 08:30–21:00 น. อยา่
พลาด:การผนึกก าลังเพื่อความยิ่งใหญ่ศูนย์รวมสินค้าและบริการเพื่อคนรักสุนัข ณ 
อาคารร้านเทพพานิช 
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ภาพท่ี 7  ตวัอยา่งคูปองใชร่้วมการส่งเสริมการขาย 
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งบตัรสะสมคะแนนร้าน HAPPY DOG 
 

การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation : PR) 
HAPPY DOG ร่วมกบัร้านเทพพานิชมีการบริจาคเงินและอาหารแก่มูลนิธิบา้น

สงเคราะห์สุนขัเร่ร่อนเป็นประจ า เช่น มูลนิธิบา้นสงเคราะห์สัตวพ์ิการของหลวงตาบวัญาณสัมปัน
โน เป็นตน้ 

 

5.  กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) 
     บุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของงานบริการท่ีสนบัสนุนให้เกิดผลประกอบการและท า

ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจการบริการ ดงันั้นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจึงใหค้วามใส่ใจกบัการสร้างกลยทุธ์ดา้นบุคลากรเป็นอยา่งมากทั้งในปัจจุบนัและแนวโนม้
ในอนาคตจึงมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการสรรหา การฝึกอบรมพฒันา การจูงใจรักษาคนเก่งคนดีและการ
บริหารค่าตอบแทนให้กบับุคคลเหล่านั้น เร่ิมตน้จากการสรรหาคนเก่งและดี นกับริหารบุคลากรจึง
ตอ้งปรับทิศทางการท างานมุ่งเนน้การท างานเชิงรุก ในการมองหาเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชค้ดัสรรคน 
จะเห็นวา่เคร่ืองมือท่ีองคก์รจะน ามาใช้หลกัๆ ก็คือ ผลการปฎิบติังานท่ีเป็นปัจจยัวดัผลงานในอดีต
ของพนักงาน (Past Performance) รวมถึงเคร่ืองมือในการประเมินศกัยภาพของพนักงานเพื่อ
ตรวจสอบขีดความสามารถท่ีพนกังานสามารถท าไดใ้นอนาคต (Future Potential) 

HAPPY DOG ก าหนดขั้นตอนการคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานโดยพิจารณาถึง
คุณสมบติั บุคลิกลกัษณะท่ีมีความรักสัตว ์มีจิตส านึกในการเป็นผูใ้ห้บริการ ยิม้แยม้แจ่มใส สุภาพ
อ่อนโยนและเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนเสมอ มีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน เพื่อให้ได้
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัต าแหน่งความรับผิดชอบเพื่อให้การส่งมอบงาน
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ในทุกคร้ังสามารถสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ท่ีมารับบริการโดยมีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ทุกเดือนซ่ึงมีผลต่อการปรับเงินเดือนประจ าปี 

 

6.  กลยุทธ์กระบวนการให้บริการ (Process) 
     กลยุทธ์การบริการเป็นวิธีชนะใจลูกคา้ดว้ยการบริการ ถา้การบริการดีจะส่งผลให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจ มีผลประกอบการเพิ่มข้ึนและยงัถือเป็นหน้าตาของธุรกิจ การบริการจึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจตอ้งใส่ใจพฒันางานดา้นการบริการอยูเ่สมอ 

HAPPY  DOG ตระหนกัถึงกระบวนการใหบ้ริการเพื่อให้ลูกคา้เกิดความสะดวกสบาย
และความพึงพอใจเม่ือไดรั้บบริการ ดงันั้นจึงไดก้ าหนดผงัขั้นตอนการให้บริการข้ึน ซ่ึงพนกังาน 
ผูใ้หบ้ริการตอ้งทราบถึงกระบวนการให้บริการและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการรอคอย
ในการใช้บริการน้อยท่ีสุด ผูจ้ดัการมีหน้าท่ีหลักในการควบคุมดูแลให้กระบวนการปฏิบติังาน
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวโ้ดยสามารถวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้ไดจ้ากผลประกอบการและค าติ
ชมหรือค าร้องเรียนจากลูกคา้เพื่อน ามาตั้งเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงบริการใหดี้ข้ึนไดโ้ดยตลอด 
ซ่ึงกระบวนการใหบ้ริการมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 19  
 
ตารางท่ี 19 กระบวนการใหบ้ริการร้าน HAPPY DOG ส่วนการรับบริการอาบน ้า ตดัแต่งขน 
  

ขั้นตอน 
การให้บริการ 

การบริการของพนักงาน 

1. การรับลูกคา้  
(เม่ือเขา้ใชบ้ริการ) 

1. กล่าวค าทกัทายดว้ยส าเนียงอ่อนโยน (ถา้เป็นลูกคา้ประจ าทกัทาย
ดว้ยช่ือเจา้ของและช่ือสุนขั ชมสุนขัใหเ้จา้ของทราบ) 

2. เจา้ของร้านรับฟังลูกคา้ใหลู้กคา้บอกความตอ้งการใหค้รบถว้น 
3. แนะน าเก่ียวกบัรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสมกบัสุนัขเพื่อสรุป
รูปแบบบริการท่ีลูกคา้จะเขา้รับบริการ 

4. สอบถามถึงหมายเลขสมาชิกเพื่อสะสมคะแนน  (เป็นการรักษา
สิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้า เห็น
ความส าคญัของการเป็นสมาชิก) 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการให้บริการ การบริการของพนักงาน 
2.  การใหบ้ริการสุนขั 1. ถา้ลูกคา้ไม่รอระหวา่งบริการ (เร่ิมใหบ้ริการสุนขัตามท่ีรับยนืยนั) 

2. ถา้ลูกคา้รอระหวา่งสุนขัรับบริการ 
  2.1 เร่ิมใหบ้ริการสุนขัตามท่ีรับยนืยนั 
  2.2 เชิญลูกคา้รอในส่วนของท่ีนัง่รอ 
  2.3 บริการน ้าด่ืมและหนงัสือ 
  2.4 แนะน าบริการเสริมและบริการอ่ืนๆ 

3. สอบถามความตอ้งการอ่ืนๆเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความ
พึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้ 

4. เก็บรายละเอียดเจา้ของสุนขัและสุนขัเพื่อน ามาปรับใชเ้ป็นขอ้มูล
บริการใหเ้หมาะสม 

3. การส่งสุนขัคืนแก่เจา้ของ 1. สอบถามความพอใจของลูกคา้ 
2. รับฟังค าติชมจากลูกคา้เพื่อน าไปปรับใชใ้นการใหบ้ริการต่อไป 
3. แจง้และรับค่าบริการจากลูกคา้ 
4. กล่าวค าขอบคุณแก่ลูกคา้โดยเจา้ของร้านและช่าง 

 

ตารางท่ี 20  กระบวนการใหบ้ริการร้าน HAPPY DOG ส่วนการรับฝากสุนขั 
 

ขั้นตอนการให้บริการ การบริการของพนักงาน 
1. การรับลูกคา้  
(เม่ือเขา้ใชบ้ริการ) 

1. กล่าวค าทกัทายดว้ยส าเนียงอ่อนโยน (ถา้เป็นลูกคา้ประจ าทกัทาย
ดว้ยช่ือเจา้ของและช่ือสุนขั ชมสุนขัใหเ้จา้ของทราบ) 

2. รับฟังความตอ้งการของลูกคา้ครบถว้น 
3. แนะน าเก่ียวกบัรูปแบบการบริการ ลกัษณะห้องพกัรวมถึงการดูแล
ท่ีเหมาะกบัสุนขัท่ีเขา้รับบริการ 

4. สรุปรูปแบบบริการท่ีเขา้รับ 
5. เก็บเอกสารประกอบดว้ย  
     5.1  ส าเนาทะเบียนบา้น 
     5.2 ส าเนาบตัรประชาชน 
6. เก็บเงินมดัจ า 50% ของค่าใชจ่้าย 
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ตารางท่ี 20  (ต่อ)  
 

ขั้นตอนการให้บริการ การบริการของพนักงาน 
2. การใหบ้ริการสุนขั 1.พาไปกรงท่ีพกั 

2.ใหข้า้วกิน 2 คร้ังต่อวนั เวลา 07:30 น. และ17:30 น. 
3.พาเดินเล่น 2 คร้ังต่อวนั เวลา06:30 น. และ16:30 น. 

3. การส่งสุนขัคืนแก่เจา้ของ 1. สอบถามความพอใจของลูกคา้ 
2. รับฟังค าติชมจากลูกคา้เพื่อน าไปปรับใชใ้นการใหบ้ริการต่อไป 
3.แจง้และรับค่าบริการจากลูกคา้ 
4.กล่าวค าขอบคุณแก่ลูกคา้โดยเจา้ของร้านและช่าง 

 
ตารางท่ี 21 กระบวนการใหบ้ริการร้าน HAPPY DOG ส่วนการบริการจ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั 
 

ขั้นตอนการให้บริการ การบริการของพนักงาน 
1. การรับลูกคา้ (เม่ือเขา้ใชบ้ริการ) 1. กล่าวค าทกัทายดว้ยส าเนียงอ่อนโยน (ถา้เจา้ของพาสุนขั

มาดว้ยและเป็นลูกคา้ประจ าทกัทายดว้ยช่ือเจา้ของและ
ช่ือสุนขั ชมสุนขัใหเ้จา้ของทราบ) 

2. เจ้าของร้านรับฟังลูกค้าให้ลูกค้าพูดความต้องการให้
ครบถว้น 

3. แนะน าเก่ียวกบัสุนขัพนัธ์ุต่างๆเพื่อสรุปความตอ้งการ 
4. น ารูปสุนขัพร้อมราคาสุนขัท่ีมีใหลู้กคา้เลือก 
5. นดัวนัลูกคา้มาดูสุนขัจริง 
6. สรุปราคาและนดัวนัส่งมอบสุนขั 
7. เก็บเงินมดัจ า 10% ของราคาสุนขั 

2.  การส่งสุนขัใหก้บัลูกคา้ตามวนัเวลาท่ี
ก าหนด 

1. สอบถามความพอใจของลูกคา้ 
2. รับฟังค า ติชมจากลูกค้า เพื่ อน าไปปรับใช้ในการ
ใหบ้ริการต่อไป 

3. รับค่าบริการจากลูกคา้ 
4. กล่าวค าขอบคุณแก่ลูกคา้โดยเจา้ของร้านและช่าง 
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ตารางท่ี  22  กระบวนการใหบ้ริการร้าน HAPPY DOG ส่วนการบริการจ าหน่ายอุปกรณ์สุนขั 
 

ขั้นตอนการให้บริการ การบริการของพนักงาน 
การรับลูกคา้ (เม่ือเขา้ใชบ้ริการ) 1. กล่าวค าทักทายด้วยส าเนียงอ่อนโยน (ถ้าเจ้าของพา

สุนขัมาดว้ยและเป็นลูกคา้ประจ าทกัทายดว้ยช่ือเจา้ของ
และช่ือสุนขั,ชมสุนขัใหเ้จา้ของทราบ) 

2. เจา้ของร้านรับฟังลูกค้าให้ลูกคา้พูดความต้องการให้
ครบถว้น 

3. น าสินคา้ส่งให้กับลูกคา้พร้อมแนะน าวิธีการใช้อย่าง
ถูกตอ้ง 

4. แจง้ส่งเสริมการขาย 
5. แจง้รับค่าบริการจากลูกคา้ 
6. กล่าวค าขอบคุณแก่ลูกคา้โดยเจา้ของร้านและช่าง 

 
7. กลยุทธ์ด้านภาพลกัษณ์การบริการ (Physical Evidence) 
    การสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จทางการ

ท าการตลาด การสร้างภาพลกัษณ์ควรมุ่งเนน้ไปในแนวทางเดียวกนัจะเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่
ลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ การตกแต่งป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใช้เป็น
เคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็น
ปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้บริการ ดงันั้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด
บริการน่าจะมีคุณภาพตามไปดว้ยและส่ิงแวดลอ้มทางคุณภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนัทั้งดา้น
การให้ความส าคญัด้านการออกแบบ การจดัวาง ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าคือการศึกษาถึงพฤติกรรม
ความตอ้งการของลูกค้าว่าลูกค้าค านึงถึงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพส่ิงใดก่อนและควรตั้งอยู่ท่ีใด
เน่ืองจากตอ้งไม่ลืมวา่ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นส่ิงประทบัใจส่ิงแรก (First Impression) ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในคร้ังแรก 

HAPPY  DOG มุ่งสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพและ
มาตรฐานในการบริการในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นกนัเองมีการพูดคุยซักถามความตอ้งการของ
ลูกคา้ดว้ยความใส่ใจอยา่งเป็นกนัเองและแนะน าโดยยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกัและมีการ
คิดราคาค่าบริการท่ีเป็นมาตรฐาน 
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ตารางท่ี  23  การวเิคราะห์การแข่งขนั (Competitive Matrix) 

 

7P’S Relax’Zone คู่แข่ง 1 คู่แข่ง 2 

ด้านบริการ 1. บริการอาบน ้าตดัแต่งขน 
2. บริการรับฝากสุนขั 
3. บริการจ าหน่ายพนัธ์ุสุนขั
บริการรับฝากสุนขั 

4. บริการจ าหน่ายอุปกรณ์สุนขั 

1.บริการอาบน ้า  
  ตดัแต่งขน 
2.บริการรักษาโรค
ทัว่ไป 
3.บริการจ าหน่าย
อุปกรณ์สุนขั 

1.บริการอาบน ้า 
ตดัแต่งขน 
2.บริการรักษาโรค
ทัว่ไป 
3.บริการจ าหน่าย
อุปกรณ์สุนขั 

ด้านราคา ราคาเทียบเคียงร้านทัว่ไป ราคาปกติ ราคาปกติ 

ด้านสถานที่ 1. อยูภ่ายในร้านเทพพานิช
ใกลชิ้ดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

2. อยูริ่มถนนสายหลกั 
3.  มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
4.  ตกแต่งร้านสวยเป็นกนัเอง 

1. อยูใ่นหมู่บา้น 
2. มีท่ีจอดรถนอ้ย 

1. อยูริ่มถนนสายรอง 
2. มีท่ีจอดรถนอ้ย 

ด้าน 
การส่งเสริม
การขาย 

1. การโฆษณา 
2. การขายโดยการใช้

พนกังาน 
3. การท าส่งเสริมการขาย 
4. การประชาสัมพนัธ์ 
5. การตลาดทางตรง 

ไม่มี ไม่มี 

ด้านบุคลากร 1. ช่างมีประสบการณ์ ฝีมือดี 
2. ผา่นการอบรม 
3. มีการอบรมพฒันาเพิ่มเติม 
4. มีจิตส านึกในการใหบ้ริการ 

1.ช่างมีประสบการณ์ 
ฝีมือดี 
2. ผา่นการอบรม 

1. ช่างมีประสบการณ์ 
2. ไม่ไดผ้า่นการอบรม 

กระบวนการ
ให้บริการ 

มีผงัขั้นตอนการใหบ้ริการ ไม่มี ไม่มี 

ภาพลกัษณ์ 
การให้บริการ 

มีเคร่ืองแบบพนกังาน ไม่มี ไม่มี 
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การก าหนดต าแหน่งทางธุรกจิ HAPPY  DOG  (Positioning) 
 

การก าหนดต าแหน่ง (Positioning) คือ ความพยายามในการจดัการการรับรู้ท่ีลูกค้า
เป้าหมายมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป้าหมายของการก าหนดต าแหน่งก็คือการกล่าวเน้นถึง
คุณสมบติัท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีความโดดเด่นเน้นข้ึนในใจของลูกคา้ (Patrick Barwise 
2006 : 123 , อา้งถึงในทรรศนา เช้ือจง 2552 : 174) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 แผนผงัท่ี 4  ต าแหน่งทางธุรกิจของ HAPPY  DOG 
 

จากแผนผงั แสดงการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ขา้งตน้จะเห็นวา่ HAPPY DOG เนน้เร่ือง
คุณภาพ (Quality) และการสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจ 
ความพึงพอใจเกิดเป็นความจงรักภกัดีและพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในท่ีสุด  
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บทที่  8 
แผนการให้บริการ 

 

การใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองของบุคลากรสถานท่ีระยะเวลาและความสามารถ
ในการให้บริการของธุรกิจรวมถึงความหลากหลายของการให้บริการ การจดัท าแผนการให้บริการ
จะช่วยให้การด าเนินการต่างๆบรรลุผลตามเป้าหมาย แผนการให้บริการจะแสดงถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัสถานประกอบการ เช่น โครงสร้างลกัษณะ ขนาดของพื้นท่ี การตกแต่ง การระบุบลกัษณะ 
รายละเอียดการใหบ้ริการและความสามารถในการใหบ้ริการ 

 
 

ท าเลทีต่ั้ง HAPPY DOG 

 

แผนผงัท่ี 5  ท่ีตั้ง HAPPY DOG 
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ภาพท่ี 9  ป้ายช่ือร้าน HAPPY DOG  

 

ภาพท่ี 10 ตวัอาคารเทพพานิช 
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ลกัษณะอาคาร ทีต่ั้ง HAPPY DOG  

1.อยูใ่นเขตเทศบาลอ าเภอบางเลน ซ่ึงมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงาน
รัฐวสิาหกิจ โรงพยาบาล โรงเรียนและร้านคา้ต่างๆอยูจ่  านวนมากในรัศมี 500 เมตร ในระหวา่งวนัมี
ผูส้ัญจรบริเวณร้านเป็นจ านวนมาก 

2. พื้นท่ีโดยรวมของร้านเทพพานิชประมาณ 1 ไร่ สามารถแบ่งพื้นท่ีออกตามลกัษณะ
การใชง้านไดด้งัน้ี 

 2.1 ตวัอาคาร 40% 
 2.2 โกดงัเก็บสินคา้ 50% 
 2.3 ท่ีเปล่า 10% (สามารถจอดรถไดป้ระมาณ 20 คนั) 
3. เป็นศูนยร์วมร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สุนขัท่ีครบวงจรมากท่ีสุดในอ าเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม 
เหตุผลท่ีเลือกจดัตั้งสถานบริการเทพพานิช 
1. ร้านเทพพานิชเป็นร้านจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เล้ียงขนาดใหญ่จึงมี

ลูกคา้มาใชบ้ริการจ านวนมากท าให้สามารถเขา้ถึงฐานลูกคา้เดิมของร้านเทพพานิชและกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของ HAPPY DOG ไดท้นัที 

2. ร้านเทพพานิชตั้ งอยู่ในเขตเทศบาลอ าเภอบางเลนซ่ึงมีหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล โรงเรียนและร้านคา้ต่างๆ เป็นช่องทางท่ี
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้าย 

3. การเดินทางสะดวก เน่ืองจากอยู่ติดถนนใหญ่กวา้ง 6 ช่องทางมีรถโดยสาร
ประจ าทางวิง่ผา่นหลายสาย 
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ภาพท่ี 11 บรรยากาศของผูม้าใชบ้ริการในร้านเทพพานิช 

 

ภาพท่ี 12 บรรยากาศของผูม้าใชบ้ริการในร้านเทพพานิช 
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ผงัการจัดการพืน้ทีภ่ายในของ HAPPY DOG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี  6  แสดงการจดัการพื้นท่ีภายในร้าน HAPPY DOG  

 

 HAPPY DOG ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ร้านเทพพานิชทางทิศตะวนัออกพื้นท่ีในการใช้
สอยในร้านประมาณ 40 ตารางเมตร สีของร้านเป็นสีขาวเพื่อให้ดูสะอาดและปลอดโปร่งเม่ือน า
อุปกรณ์ป้ายโฆษณาหรือสินคา้มาจดัวางท าใหเ้กิดความสวยงามเน่ืองจากอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงส่วนใหญ่
จะมีสีสันสดใส มีการจดัแบ่งพื้นท่ีภายในร้านให้เป็นสัดส่วนตามลกัษณะในการใช้งาน โดยวางผงั
ให้สามารถส่งต่องานในส่วนต่างๆไดอ้ย่างต่อเน่ืองกนัเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
ด าเนินการให้บริการรวมถึงการท าความสะอาด เม่ือลูกค้าผู ้เข้ามาใช้บริการจะได้รับความ
สะดวกสบายและมีความพอใจมากท่ีสุดโดยมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนในแต่ละส่วนประกอบ
ดว้ยอุปกรณ์ต่างๆดงัน้ี 

1.  บริเวณดา้นหนา้ใชใ้นการรับรองลูกคา้ประกอบดว้ย 
1.1  แผนกตอ้นรับและเก็บค่าบริการประกอบดว้ยโตะ๊เกา้อ้ี 1 ชุด 
 1.2 บริเวณท่ีนัง่รอของลูกคา้ประกอบดว้ย เกา้อ้ียาวและนิตยสารไวอ่้านเพื่อความ

เพลิดเพลิน 1 ชุด  
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  1.3 กรงใส่สุนขัท่ีรับบริการเสร็จแลว้และก าลงัรอเจา้ของมารับ ประกอบดว้ยกรง
จ านวน 10 ใบ 

2. บริเวณท่ีใหบ้ริการการอาบน ้าและไดร์ขน ประกอบดว้ย 
2.1 ส่วนการบริการอาบน ้า ไดร์ขนสุนขั 

 2.1.1 อ่างอาบน ้าของสุนขั 1 ใบ 
 2.1.2 โตะ๊เป่าแหง้ขนและเคร่ืองเป่าแหง้1ชุด 

2.2 ส่วนการบริการตดัแต่งขนสุนขั 
 2.2.1 โตะ๊ตดัแต่งขนสุนขั 2 ตวัและอุปกรณ์การตดัแต่งขน 1 ชุด 

      2.2.2  ชั้นวางอุปกรณ์การตดัแต่งขน 1 ชุด 
พื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลกัษณะการใชง้านโดยวางผงัใหส้ามารถส่งต่องานต่างๆ

ไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการให้บริการ แต่หากตอ้งมีการรอ
เกิดข้ึนทางร้านมีบริเวณท่ีนัง่รอของลูกคา้ไวเ้พื่อรองรับลูกคา้ดว้ย 

การให้บริการ 
ปัจจยัหลกัของธุรกิจการบริการคือคุณภาพและมาตรฐานในการบริการของพนกังาน 

ผูใ้ห้บริการซ่ึงถือเป็นเร่ืองยากในการรักษาระดับคุณภาพของการบริการให้คงท่ี   เน่ืองจากงาน
บริการเป็นงานเฉพาะหน้า ท่ีเกิดและจบในทนัทีไม่สามารถน ากลบัมาเพื่อแกไ้ขไดเ้หมือนสินคา้
ทัว่ไปจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัพนกังานผูใ้ห้บริการเป็นอยา่งมากเพื่อให้พนกังานมีความเป็น
มืออาชีพและมีจิตส านึกในการให้บริการตลอดเวลากบับุคคลภายในและภายนอก ซ่ึงการบริการ 
หมายถึง การท ากิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นหลกั ดงันั้นนอกจาก
งานบริการท่ีผูรั้บบริการต้องการแล้วกิจกรรมในการบริการท่ีพนักงานจะช่วยกันพฒันาและ
ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ สถานท่ี บรรยากาศ ท่ีตั้งจุดบริการ ทางดา้นกิจกรรมในการ
สร้างความสัมพนัธ์หรือเรียกว่าสร้างส่ิงแวดลอ้มทางจิตภาพไดแ้ก่ การทกัทาย การตอ้นรับ ความ
จริงใจ  การเอาใจใส่ การมีกริยามารยาทท่ีดี ความเป็นกันเอง และการมีทัศนคติท่ีดีต่อกัน (ยุ
พาวรรณ วรรณวานิชย ์2548:179 ,อา้งถึงในทรรศนา เช้ือจง 2552 : 159) 

 HAPPY DOG มีการค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการเป็นหลกัเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือ โดยในการใหบ้ริการทุกคร้ังทางร้านจะมีการแนะน าบริการของทางร้าน
ให้ลูกคา้ทราบและสอบถามตอ้งการของลูกคา้ให้ชดัเจนเพื่อความถูกตอ้งในการให้บริการและเพื่อ
สร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในทุกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีการเนน้ย  ้าพนกังานเก่ียวกบั
การแสดงความเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งจริงใจ ตั้งแต่การกล่าวทกัทาย พูดจาสุภาพ กิริยามารยาทในการ
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วางตวัดว้ยความอ่อนนอ้ม รวมถึงการแบ่งสัดส่วนในร้าน มีการออกแบบให้สอดคลอ้งตามขั้นตอน
ในการบริการเพื่อลดเวลาในการรอคอยให้มีนอ้ยท่ีสุดและมีการจดัในส่วนมุมบริการส าหรับลูกคา้
ไวค้อยอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการ โดยจะมีนิตยสารและโทรทศัน์เพื่อให้ความ
บนัเทิงในช่วงการรอคอย โดยมีขั้นตอนการใหบ้ริการดงัแสดงในแผนผงัดงัน้ี  

 

 

แผนผงัท่ี 7 ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ความสามารถในการให้บริการ 
 

กิจการเปิดให้บริการทุกวนัวนัธรรมดาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 - 19:30 น.ของ
ทุกวนั ในวนัเสาร์–อาทิตย ์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08 : 30 – 21 : 00 น. อุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน
ประกอบดว้ย อ่างอาบน ้ า 1 ใบ โต๊ะและเคร่ืองเป่าแห้งขน 1 ชุด โต๊ะตดัแต่งขน 1 ตวั มีช่างผูใ้ห ้
บริการอาบน ้ าเป่าแห้งขนและท าความสะอาด 1 คน สามารถให้บริการการอาบน ้ าเป่าแห้งขนได้
สูงสุด 1 ตวัต่อชัว่โมง มีช่างตดัแต่งขน 1 คนสามารถใหบ้ริการตดัแต่งขนสุนขัได ้1 ตวัต่อชัว่โมง 
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการลงทุนและประมาณการค่าเส่ือม 

ตารางท่ี 24  แสดงทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการลงทุนและประมาณการค่าเส่ือม 

รายการลงทุน 
ราคาลงทุน (บาท) อายุงาน 

(ปี) 
ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ปี) ราคาทรัพย์สิน ราคารวม 

ค่าตกแต่ง  155,000 10 15,500.00 

อลูมิเนียมกั้นห้องดา้น 139,125.00    

สติกเกอร์ตกแต่งกระจก 10,329.00    
กระเบ้ีองปูพื้น 5,546.00    

ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการให้บริการ  125,000.00 10 12,500.00 

แบตตาเรียน 19,000.00    

ใบแบตตาเรียน 14,000.00    

กรรไกรโคง้ 5,000.00    

กรรไกรตรง 5,000.00    

กรรไกรซอย 3,000.00    

อ่างอาบน ้า 5,000.00    

โตะ๊เข็นใส่อุปกรณ์ 1,000.00    

โตะ๊ตดัแต่งขน 30,000.00    

โตะ๊เป่าขนแหง้ 5,000.00    

ไดร์เป่าขนสุนขั 9,000.00    

ชั้นวางสินคา้ 12,000.00    

ท่ีถอนขนหู 400.00    

แป้งถอนขนหู 120.00    

น ้ายาฆ่าเช้ืออุปกรณ์ 350.00    

แชมพอูาบน ้า 7,200.00    

น ้ามนัใส่ขน 360.00    

อ่ืนๆ 3,570.00    
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
 

รายการลงทุน 
ราคาลงทุน (บาท) อายุงาน 

(ปี) 
ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ปี) ราคาทรัพย์สิน ราคารวม 

ค่าเคร่ืองใช้ส านักงาน  37,000.00 10 3,700.00 

โตะ๊ท างาน 3,500.00    

เกา้อ้ีนัง่ 1,600.00    

โซฟานัง่เล่น 8,000.00    

โตะ๊ชุดนัง่เล่น 1,200.00    

โทรศพัท ์ 1,500.00    

วทิย ุ 1,500.00    

โทรทศัน์ 3,500.00    

เคร่ืองปรับอากาศ 15,000.00    

พดัลม 500.00    

ค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินการ  39,000.00   

ค่าเรียน 29,000.00    

ค่าใชจ่้ายไปเรียน 10,000.00    

เงินทุนหมุนเวยีน  100,000.00   
รวมมูลค่าการลงทุน  456,000.00  31,700.00 
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การค านวนค่าเส่ือมราคาใช้วธีิการคิดค่าเส่ือมราคาแบบทางตรง 
ตารางท่ี 25  แสดงการค านวนค่าเส่ือมราคา 
 

 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

ค่าเส่ือมทางตรง      

ค่าเส่ือมราคาค่าตกแต่ง(บาท/ปี) 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์(บาท/ปี) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวมค่าเส่ือมทางตรง 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 

ค่าเส่ือมทางอ้อม      

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน
(บาท/ปี) 

44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 

ค่าเส่ือมราคารวมทั้งส้ิน(บาท/ปี) 380,400 380,400 380,400 380,400 380,400 

 
ประมาณการรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ตารางท่ี  26  แสดงประมาณการรายได ้
 

รายการ 
ปีที ่1  
(บาท) 

ปีที ่2  
(บาท) 

ปีที่ 3 
 (บาท) 

ปีที ่4  
(บาท) 

ปีที่ 5 
(บาท) 

รายได้จากการบริการ      

การให้การบริการ      

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ (คน) 2,880 3,168 3,484 3,833 4,216 

ราคาเฉล่ียต่อคน (บาท) 250 250 250 250 250 

รายไดจ้ากการบริการ 720,000 792,000 871,200 958,320 1,054,152 

การจ าหน่ายอุปกรณ์      

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ (คน) 8,858 9,742 10,715 11,787 12,966 

ราคาเฉล่ียต่อคน (บาท) 52.20 52.20 52.20 52.20 52.20 

รายไดจ้ากการบริการ 462,384 508,632 554,488 615,438 676,980 
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ตารางท่ี  26  (ต่อ) 

รายการ 
ปีที ่1  
(บาท) 

ปีที ่2  
(บาท) 

ปีที่ 3  
(บาท) 

ปีที ่4 
 (บาท) 

ปีที่ 5 
 (บาท) 

การจ าหน่ายพนัธ์ุสุนัข      
จ านวนผูใ้ชบ้ริการ
(คน) 

60.00 66.00 73.00 80.00 88.00 

ราคาเฉล่ียต่อคน(บาท) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

รายไดจ้ากการบริการ 30,000.00 33,000.00 36,300.00 39,930.00 43,923.00 

รวมรายได้จากการ
บริการทั้งหมด 

1,212,384.00 1,333,632.00 1,466,988.00 1,613,688.00 1,775,055.00 

ประมาณการต้นทุนแรงงาน 

ตารางท่ี  27  แสดงประมาณการตน้ทุนแรงงาน 

รายการ 
ปีที ่1  
(บาท) 

ปีที ่2  
(บาท) 

ปีที่ 3 
 (บาท) 

ปีที ่4  
(บาท) 

ปีที่ 5  
(บาท) 

ค่าแรงงาน      

พนักงานต้อนรับ-การเงิน 1 1 1 1 1 

เงินเดือน (6,500/คน) 78,000.00 85,800.00 94,380.00 103,818.00 114,200.00 

ค่าตอบแทน (10%) 72,000.00 79,200.00 87,120.00 95,832.00 105,415.00 

พนักงานตัดแต่งขน 1 1 1 1 1 
เงินเดือน (6,000/คน) 72000 79,200.00 87,120.00 95,832.00 105,415.00 
ค่าตอบแทน (15%) 72000 79,200.00 87,120.00 95,832.00 105,415.00 
พนักงานอาบน า้-เป่าขน 1 1 1 1 1 

เงินเดือน (5,000/คน) 60,000.00 66,000.00 72,600.00 79,860.00 87,846.00 

ค่าตอบแทน (5%) 36,000.00 39,600.00 43,560.00 47,916.00 52,708.00 

รวม 390,000.00 429,000.00 471,900.00 519,090.00 570,999.00 
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ประมาณการค่าแรงงานทางตรงและผนัแปร 

ตารางท่ี   28  แสดงประมาณการค่าแรงงานทางตรงผนัแปร 

รายการ ปีที ่1 (บาท) ปีที ่2 (บาท) ปีที่ 3 (บาท) ปีที ่4 (บาท) ปีที่ 5 (บาท) 

ค่าแรงทางตรง (เงินเดือน) 210,000.00 231,000.00 254,100.00 279,510.00 307,461.00 
ค่าแรงผนัแปร
(ค่าตอบแทน) 

180,000.00 198,000.00 217,800.00 239,580.00 263,538.00 

รวม 390,000.00 429,000.00 471,900.00 519,090.00 570,999.00 

ประมาณการค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ตารางท่ี  29  แสดงประมาณการค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

รายการ ปีที ่1 (บาท) ปีที ่2 (บาท) ปีที่ 3 (บาท) ปีที ่4 (บาท) ปีที่ 5 (บาท) 

ค่าใช้จ่ายาทางตรง(บาท)      
ค่าน ้า 12,000.00 13,200.00 14,520.00 15,972.00 17,569.00 

ค่าไฟฟ้า 36,000.00 39,600.00 43,560.00 47,916.00 52,708.00 

ค่าซ่อมบ ารุง 2,400.00 2,640.00 2,904.00 3,194.00 3,514.00 

ค่าเช่าพื้นท่ี 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 

ค่าวสัดุส้ินเปลือง 2,400.00 2,640.00 2,904.00 3,194.00 3,514.00 

รวม 148,800.00 154,080.00 159,888.00 166,276.00 173,305.00 

ค่าใช่จ่ายในการขาย 
และส านักงาน 

     

ค่าโทรศพัท ์ 6,000.00 6,600.00 7,260.00 7,986.00 8,785.00 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 63,600.00 69,960.00 76,956.00 84,652.00 93,117.00 

เบด็เตล็ด 2,400.00 2,640.00 2,904.00 3,194.00 3,514.00 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารรวม 

72,000.00 79,200.00 87,120.00 95,832.00 105,415.00 

ค่าใช่จ่ายอืน่ๆรวมทั้งส้ิน 220,800.00 233,280.00 247,008.00 262,108.00 278,720.00 
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ประมาณการต้นทุนการให้บริการ 

ตารางท่ี 30  แสดงประมาณการตน้ทุนการใหบ้ริการ 

รายการ ปีที ่1 (บาท) ปีที ่2 (บาท) ปีที่ 3 (บาท) ปีที ่4 (บาท) ปีที่ 5 (บาท) 

ค่าแรงงาน 390,000.00 429,000.00 471,900.00 519,090.00 570,999.00 

ค่าเส่ือมราคาทางตรง 336,000.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 

ค่าใชจ่้ายทางตรง 148,800.00 154,080.00 159,888.00 166,276.00 173,305.00 

รวมต้นทุน 
ในการให้บริการ 

874,800.00 919,080.00 967,788.00 1,021,366.00 1,080,304.00 

การค านวนต้นทุนคงที่ 

ตารางท่ี 31 แสดงการค านวณตน้ทุนคงท่ี 

รายการ ปีที ่1 (บาท) ปีที ่2 (บาท) ปีที่ 3 (บาท) ปีที ่4 (บาท) ปีที่ 5 (บาท) 
แรงงานทางตรง
(เงินเดือน) 

210,000.00 231,000.00 254,100.00 279,510.00 307,461.00 

ค่าใชจ่้ายคงท่ี(ค่าเช่า) 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 

ค่าเส่ือมราคารวมทั้งส้ิน 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 

รวมต้นทุนคงที่ 686,400.00 707,400.00 730,500.00 755,910.00 783,861.00 

การค านวนต้นทุนผนัแปร 

ตารางท่ี 32 แสดงการค านวณตน้ทุนผนัแปร 

รายการ ปีที ่1 (บาท) ปีที ่2 (บาท) ปีที่ 3 (บาท) ปีที ่4 (บาท) ปีที่ 5 (บาท) 
ค่าแรงงานผนัแปร
(ค่าตอบแทน) 

180,000.00 198,000.00 217,800.00 239,580.00 263,538.00 

ค่าใชจ่้ายผนัแปร 
(ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ-ค่าเช่า) 

124,800.00 137,280.00 151,008.00 166,108.00 182,720.00 

รวมต้นทุนผนัแปร 304,800.00 335,281.00 368,808.00 405,688.00 446,258.00 
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บทที ่9 
แผนการเงิน 

 
ในการจดัท าแผนธุรกิจ แผนการเงินเป็นส่ิงส าคญัอย่างมาก เพราะเปรียบเสมือนเป็น

เส้นเลือดใหญ่ท่ีมาหล่อเล้ียงธุรกิจใหอ้ยูร่อดและอยูไ่ด ้การวางแผนการเงินส าหรับธุรกิจใหม่จึงเป็น
การแสดงความเป็นไปไดข้องธุรกิจท่ีจะตอ้งแสดงออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นแผนการเงิน การ
ด าเนินกิจการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งมีการใชเ้งินตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมท าธุรกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ท่ีเร่ิมใหม่จะตอ้งทบทวนรายละเอียดต่างๆของการลงทุนในระหวา่งท่ีกิจการยงัไม่มีรายไดจ้ากการ
ขาย เพราะระหว่างท่ียงัไม่มีก าไรนั่นคือเงินทุนท่ีจะตอ้งหดหายไป เพื่อให้ทราบว่าเงินท่ีน าไปใช้
ลงทุนในการจดัซ้ือจดัหาสินทรัพย์ของกิจการ เช่น รถยนต์ ยานพาหนะ ท่ีดิน อาคารโรงงาน
ส านกังาน เงินเดือนพนกังาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวตัถุดิบ ถา้กิจการเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตสินคา้และเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะตอ้งใช้ในกิจการแผนธุรกิจเร่ิมใหม่ท่ีดีจะตอ้งแสดงรายการ
ต่างๆ เหล่าน้ีให้ชดัเจน แผนการเงินท่ีดีจะตอ้งแสดงแหล่งท่ีมาของเงินทุนและการด าเนินการใชไ้ป
ของเงินทุนโดยส่ิงท่ีจะตอ้งแสดงในแผนการเงินคือประมาณการงบดุลท่ีจะแสดงสถานะของกิจการ 
ประมาณการงบก าไร ขาดทุนท่ีจะแสดงผลการด าเนินงานของกิจการ ประมาณการงบกระแสเงินสด 
ระยะเวลาคืนทุน ซ่ึงแผนการเงินน้ีจะตอ้งมีการประมาณการบนความเป็นจริง 

 HAPPY DOG เป็นธุรกิจกิจการเจา้ของคนเดียว (Soleor Single Proprietorships) เป็น
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีใช้เงินลงทุน 456,000 บาท ผูล้งทุนท าหน้าท่ีบริหารงานของธุรกิจทั้งหมดด้วย
ตนเอง เจา้ของจึงมีสิทธิในสินทรัพย์ ก าไร ขาดทุนทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียวและตอ้งรับผิดชอบใน
หน้ีสินโดยไม่จ  ากดัจ านวนและเม่ือธุรกิจมีปัญหาทางการเงินเจา้ของจะถูกฟ้องร้องเป็นการส่วนตวั
เจา้หน้ีสามารถเรียกร้องเอาสินทรัพยส่์วนตวัของเจา้ของไดเ้น่ืองจากในทางกฏหมายถือวา่ธุรกิจกบั
เจา้ของมีสถานะเป็นบุคคลคนเดียวกนั 

 
การลงทุนโครงการ 

จากแผนการด าเนินงานตามโครงการกิจการ HAPPY DOG มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนจ านวนทั้งส้ิน 456,000 บาท โดยไดม้าจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของกิจการทั้งหมด 
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โครงสร้างการใช้เงินลงทุน 
ตารางท่ี 33 แสดงโครงสร้างการใชเ้งินลงทุน 
 

รายการสินทรัพย์ 
เจ้าของกจิการ 

(บาท) 
กู้ธนาคาร 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ค่าตกแต่ง 155,000 - 155000 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการใหบ้ริการ 125,000 - 125,000 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 37,000 - 37,000 
ค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน 39,000 - 39,000 
เงินทุนหมุนเวยีน 100,000 - 100,000 

รวมมูลค่าการลงทุน 456,000 - 456,000 
อตัราส่วนเจา้ของ/เงินกู ้ 10 0 0 

เป้าหมายทางการเงิน 
เป้าหมายทางการเงินของการท าธุรกิจ คือ การท าก าไรสูงสุดในขณะท่ีมีความเส่ียงนอ้ย

ท่ีสุดโดยยงัสามารถรักษาสภาพคล่องของธุรกิจไวไ้ดใ้นระดบัท่ีเหมาะสมเน่ืองจากในการท าธุรกิจ
เม่ือสามารถท าก าไรไดสู้งก็ยอ่มมีความเส่ียงสูงดว้ย ดงันั้นธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งรักษาดุลยภาพระหวา่ง
ก าไรและความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดมูลค่าธุรกิจสูงสุด 

 HAPPY DOG ไดก้ าหนดเป้าหมายทางการเงินของกิจการไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อกิจการสามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
 2. เพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรรกิจใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวั 

 

ประมาณการงบการเงิน 
ประมาณการงบการเงินเป็นรายงานทางการเงินท่ีน าเสนอขอ้มูลเพื่อแสดงฐานะทาง

การเงิน ผลการด าเนินการและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวดบญัชีใด
บญัชีหน่ึงหรือระหวา่งงวดบญัชีก็ได ้งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรก็ต่อเม่ือกิจการ
ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีอย่างเหมาะสมรวมถึงทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น  
งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินในเชิงเศรษฐกิจและสามารถ
แสดงถึงผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารซ่ึงได้รับความไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ   
งบการเงินตอ้งจดัท าอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ังและจะตอ้งน าเสนอขอ้มูล คือ สินทรัพยห์น้ีสินส่วนของ
เจา้ของรายไดค้่าใชจ่้ายและกระแสเงินสด ส่วนประกอบของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ประกอบดว้ย 
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1. งบดุล (Balance Sheet) เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ 
วนัใดวนัหน่ึงวา่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินประเภทอะไร เป็นมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุนเป็นเท่าใด 

2. งบก าไร ขาดทุน (Income Statement) เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงานของกิจการในแต่ระงวดบญัชีหรือสินงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง 

3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ (Statement of change in owners’ 
equity)  หมายถึง รายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

4. งบกระแสเงินสด (Cash of Flow Statement) เป็นรายงานท่ีแสดงถึงการไดม้าและใช้
ไปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน(Note of  Financial Statement) ประกอบดว้ยการ
อธิบายและการวเิคราะห์รายละเอียดของจ านวนเงินสดท่ีแสดงในงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแส
เงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของโดยแสดงในรูปของงบย่อยหรืองบ
ประกอบต่างๆรวมทั้งขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้มูลท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้ต้องเปิดเผยและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีท าใหง้บการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควรซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินใน
การตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 

ส าหรับธุรกิจ HAPPY DOG จะขอเสนอประมาณการงบการเงินดงัน้ี 
1.ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
2.ประมาณการงบกระแสเงินสด 
3.ประมาณการงบดุล 
และรอบระยะเวลาบญัชีก าหนดให้เป็นรอบ 1 ปีโดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายนและ

ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฏาคมของทุกปี 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
 

ตารางท่ี 34 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุน 
 

HAPPY DOG 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนปีที่ 1 - 5 

งบประมาณก าไรขาดทุน (Profit/Loss Statement : P/L)  

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1.ยอดขาย 1,212,384 1,333,632 1,466,988 1,613,688 1,775,052 

2.ตน้ทุนขาย 713,664 785,028 863,532 949,884 1,044,876 

3.ก าไรขั้นตน้ 498,720 548,604 603,456 663,804 730,176 

4.1 ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

220,800 233,280 247,008 262,104 278,724 

4.2 ค่าเส่ือมราคา 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 

5.ก าไรจากการด าเนินงาน 
(EBIT)  

246,220 283,624 324,748 370,000 419,752 

6.ดอกเบ้ียจ่าย - - - - - 

7.ก าไรก่อนหกัภาษี 246,220 283,624 324,748 370,000 419,752 

8.ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% - 56,725 64,950 74,000 83,950 

9.ก าไรสุทธิ 246,220 226,899 259,798 296,000 335,802 

10.ก าไรสะสม 246,220 473,119 732,918 1,028,918 1,364,719 

 
หมายเหตุ 
ก าไรสะสม = ก าไรสุทธิของปีปัจจุบนั + ก าไรสะสมของปีท่ีผา่นมา 
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ประมาณการงบกระแสเงินสด 
ตารางท่ี 35 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 
 

Capital Budgeting (Cash Flow Projection)  

ปีที่ 1 2 3 4 5 

ปีโครงการที่ 0 1 2 3 4 

1. กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating Cash Flow)  

ก าไรก่อนหกัภาษีและดอกเบ้ีย (EBIT)  246,220 283,624 324,748 370,000 419,752 
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0 56,725  64,950   74,000  83,950  
บวกค่าเส่ือมราคา 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 277,920 258,599 291,498 327,700 367,502 

2. ค่าใช้จ่ายการลงทุนสุทธิ (Net Capital Expending)  
สินทรัพยถ์าวรลด (เพิ่ม)      

2.1 ท่ีดิน 0 0 0 0 0 

2.2 อาคารโรงงาน 0 0 0 0 0 

2.3 อาคารส านกังาน  155,000  0 0 0 0 

2.4 เคร่ืองจกัร  125,000 0 0 0 0 

2.5 เคร่ืองใชส้ านกังาน  37,000  0 0 0 0 

2.6 Known-how  39,000  0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนสุทธิ  356,000  0 0 0 0 

3. การเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 
(Changein Net Working Capital)  

     

ลูกหน้ีการคา้ลด (เพิ่ม)   15,155  16,670   18,337  20,171  22,188  
สินคา้คงเหลือลด (เพิ่ม)   89,208  98,129   107,942  118,736   130,610  

เจา้หน้ีการคา้เพิ่ม (ลด)  35,683 39,251 43,177 47,494 52,244 

การเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน  68,680  75,548  83,102   91,413   100,554  

กระแสเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) 
(Net Cash Flow)  

 146,760  183,051 208,396 236,287 266,948 
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ประมาณการงบดุล 
ตารางท่ี 36 แสดงประมาณการงบดุล 
 

ประมาณการงบดุลปีที ่1 - 5 
ประมาณการงบดุล (Balance Sheet : B/S)  

รายการ ปีที่ 1 (บาท) ปีที่ 2 (บาท) ปีที่ 3 (บาท) ปีที่ 4 (บาท) ปีที่ 5 (บาท) 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด 277,540.00 251,351.20 276,696.40 304,587.00 335,247.60 
ลูกหน้ีการคา้ 15,155.00 16,670.00 18,337.00 20,171.00 22,188.00 
สินคา้คงเหลือ 89,208.00 98,129.00 107,942.00 118,736.00 130,610.00 

รวม 381,903.00 366,150.20 402,975.40 443,494.00 488,045.60 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ตกแต่งร้านสุทธิ 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 155,000.00 
เคร่ืองใชส้ านกังานสุทธิ 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
สุทธิ 

125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 

Known-how 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 
รวม 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม  (31700)   (31700)   (31,700)   (31,700)   (31,700)  
รวมสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน 

324,300.00 324,300.00 324,300.00 324,300.00 324,300.00 

รวมสินทรัพย์ 737,903.00 722,150.20 758,975.40 799,494.00 844,045.60 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

หนีสิ้นหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชี - - - - - 
เจา้หน้ีการคา้ 35,683.00 39,251.00 43,177.00 47,494.00 52,244.00 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - - - - - 
เงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 

- - - - - 
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ตารางท่ี 36 (ต่อ) 
 

ประมาณการงบดุลปีที ่1 - 5 
ประมาณการงบดุล (Balance Sheet : B/S)  

รายการ ปีที่ 1 (บาท) ปีที่ 2 (บาท) ปีที่ 3 (บาท) ปีที่ 4 (บาท) ปีที่ 5 (บาท) 
เงินกูร้ะยะยาวจาก
กรรมการ 

356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 

รวมหนีสิ้น 391,683.00 395,251.00 399,177.00 403,494.00 408,244.00 
ส่วนของเจ้าของ      
เงินทุนในกิจการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ก าไรสะสม 246,220.00 226,899.20 259,798.40 296,000.00 335,801.60 
รวมส่วนของเจ้าของ 346,220.00 326,899.20 359,798.40 396,000.00 435,801.60 

รวมหนีสิ้นและ 
ส่วนของเจ้าของ 

737,903.00 722,150.20 758,975.40 799,494.00 844,045.60 

 
การวเิคราะห์ผลตอบแทนทางการลงทุน 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนจะท าให้ผูป้ระกอบการรู้ความคุม้ค่าของการ
ลงทุนเพื่อช่วยในการตดัสินใจไดว้่าควรลงทุนในโครงการนั้นๆหรือไม่ ผลตอบแทนท่ี HAPPY 
DOG น ามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนด าเนินธุรกิจ มีดงัน้ี 

จุดคุ้มทุน (Break Even Point)  
จุดคุม้ทุน หมายถึง จุดท่ีรายไดท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบัค่าใชจ่้ายทั้งหมด

จากการขายสินค้าธุรกิจจะไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ณ จุดนั้น ผูป้ระกอบการ
สามารถน าเร่ืองจุดคุม้ทุนมาใชใ้นการวางแผนธุรกิจไม่วา่จะใชว้างแผนเม่ือตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปร
ผนัเปล่ียนแปลงไปหรือสามารถหาปริมาณการขายตามก าไรเป้าหมายท่ีตอ้งการและการหาส่วนเกิน
เพื่อความปลอดภยัใหก้บัธุรกิจได ้

 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดท่ีโครงการจะให้กระแสเงินสดสุทธิรวม

เท่ากบัเงินลงทุนท่ีจ่ายเร่ิมแรกพอดี 
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มูลค่าโครงการปัจจุบัน (Net Present Value : NPV)  
การวิเคราะห์มูลค่าโครงการปัจจุบนัสุทธิเป็นการประเมินโดยการน าความส าคญัของ

ค่าของเงินตามเวลาเข้ามาคิด ด้วยวิธีการน้ีจะหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับท่ีเกิดจาก
โครงการในแต่ละงวดมารวมกนัแลว้เปรียบเทียบกบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินโดยก าหนดอตัราส่วนลด
หรือผลตอบแทนท่ีตอ้งการหากมีค่าเท่ากนัหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นศูนยแ์สดงวา่โครงการนั้นคุม้
ทุนพอดีหากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้รวมกนัมีมากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนถือวา่
โครงการนั้นใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ท่ีเราตอ้งการหรือคาดหวงัไวค้วรมีลงทุนในโครงการนั้น 
 

ตารางท่ี 37 แสดงการวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
 

การวเิคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) (บาท) 

ปีที่ 1 2 3 4 5 

ปีโครงการที่ 0 1 2 3 4 
กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ  (146,760)  183,051 208,396 236,287 266,948 

กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow)  266,948     
ค่าของทุน (Weighted Average Cost 
of Capital : WACC)  0.00% ต่อปี    
มูลค่าปัจจุบนั (Present Value : PV) 
ของกระแสเงินสด ณ ค่าของทุน  (146,760)  183,051 208,396 236,287 266,948 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิณ
ค่าของทุน (Net Present Value : NPV)  266,948     

ผลตอบแทนการลงทุน 
 (Internal Rate of Return : IRR)  134.59% ต่อปี    

ผลต่างระหว่างผลตอบแทน 
(IRR-WACC)  134.59%     

การค านวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
กระแสเงินสดสะสม  (146,760)  36,291 244,688 480,975 747,922 
การค านวณระยะเวลาคืนทุน  
(Payback Period)  1.00 1.20 0.00 0.00 0.00 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  1.20 ปี    
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ตารางท่ี  37 (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) (บาท) 

ปีที่ 1 2 3 4 5 

ปีโครงการที่ 0 1 2 3 4 

การค านวณหาระยะเวลาคืนเงินกู้ยมื 
(LoanPaybackPeriod)       
เงินกูย้มื (LoanAmount)  356,000     
กระแสเงินสดเพื่อช าระคืนเงินกูย้มื  (356,000)  183,051 208,396 236,287 266,948 
กระแสเงินสดสะสมเพื่อช าระคืนเงิน
กูย้มื  (356,000)  

 
(172,949)  35,448 271,735 538,682 

การค านวณระยะเวลาคืนทุน 
(PaybackPeriod)  1.00 2.00 2.17 0.00 0.00 

ระยะเวลาคืนเงินกู้ยมื 
(LoanPaybackPeriod)  2.17 ปี    
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บทที่ 10 
แผนส ำรองฉุกเฉิน 

 
แผนส ำรองฉุกเฉิน 

ในโลกแห่งความเป็นจริงความไม่แน่นอนและความเปล่ียนแปลงถือเป็นเร่ืองปกติ
ตวัอย่างเช่น ลูกจา้งลาออกกระทนัหัน ลูกคา้เปล่ียนความตอ้งการ เคร่ืองจกัรเสียหาย ในช่วงท่ีมี
ค าสั่งซ้ือจ านวนมากหรือเจา้ของกิจการเกิดมีความคิดใหม่ๆ เป็นตน้ ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจอาจ
ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้ดงันั้นควรคิดวางแผนส ารองไวเ้พื่อเตรียมรับมือกบัขอ้ผิดพลาด
หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนแบบไม่คาดคิดมาก่อนและแผนธุรกิจท่ีดีควรมีความยืดหยุ่นและต้องมีการ
ปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 

ธุรกิจ HAPPY DOG มีการวางแผนส ารองฉุกเฉินไวเ้พื่อหากผลการประกอบกิจการไม่
เป็นไปตามท่ีคาดไวจ้นส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินหรือคุณภาพการบริการไม่ไดม้าตรฐาน ไม่
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดด้งัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลแนวโนม้ทางการตลาดการบริการสัตวเ์ล้ียงอยูเ่สมอเพื่อน ามาปรับแผน
กลยทุธ์ในการบริหารงานใหเ้ขา้กบัสถานะการณ์ในปัจจุบนั 

2. น าส่วนผสมทางการตลาดมาใชใ้นการส่งเสริมการขายอยูเ่สมอ 
3. มีการสังเกตการพฒันาของคู่แข่งโดยตลอดเพื่อน ามาใช้ในการปรับส่วนผสม

ทางการตลาดใหเ้หนือกวา่คู่แข่งอยูเ่สมอ 
4. พฒันาในส่วนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์โดยการเก็บรวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลให้

ทนัสมยัอยูเ่สมอเพื่อใหส้ามารถสร้างจุดขายใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนอยูต่ลอด 
5. ให้ความส าคญักบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้และน ามาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้

เกิดการพฒันาตวัอยูเ่สมอ 
6. หากขาดสภาพคล่องทางการเงินในส่วนของเงินสดไดมี้การเตรียมเงินในส่วนท่ีจะ

น ามาใชส้ร้างสภาพคล่องทางการเงินไวโ้ดยการฝากเงินสดจ านวน 150,000 บาทในรูปแบบการฝาก
ประจ าระยะสั้นเวลา 3 เดือน 

7. การใหเ้ช่ากิจการ
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แผนในอนำคต 

ธุรกิจ HAPPY DOG มีการวางแผนอนาคตเพื่อรองรับการด าเนินงานเม่ือธุรกิจสามารถ
ด าเนินไปไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด ดงัน้ี 

        1. ศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะขยายขอบเขตของการบริการเพิ่มเติมเพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าเช่นการรับฝากเล้ียงสุนัขการรับฝึกสุนัขการเปิดคลินิกร่วมกับสัตวแพทย์ท่ี
ไวว้างใจเป็นตน้ 
           2. ศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะท าการเพิ่มพื้นท่ีขยายสาขาไปท่ีตลาดนดัสนามหลวง 2 
บริเวณทางหลวงหมายเลข 345 เป็นตน้ 

3. บริการรับ - ส่งสุนขั 
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มหาวทิยาลยัศิลปากร. คู่มือการเรียบเรียงวทิยานิพนธ์.นครปฐม:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร,  

2543. 
ราคาซ้ือขายสุนขั [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 21ธนัวาคม 2553.เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.pukpuiclub.com 
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โรงพยาบาลสัตวท์องหล่อ. เกร็ดความรู้ [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 16 มกราคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.thonglorpet.com 
ล าไย มากเจริญ.การบญัชีเพื่อการจดัการ. กรุงเทพฯ : ทร้ิปเพิล้กรุ๊ป , 2551. 
วาสนา เลิศไกร. การจดักลุ่มสุนขั [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 15 มกราคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://  

student.nu.ac.th/  wasana/dog1.html 
วฒิุชยั จ านงค.์พฤติกรรมการตดัสินใจ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2553. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์.หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษทัธีระฟิลมแ์ละไชเทก็ซ์จ ากดั, 2543. 
_______ . การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ:ไดมอนอินบิสสิเน็ตเวร์ิค, 2546. 
_______ . การจดัการเชิงกลยทุธ์และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : ธรรมสารจ ากดั, 2546. 
สาธิต สุรัตพิพิธ.โรงเรียนสอนศิลปะการตดัแต่งขนสุนขัสตาร์วูด้ กรุงเทพฯ, 2551:โรงเรียนสอน  

ศิลปะการตดัแต่งขนสุนขัสตาร์วูด้. 
สมศกัด์ิ ชลาชล.การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.siaminfobiz.com/. 
สุนีย ์วรรธโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ .การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อการจดัการธุรกิจ .  

กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์ ,2552. 
ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม .บริการสัตวเ์ล้ียง [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 20  

ธนัวาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cms.sme 
อาหารสัตวเ์ล้ียงเติบโต [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http:// th.wikipedeia. 

org/wiki 
อรชร  มณีสงฆแ์ละคณะ.หลกัการตลาด.กรุงเทพฯ: บริษทัวรัิตน์เอด็ดูเคชัน่จ  ากดั,2548 
อรทยั  เถลิงเกียรติลีลา. “พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านขายอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงของผูบ้ริโภคใน 

บริเวณตลาดนดัสวนจตุจกัร.” ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ , 2551. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามส าหรับแผนธุรกจิ HAPPY  DOG  
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แบบสอบถามส าหรับแผนธุรกจิ HAPPY DOG การบริการอาบน า้ตัดแต่งขนสุนัข 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการท าแผนธุรกิจหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาขาการประกอบการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อศึกษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัธุรกิจ HAPPY DOG

การบริการสัตวเ์ล้ียงโดยค าถามและขอ้มูลของท่านจะใชป้ระโยชน์ต่อแผนธุรกิจเท่านั้นผูว้ิจยัจึงขอ

ความกรุณาท่านโปรดใหข้อ้มูลตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดและขอขอบคุณท่านท่ีไดส้ละ

เวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน           หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัท่าน 

1. เพศ 

ชาย หญิง  
2. อาย ุ

ไมเ่กิน 19 ปี 20 - 34 ปี 35 - 49 ปี  
50 - 64 ปี 65 ปีขึน้ไป  

3.สถานภาพ 

โสด สมรส  
4.รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

น้อยกวา่ 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท 30,000 - 40,000 บาท  
40,000 - 50,000 บาท 50,000 บาทขึน้ไป  

5.อาชีพ 

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  
เกษตรกรรม ธรุกิจสว่นตวั แมบ้่าน

อ่ืนๆ  
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ส่วนที ่2 สถานภาพทัว่ไปของการเลีย้งสุนัข 

ค าช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย√  ลงใน          หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการเลือก 

6. สุนขัท่ีท่านเล้ียงมีน ้าหนกัขนาดใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้และใส่จ านวนสุนขัทา้ยขอ้) 

พนัธุ์เลก็ น า้หนกัน้อยกวา่ 5 กิโลกรัม:_______ตวั  
พนัธุ์เลก็ น า้หนกัน้อยกวา่ 5 กิโลกรัม ถึง 10 กิโลกรัม:_______ตวั  
พนัธุ์กลาง น า้หนกั 10 กิโลกรัม ถึง 25 กิโลกรัม:_______ตวั  
พนัธุ์ใหญ่ น า้หนกั 25 กิโลกรัม ถึง 45 กิโลกรัม:_______ตวั  
พนัธุ์ใหญ่ น า้หนกั 45 กิโลกรัม ขึน้ไป:_______ตวั  

7.ลกัษณะของสายพนัธ์ุของสุนขัท่ีท่านเล้ียง(ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้และใส่จ านวนสุนขัทา้ยขอ้) 

พนัธุ์แท้:_______ตวั    พนัธุ์ผสม:_______ตวั  
8.ลกัษณะขนของสุนขัท่ีท่านเล้ียง(ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้และใส่จ านวนสุนขัทา้ยขอ้) 

ขนสัน้:_______ตวั   
ขนยาว:_______ตวั  
ขนหยิกแข็งสว่นนอก หนานุม่สว่นใน :_______ตวั  

9.เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดของการเล้ียงสุนขัไวใ้นบา้น(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้และใส่จ านวนสุนขัทา้ยขอ้) 

เป็นเพ่ือน เฝ้าบ้าน สง่ประกวด  
เพาะพนัธุ์ขาย อ่ืนๆ___________  

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการเข้ารับบริการ 

ค าช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย√ลงใน      หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการเลือกหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง

กรุณาตอบทุกขอ้แต่เลือกเพียงขอ้เดียว 

10.ท่านเคยใชบ้ริการร้านบริการสัตวเ์ล้ียงหรือไม่  

เคย ไมเ่คย  
11.บริการใดของร้านบริการสัตวเ์ล้ียงท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 

อาบน า้ ตดัเลบ็ เช็ดห ูhair treatment  
อาบน า้ ตดัขน ตดัเลบ็  
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อาบน า้แมวขนสัน้  
อาบน า้แมวขนยาว  
อาบน า้ ตดัขน ตดัเลบ็ เช็ดหแูมว  
Hot oil เพ่ิม  
อาบน า้ยาก าจดัเหบ็  
รับฝากเลีย้ง  
โปรแกรมฝึกหดัสนุขั  
สปาเพ่ือการผอ่นคลาย  

12.ความถ่ีในการเขา้รับบริการสัตวเ์ล้ียงของท่าน 

1 ครัง้ / เดอืน 2 ครัง้ / เดอืน 3 ครัง้ / เดอืน  
4 ครัง้ / เดอืน 5 ครัง้ / เดอืนขึน้ไป  

13.ส่ิงท่ีท่านคาดหวงัจากการเขา้รับบริการสัตวเ์ล้ียงคือ 

ความสะอาด ความสวยงาม ลดปัญหาผิวหนงั  
สะดวกสบาย อ่ืนๆ__________  

14.เหตุผลท่ีท่านใชเ้ลือกร้านเขา้รับบริการสัตวเ์ล้ียง 

ระยะทาง(ใกล้, ไกล) มีบริการหลากหลาย ราคาถกูกวา่ทีอ่ื่นๆ  
มารยาทของพนกังาน อ่ืนๆ________  

15.ท่านเสียค่าใชจ่้ายต่อเดือนเท่าใดในการใชบ้ริการสัตวเ์ล้ียงส าหรับสุนขั 

น้อยกวา่ 300 บาท 600-900 บาท 300-600 บาท

900 บาทขึน้ไป  

ส่วนที ่4 ทศันคติของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการใช้บริการสัตว์เลีย้ง 

ค าช้ีแจงกรุณากรอกขอ้ความตามความเป็นจริง 

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบริการสัตวเ์ล้ียง 

16. ดา้นบริการ/สินคา้มี  

น้อยกวา่ 300 บาท บริการหลากหลาย  บริการทนัสมยั  
มีคณุภาพ เหมาะสม  
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17. ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ/ช่องทางจดัจ าหน่าย 

บริการทนัสมยั บริการทนัสมยั บริการทนัสมยั  
สะอาด กว้างขวาง สะดวกสบาย  

18. ดา้นราคาค่าบริการ/ผลิตภณัฑ ์

ราคาเหมาะสมกบั ถกูกวา่ทีอ่ื่น      อ่ืนๆ  
19. ดา้นส่งเสริมการขาย 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่หลากหลาย  ลด, แลก, แจก, แถม  
บริการหลงัการรับบริการ              ข้อมลูขา่วสารก่อน-หลงัรับบริการ   
อ่ืนๆ    

20. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

มีอธัยาศยัและมนษุย์สมัพนัธ์ดี  มีทกัษะความรู้สงู  
รับฟังความต้องการของลกูค้า  มีความรับผิดชอบสงู   
อ่ืนๆ    

21. ดา้นกระบวนการ 

บริการรวดเร็ว การบริการคงที ่ อ่ืนๆ  
22. ดา้นภาพลกัษณ์การบริการ 

คณุภาพการบริการเป็นไปตามทีโ่ฆษณาประชาสมัพนัธ์     
พนกังานมีจิตใจรักสตัว์  
ฝีมือชา่งได้รับการยอม  
อ่ืนๆ  
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ภาคผนวก  ข  

ตารางแสดงค่าใช้จ่าย 
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ตารางท่ี 38  แสดงค่าใชจ่้ายทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการลงทุน  

 

ค่าตกแต่งร้าน 

ล าดบั รายการ จ านวน(ตร.ม) ราคา(บาท/ตร.ม) รวมเป็นเงิน(บาท) 
1 อลูมิเนียมกั้นห้องดา้น 39.75 3,500.00 139,125.00 
2 สติกเกอร์ตกแต่งกระจก 29.50 350.00 10,329.00 
3 กระเบ้ีองปูพื้น 40.00 137.50 5,546.00 
 รวม   155,000.00 

ค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินการ 

ล าดบั  จ านวน ราคา จ านวนรวม 

1 ค่าเรียน 1 29,000.00 29,000.00 

2 ค่าใชจ่้ายไปเรียน 1 10,000.00 10,000.00 

 รวม   39,000.00 

ค่าเคร่ืองใช้ส านักงาน 

ล าดบั  จ านวน(ช้ิน) ราคา(บาท/ช้ิน) จ านวนรวม(บาท) 

1 โตะ๊ท างาน 1 3,500.00 3,500.00 

2 เกา้อ้ีนัง่ 4 400.00 1,600.00 

3 โซฟานัง่เล่น 1ชุด 8,000.00 8,000.00 

4 โตะ๊ชุดนัง่เล่น 1 1,200.00 1,200.00 

5 โทรศพัท ์ 1 1,500.00 1,500.00 

6 วทิย ุ 1 1,500.00 1,500.00 

7 โทรทศัน์ 1 3,500.00 3,500.00 

8 เคร่ืองปรับอากาศ 1 15,000.00 15,000.00 

9 พดัลม 1 500.00 500.00 

 รวม   37,000.00 
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ตารางท่ี 38   (ต่อ) 

ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการให้บริการ 

ล าดบั รายการ จ านวน(ช้ิน) ราคา(บาท/ช้ิน) รวมเป็นเงิน(บาท) 

1 แบตตาเรียน 2 9,500.00 19,000.00 
2 ใบแบตตาเรียน 10 1,400.00 14,000.00 
3 กรรไกรโคง้ 2 2,500.00 5,000.00 
4 กรรไกรตรง 2 2,500.00 5,000.00 
5 กรรไกรซอย 2 1,500.00 3,000.00 
6 อ่างอาบน ้า 1 5,000.00 5,000.00 
7 โตะ๊เข็นใส่อุปกรณ์ 1 1,000.00 1,000.00 

8 โตะ๊ตดัแต่งขน 2 15,000.00 30,000.00 

9 โตะ๊เป่าขนแหง้ 1 5,000.00 5,000.00 

10 ไดทเ์ป่าขนสุนขั 1 9,000.00 9,000.00 

11 กรงขนาดกลาง 10 500.00 5,000.00 

12 ชั้นวางสินคา้ 2 6,000.00 12,000.00 

13 ท่ีถอนขนหู 1 400.00 400.00 

14 แป้งถอนขนหู 2 60.00 120.00 

15 น ้ายาฆ่าเช้ืออุปกรณ์ 1 350.00 350.00 

16 แชมพอูาบน ้า 12 600.00 7,200.00 

17 น ้ามนัใส่ขน 2 180.00 360.00 

 รวม   125,000.00 
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ตารางท่ี 39 เงินทุนหมุนเวยีน  

เงินทุนหมุนเวยีน 

ล าดบั  จ านวน ราคา จ านวนรวม 

1 สตอ็กสินคา้ใชใ้นร้าน   5,580.00 

2 สตอ็กสินคา้ใชข้าย   57,798.00 

3 อ่ืนๆ   36,622.00 

 รวม   100,000.00 
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ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงแผนดา้นการเงิน
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ตารางท่ี 40  แผนดา้นการเงิน Happy Dog ปีท่ี 1 
ประมาณการยอดขายปีที ่1(Sale For ecasting) 

แหล่งทีม่า รายได้ (ต่อเดือน) %ต่อยอดขาย 
1.ใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั 60,000.00 59.39% 
2.ขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั 38,532.00 38.14% 
3.ค่านายหนา้ขายพนัธ์ุสุนขั 2,500.00 2.47% 
รวมรายได/้เดือน 101,032.00 100.00% 
รวมรายได/้ปี 1,212,384.00 100.00% 

ต้นทุนขายปีที ่1(COGS) 

แหล่งใช้ไป ต้นทุน(เดือน) %ต่อต้นทุนขาย 
1.ตน้ทุนบริการ(เงินเดือนพนกังานท่ี
ใหบ้ริการ) 

32,500.00 54.65% 

2.ตน้ทุนสินคา้ 26,972.00 45.35% 
ตน้ทุนขาย/เดือน 59,472.00 100.00% 
ตน้ทุนขาย/ปี 713,664.00 58.86% 
ก าไรขั้นต้น(GrossMargin) 498,720.00 41.14% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและด าเนินงานปี 1(Selling  Expend) 

ค่าใช้จ่ายในกจิการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ(เดือน) %ต่อค่าใช้จ่ายรวม 
1.ค่าน ้า+ค่าไฟฟ้า+ค่าโทรศพัท ์ 10,400.00 56.52% 
2.ค่าเช่าร้าน 8,000.00 3.62% 
ค่าใชจ่้าย/เดือน 18,400.00 100.00% 
ค่าใชจ่้าย/ปี 220,800.00 18.21% 

ค่าเส่ือมราคา(Depreciation) 31,700.00 2.61% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย(Ebit) 246,220.00 20.31% 

ดอกเบีย้จ่าย - 0.00% 

ก าไรก่อนหักภาษี 246,220.00 20.31% 
ภาษ0ี%(ยกเว้นภาษีกรณีรายได้รวมน้อย
กว่า150,000บาท/ปี) 

- 0.00% 

ก าไรสุทธิ 246,220.00 20.31% 
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ตารางท่ี 41  แผนด้านการเงิน Happy Dog ปีที่ 2  

ประมาณการยอดขายปีที่ 2 (Sale For ecasting) 

แหล่งทีม่า รายได้(ต่อเดือน) %ต่อยอดขาย 
1.ใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั 66,000.00 59.39% 
2.ขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั 42,386.00 38.14% 
3.ค่านายหนา้ขายพนัธ์ุสุนขั 2,750.00 2.47% 
รวมรายได/้เดือน 111,136.00 100.00% 
รวมรายได/้ปี 1,333,632.00 100.00% 

ต้นทุนขายปีที่ 2 (COGS) 

แหล่งใช้ไป ต้นทุน(เดือน) %ต่อต้นทุนขาย 
1.ตน้ทุนบริการ(เงินเดือนพนกังานท่ี
ใหบ้ริการ) 

35,750.00 54.65% 

2.ตน้ทุนสินคา้ 29,669.00 45.35% 
ตน้ทุนขาย/เดือน 65,419.00 100.00% 
ตน้ทุนขาย/ปี 785,028.00 58.86% 

ก าไรขั้นต้น(GrossMargin) 548,604.00 41.14% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและด าเนินงานปี 2 (Selling Expend) 

ค่าใช้จ่ายในกจิการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ(เดือน) %ต่อค่าใช้จ่ายรวม 
1.ค่าน ้า+ค่าไฟฟ้า+ค่าโทรศพัท ์ 11,440.00 58.85% 
2.ค่าเช่าร้าน 8,000.00 3.43% 
ค่าใชจ่้าย/เดือน 19,440.00 100.00% 
ค่าใชจ่้าย/ปี 233,280.00 17.49% 

ค่าเส่ือมราคา(Depreciation) 31,700.00 2.38% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย(Ebit) 283,624.00 21.27% 

ดอกเบีย้จ่าย - 0.00% 

ก าไรก่อนหักภาษี 283,624.00 21.27% 

ภาษี20% 56,724.80 4.25% 

ก าไรสุทธิ 226,899.20 17.01% 
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ตารางท่ี 42 แผนดา้นการเงิน Happy Dog ปีท่ี 3 

ประมาณการยอดขายปีที่ 3 (Sale For ecasting) 

แหล่งทีม่า รายได้(ต่อเดือน) %ต่อยอดขาย 
1.ใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั 72,600.00 59.39% 
2.ขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั 46,624.00 38.14% 
3.ค่านายหนา้ขายพนัธ์ุสุนขั 3,025.00 2.47% 
รวมรายได/้เดือน 122,249.00 100.00% 
รวมรายได/้ปี 1,466,988.00 100.00% 

ต้นทุนขายปีที่ 3 (COGS) 

แหล่งใช้ไป ต้นทุน(เดือน) %ต่อต้นทุนขาย 
1.ตน้ทุนบริการ(เงินเดือนพนกังานท่ี
ใหบ้ริการ) 

39,325.00 54.65% 

2.ตน้ทุนสินคา้ 32,636.00 45.35% 
ตน้ทุนขาย/เดือน 71,961.00 100.00% 
ตน้ทุนขาย/ปี 863,532.00 58.86% 

ก าไรขั้นต้น(GrossMargin) 603,456.00 41.14% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและด าเนินงานปี 3 (Selling Expend) 

ค่าใช้จ่ายในกจิการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ(เดือน) %ต่อค่าใช้จ่ายรวม 
1.ค่าน ้า+ค่าไฟฟ้า+ค่าโทรศพัท ์ 12,584.00 61.13% 
2.ค่าเช่าร้าน 8,000.00 3.24% 
ค่าใชจ่้าย/เดือน 20,584.00 100.00% 
ค่าใชจ่้าย/ปี 247,008.00 16.84% 

ค่าเส่ือมราคา(Depreciation) 31,700.00 2.16% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย(Ebit) 324,748.00 22.14% 

ดอกเบีย้จ่าย - 0.00% 

ก าไรก่อนหักภาษี 324,748.00 22.14% 

ภาษี20% 64,949.60 4.43% 

ก าไรสุทธิ 259,798.40 17.71% 
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ตารางท่ี 43  แผนดา้นการเงิน Happy Dog ปีท่ี 4 

ประมาณการยอดขายปีที่ 4 (Sale For ecasting) 

แหล่งทีม่า รายได้(ต่อเดือน) %ต่อยอดขาย 
1.ใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั 79,860.00 59.39% 
2.ขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั 51,287.00 38.14% 
3.ค่านายหนา้ขายพนัธ์ุสุนขั 3,327.00 2.47% 
รวมรายได/้เดือน 134,474.00 100.00% 
รวมรายได/้ปี 1,613,688.00 100.00% 

ต้นทุนขายปีที่4 (COGS) 

แหล่งใช้ไป ต้นทุน(เดือน) %ต่อต้นทุนขาย 
1.ตน้ทุนบริการ(เงินเดือนพนกังานท่ี
ใหบ้ริการ) 

43,257.00 54.65% 

2.ตน้ทุนสินคา้ 35,900.00 45.35% 
ตน้ทุนขาย/เดือน 79,157.00 100.00% 
ตน้ทุนขาย/ปี 949,884.00 58.86% 

ก าไรขั้นต้น(GrossMargin) 663,804.00 41.14% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและด าเนินงานปี4(Selling Expend) 

ค่าใช้จ่ายในกจิการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ(เดือน) %ต่อค่าใช้จ่ายรวม 
1.ค่าน ้า+ค่าไฟฟ้า+ค่าโทรศพัท ์ 13,842.00 63.37% 
2.ค่าเช่าร้าน 8,000.00 3.05% 
ค่าใชจ่้าย/เดือน 21,842.00 100.00% 
ค่าใชจ่้าย/ปี 262,104.00 16.24% 

ค่าเส่ือมราคา(Depreciation) 31,700.00 1.96% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย(Ebit) 370,000.00 22.93% 

ดอกเบีย้จ่าย - 0.00% 

ก าไรก่อนหักภาษี 370,000.00 22.93% 

ภาษี20% 74,000.00 4.59% 

ก าไรสุทธิ 296,000.00 18.34% 
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ตารางท่ี 44 แผนดา้นการเงิน Happy Dog ปีท่ี 5 

ประมาณการยอดขายปีที่ 5 (Sale For ecasting) 

แหล่งทีม่า รายได้(ต่อเดือน) %ต่อยอดขาย 
1.ใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั 87,846.00 59.39% 
2.ขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั 56,415.00 1541.39% 
3.ค่านายหนา้ขายพนัธ์ุสุนขั 3,660.00 2.47% 
รวมรายได/้เดือน 147,921.00 100.00% 
รวมรายได/้ปี 1,775,052.00 100.00% 

ต้นทุนขายปีที ่5 (COGS) 

แหล่งใช้ไป ต้นทุน(เดือน) %ต่อต้นทุนขาย 
1.ตน้ทุนบริการ(เงินเดือนพนกังานท่ี
ใหบ้ริการ) 47,583.00 54.65% 
2.ตน้ทุนสินคา้ 39,490.00 45.35% 
ตน้ทุนขาย/เดือน 87,073.00 100.00% 
ตน้ทุนขาย/ปี 1,044,876.00 58.86% 

ก าไรขั้นต้น(GrossMargin) 730,176.00 41.14% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและด าเนินงานปี 5 (Selling Expend) 

ค่าใช้จ่ายในกจิการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ(เดือน) %ต่อค่าใช้จ่ายรวม 
1.ค่าน ้า+ค่าไฟฟ้า+ค่าโทรศพัท ์ 15,227.00 65.56% 
2.ค่าเช่าร้าน 8,000.00 2.87% 
ค่าใชจ่้าย/เดือน 23,227.00 100.00% 
ค่าใชจ่้าย/ปี 278,724.00 15.70% 

ค่าเส่ือมราคา(Depreciation) 31,700.00 1.79% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย(Ebit) 419,752.00 23.65% 

ดอกเบีย้จ่าย - 0.00% 

ก าไรก่อนหักภาษี 419,752.00 23.65% 

ภาษี20% 83,950.40 4.73% 

ก าไรสุทธิ 335,801.60 18.92% 
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ตารางท่ี 45 แผนการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

แผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Investment Fix Asset Plan) 

สินทรัพย์ 
จ านวน 

(รายการ) 
ลงทุนรวม 

ส่วนทุน
ของกจิการ 

%มูลค่า
ลงทุน 

เงินกู้ธนาคาร 

1.ตกแต่งร้าน(รวม
ออกแบบ) 

2 155,000.00 155,000.00 100.00% - 

2.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 17 125,000.00 125,000.00 100.00% - 

3.เคร่ืองใชส้ านกังาน 9 37,000.00 37,000.00 100.00% - 

4.Known-how(คอร์ส)  39,000.00 39,000.00 100.00% - 

มูลค่าลงทุนรวม  356,000.00 356,000.00 100.00% - 

 

นโยบายทางบัญชี 

-ค่าเส่ือมราคาบริษทัใชน้โยบายการตดัค่าเส่ือมราคาแบบเส้นตรงอตัรา10% 
-ซ้ือเป็นเงินสด70% 

-ซ้ือโดยไดรั้บเครดิตเทอม30% 

-ขายเป็นเงินสด70% 

-ขายโดยใหเ้ครดิตเทอม30% 
-อายเุจา้หน้ีเฉล่ีย(A/PDOH)60วนั 

-อายลูุกหน้ีเฉล่ีย(A/RDOH)15วนั 

-ระยะเวลาเก็บสตอ๊กสินคา้(FinishGoods)45วนั 

-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลล(TAX)คิดอตัรา20% 
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ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดซ้ือ/การขาย/การผลติ 

การจัดซ้ือ การขาย การผลติ 
ปริมาณการจดัซ้ือ(บาท/
เดือน) 

59,472 
ปริมาณการขายเฉล่ีย
(บาท/เดือน) 

101,032 
ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บวตัถุดิบ(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ีเป็น
เงินสด(%) 

70% ปริมาณการขายท่ีเป็น
เงินสด(%) 

70% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บงานระหวา่งผลิต
(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ีเป็น
เครดิต(%) 

30% 
ปริมาณการขายท่ีเป็น
เครดิต(%) 

30% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บสินคา้ส าเร็จ(วนั) 

45 

จ านวนวนัเฉล่ียของ
บญัชีเจา้หน้ี(วนั) 

60 
จ านวนวนัเฉล่ียของ
บญัชีลูกหน้ี(วนั) 

15 
ก าลงัการผลิตทั้งหมด

(ต่อวนั) 
- 

สัดส่วนการจดัซ้ือ
ภายในประเทศ(%) 

100% สัดส่วนการขาย
ภายในประเทศ(%) 

100% 
ก าลงัการผลิตจริง(%
ของก าลงัการผลิต

ทั้งหมด) 
- 

สัดส่วนการจดัซ้ือจาก
ต่างประเทศ(%) 

0% 
สัดส่วนการขาย
ต่างประเทศ(%) 

0% 
สินทรัพยถ์าวรสุทธิ
ไม่รวมท่ีดิน(บาท) 

155,000 

เทอมT/R(วนั) - เทอมExport(วนั) - จ านวนแรงงาน(คน) - 
 

แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุนในปีที่1(หน่วย:ล้านบาท) 

USE(แหล่งทีใ่ช้ไปของเงินทุน) SOURCE(แหล่งทีม่าของเงินทุน) 
ประมาณการปี 1  

ลูกหน้ีการคา้(จากการค านวณ) 15,155 เจา้หน้ีการคา้(จากการค านวณ) 35,683 
สินคา้คงเหลือ(จากการ
ค านวณ) 

89,208 
เงินทุนของกิจการ/เงินกูย้มื
กรรมการ 

68,680 

สินคา้คงเหลือเพิ่มเติม    
รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน
(Current) 

104,363 
รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน
(Current) 

104,363 

เงินลงทุนในการตกแต่งร้าน 
155,000 

เงินทุนของกิจการ/เงินกูย้มื
กรรมการ 

356,000 
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เงินลงทุนในเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

37,000 
 

- 

เงินลงทุนในเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

125,000 
 

 

เงินลงทุนในKnow-how 39,000   
รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน
(Non-Current) 

356,000 
รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน(Non-
current) 

356,000 

D/Eโครงการ -   
รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน 460,363 รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน 460,363 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดซ้ือ/การขาย/การผลติ 

การจัดซ้ือ การขาย การผลติ 
ปริมาณการจดัซ้ือ
(บาท/เดือน) 

65,419 
ปริมาณการขาย
เฉล่ีย(บาท/เดือน) 

111,136 
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
วตัถุดิบ(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือ
ท่ีเป็นเงินสด(%) 

70% 
ปริมาณการขายท่ี
เป็นเงินสด(%) 

70% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
งานระหวา่งผลิต(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือ
ท่ีเป็นเครดิต(%) 

30% 
ปริมาณการขายท่ี
เป็นเครดิต(%) 

30% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
สินคา้ส าเร็จ(วนั) 

45 

จ านวนวนัเฉล่ีย
ของบญัชีเจา้หน้ี
(วนั) 

60 
จ านวนวนัเฉล่ีย
ของบญัชีลูกหน้ี
(วนั) 

15 ก าลงัการผลิตทั้งหมด(ต่อ
วนั) 

- 

สัดส่วนการ
จดัซ้ือ
ภายในประเทศ
(%) 

100% 
สัดส่วนการขาย
ภายในประเทศ
(%) 

100% 
ก าลงัการผลิตจริง(%ของ
ก าลงัการผลิตทั้งหมด) 

- 

สัดส่วนการ
จดัซ้ือจาก
ต่างประเทศ(%) 

0% สัดส่วนการขาย
ต่างประเทศ(%) 

0% สินทรัพยถ์าวรสุทธิไม่รวม
ท่ีดิน(บาท) 

155,000 

เทอมT/R(วนั) - เทอมExport(วนั) - จ านวนแรงงาน(คน) - 
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แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุนในปีที่2(หน่วย:ล้านบาท) 

USE(แหล่งทีใ่ช้ไปของเงินทุน) SOURCE(แหล่งทีม่าของเงินทุน) 
ประมาณการปี 2  

ลูกหน้ีการคา้(จากการค านวณ) 16,670 เจา้หน้ีการคา้(จากการค านวณ) 39,251 

สินคา้คงเหลือ(จากการค านวณ) 
98,129 

เงินทุนของกิจการ/เงินกูย้มื
กรรมการ 

75,548 

สินคา้คงเหลือเพิ่มเติม    
รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน
(Current) 

114,799 
รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน
(Current) 

114,799 

รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน 114,799 รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน 114,799 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดซ้ือ/การขาย/การผลติ 

การจัดซ้ือ การขาย การผลติ 
ปริมาณการจดัซ้ือ
(บาท/เดือน) 

71,961 
ปริมาณการขาย
เฉล่ีย(บาท/เดือน) 

122,249 
ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บวตัถุดิบ(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ี
เป็นเงินสด (%) 

70% 
ปริมาณการขายท่ี
เป็นเงินสด(%) 

70% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บงานระหวา่งผลิต(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ี
เป็นเครดิต (%) 

30% 
ปริมาณการขายท่ี
เป็นเครดิต(%) 

30% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บสินคา้ส าเร็จ(วนั) 

45 

จ านวนวนัเฉล่ีย
ของบญัชีเจา้หน้ี 
(วนั) 

60 จ านวนวนัเฉล่ียของ
บญัชีลูกหน้ี(วนั) 

15 ก าลงัการผลิตทั้งหมด(ต่อ
วนั) 

- 

สัดส่วนการจดัซ้ือ
ภายในประเทศ (%) 

100% 
สัดส่วนการขาย
ภายในประเทศ (%) 

100% 
ก าลงัการผลิตจริง(%ของ
ก าลงัการผลิตทั้งหมด) 

- 

สัดส่วนการจดัซ้ือ
จากต่างประเทศ 
(%) 

0% สัดส่วนการขาย
ต่างประเทศ(%) 

0% สินทรัพยถ์าวรสุทธิไม่
รวมท่ีดิน(บาท) 

155,000 

เทอมT/R (วนั) - เทอมExport(วนั) - จ านวนแรงงาน(คน)  
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แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุนในปีที่3(หน่วย:ล้านบาท) 

USE(แหล่งทีใ่ช้ไปของเงินทุน) SOURCE(แหล่งทีม่าของเงินทุน) 
ประมาณการปี 3  

ลูกหน้ีการคา้(จากการค านวณ) 18,337 เจา้หน้ีการคา้(จากการค านวณ) 43,177 

สินคา้คงเหลือ(จากการค านวณ) 107,942 
เงินทุนของกิจการ/เงินกูย้มื
กรรมการ 

83,102 

สินคา้คงเหลือเพิ่มเติม    
รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน
(Current) 126,279 

รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน
(Current) 

126,279 

รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน 126,279 รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน 126,279 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดซ้ือ/การขาย/การผลติ 

การจัดซ้ือ การขาย การผลติ 
ปริมาณการจดัซ้ือ
(บาท/เดือน) 

79,157 
ปริมาณการขายเฉล่ีย
(บาท/เดือน) 

134,474 
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
วตัถุดิบ(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ี
เป็นเงินสด(%) 

70% 
ปริมาณการขายท่ี
เป็นเงินสด(%) 

70% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
งานระหวา่งผลิต(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ี
เป็นเครดิต(%) 

30% 
ปริมาณการขายท่ี
เป็นเครดิต(%) 

30% 
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
สินคา้ส าเร็จ(วนั) 

45 

จ านวนวนัเฉล่ีย
ของบญัชีเจา้หน้ี
(วนั) 

60 จ านวนวนัเฉล่ียของ
บญัชีลูกหน้ี(วนั) 

15 ก าลงัการผลิตทั้งหมด(ต่อ
วนั) 

- 

สัดส่วนการจดัซ้ือ
ภายในประเทศ(%) 

100% 
สัดส่วนการขาย
ภายในประเทศ(%) 

100% 
ก าลงัการผลิตจริง(%ของ
ก าลงัการผลิตทั้งหมด) 

- 

สัดส่วนการจดัซ้ือ
จากต่างประเทศ
(%) 

0% สัดส่วนการขาย
ต่างประเทศ(%) 

0% สินทรัพยถ์าวรสุทธิไม่
รวมท่ีดิน(บาท) 

155,000 

เทอมT/R(วนั) - เทอมExport(วนั) - จ านวนแรงงาน(คน) - 
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แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุนในปีที ่4 (หน่วย:ล้านบาท) 

USE(แหล่งทีใ่ช้ไปของเงินทุน) SOURCE(แหล่งทีม่าของเงินทุน) 
ประมาณการปี 4  

ลูกหน้ีการคา้(จากการค านวณ) 20,171 เจา้หน้ีการคา้(จากการค านวณ) 47,494 
สินคา้คงเหลือ(จากการ
ค านวณ) 

118,736 
เงินทุนของกิจการ/เงินกูย้มื
กรรมการ 

91,412 

สินคา้คงเหลือเพิ่มเติม    
รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน
(Current) 

138,907 
รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน
(Current) 

138,907 

รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน 138,907 รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน 138,907 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดซ้ือ/การขาย/การผลติ 

การจัดซ้ือ การขาย การผลติ 
ปริมาณการจดัซ้ือ
(บาท/เดือน) 

87,073 
ปริมาณการขาย
เฉล่ีย(บาท/เดือน) 

147,921 
ระยะเวลาเฉล่ียใน
การเก็บวตัถุดิบ(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ี
เป็นเงินสด(%) 

70% ปริมาณการขายท่ี
เป็นเงินสด(%) 

70% 
ระยะเวลาเฉล่ียใน
การเก็บงานระหวา่ง
ผลิต(วนั) 

0 

ปริมาณการจดัซ้ือท่ี
เป็นเครดิต(%) 

30% ปริมาณการขายท่ี
เป็นเครดิต(%) 

30% 
ระยะเวลาเฉล่ียใน
การเก็บสินคา้ส าเร็จ
(วนั) 

45 

จ านวนวนัเฉล่ียของ
บญัชีเจา้หน้ี(วนั) 

60 
จ านวนวนัเฉล่ียของ
บญัชีลูกหน้ี(วนั) 

15 
ก าลงัการผลิต
ทั้งหมด(ต่อวนั) 

- 

สัดส่วนการจดัซ้ือ
ภายในประเทศ(%) 

100% สัดส่วนการขาย
ภายในประเทศ(%) 

100% 
ก าลงัการผลิตจริง(%
ของก าลงัการผลิต
ทั้งหมด) 

- 

สัดส่วนการจดัซ้ือจาก
ต่างประเทศ(%) 

0% 
สัดส่วนการขาย
ต่างประเทศ(%) 

0% 
สินทรัพยถ์าวรสุทธิ
ไม่รวมท่ีดิน(บาท) 

155,000 

เทอมT/R(วนั) - เทอมExport(วนั) - จ านวนแรงงาน(คน) - 
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แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุนในปีที่ 5 (หน่วย:ล้านบาท) 

USE(แหล่งทีใ่ช้ไปของเงินทุน) SOURCE(แหล่งทีม่าของเงินทุน) 
ประมาณการปี 5  

ลูกหน้ีการคา้(จากการค านวณ) 22,188 เจา้หน้ีการคา้(จากการค านวณ) 52,244 

สินคา้คงเหลือ(จากการค านวณ) 
130,610 

เงินทุนของกิจการ/เงินกูย้มื
กรรมการ 

100,554 

สินคา้คงเหลือเพิ่มเติม    
รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน
(Current) 

152,798 
รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน
(Current) 

152,798 

รวมแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน 152,798 รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน 152,798 
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ภาคผนวก ง 

รายละเอยีดงบการเงิน 
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งบการเงินปีท่ี 1 

Happy Dog 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

      หน่วย:บาท   
รายได้        

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั  720,000.00 59.39%  
 รายไดจ้ากการขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั  462,384.00 38.14%  

 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายพนัธ์ุ
สุนขั  30,000.00 2.47%  

รวมรายได้     1,212,384.00 100.00%  
ค่าใช้จ่าย        

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ   713,664.00 58.86%  

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร   220,800.00 18.21%  

 ค่าเส่ือมราคา    31,700.00 2.61%  

รวมค่าใช้จ่าย     966,164.00   
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  246,220.00 20.31%  

ดอกเบ้ียจ่าย     -   

ภาษีเงินได ้     -   

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ    246,220.00 20.31%  
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งบการเงินปีท่ี 2 

Happy Dog 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

      หน่วย:บาท  
รายได้       

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั  792,000.00 59.39% 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั  508,632.00 38.14% 

 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายพนัธ์ุ
สุนขั  33,000.00 2.47% 

รวมรายได้     1,333,632.00 100.00% 
ค่าใช้จ่าย       

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ   785,028.00 58.86% 

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร   233,280.00 17.49% 

 ค่าเส่ือมราคา    31,700.00 2.38% 

รวมค่าใช้จ่าย     1,050,008.00  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  283,624.00 21.27% 

ดอกเบ้ียจ่าย     -  

ภาษีเงินได ้     56,724.80  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ    226,899.20 17.01% 
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งบการเงินปีท่ี 3 

Happy Dog 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

      หน่วย:บาท   
รายได้        

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั  871,200.00 59.39%  
 รายไดจ้ากการขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั  559,488.00 38.14%  

 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายพนัธ์ุ
สุนขั  36,300.00 2.47%  

รวมรายได้     1,466,988.00 100.00%  
ค่าใช้จ่าย        

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ   863,532.00 58.86%  

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร   247,008.00 16.84%  

 ค่าเส่ือมราคา    31,700.00 2.16%  

รวมค่าใช้จ่าย     1,142,240.00   
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  324,748.00 22.14%  

ดอกเบ้ียจ่าย     -   

ภาษีเงินได ้     64,949.60   

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ    259,798.40 17.71%  
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งบการเงินปีท่ี 4 

Happy Dog 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

      หน่วย:บาท 

รายได้      

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั  958,320.00 59.39% 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั  615,438.00 38.14% 

 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายพนัธ์ุ
สุนขั  39,930.00 2.47% 

รวมรายได้     1,613,688.00 100.00% 
ค่าใช้จ่าย       

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ   949,884.00 58.86% 

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร   262,104.00 16.24% 

 ค่าเส่ือมราคา    31,700.00 1.96% 

รวมค่าใช้จ่าย     1,243,688.00  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  370,000.00 22.93% 

ดอกเบ้ียจ่าย     -  

ภาษีเงินได ้     74,000.00  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ    296,000.00 18.34% 
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งบการเงินปีท่ี 5 

Happy Dog 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

      หน่วย:บาท   
รายได้        

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเก่ียวกบัสุนขั  1,054,152.00 59.39%  
 รายไดจ้ากการขายสินคา้เก่ียวกบัสุนขั  676,977.00 38.14%  

 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายพนัธ์ุ
สุนขั  43,923.00 2.47%  

รวมรายได้     1,775,052.00 100.00%  
ค่าใช้จ่าย        

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ   1,044,876.00 58.86%  

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร   278,724.00 15.70%  

 ค่าเส่ือมราคา    31,700.00 1.79%  

รวมค่าใช้จ่าย     1,355,300.00   
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  419,752.00 23.65%  

ดอกเบ้ียจ่าย     -   

ภาษีเงินได ้     83,950.40   

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ    335,801.60 18.92%  
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งบการเงินปีท่ี1 
Happy Dog 

งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน    277,540.00  
 สินคา้คงเหลือ      89,208.00  
 ลูกหน้ีการคา้      15,155.00  
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     381,903.00  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
 ตกแต่งร้านสุทธิ      155,000.00  
 เคร่ืองใชส้ านกังานสุทธิ     37,000.00  
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สุทธิ     125,000.00  
 Known-how      39,000.00  
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     356,000.00  
รวมสินทรัพย์       737,903.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน        
 เงินเบิกเกินบญัชี      -  
 เจา้หน้ีการคา้      35,683.00  
 เงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน      35,683.00  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง   356,000.00  

 เงินกูย้มืระยะยาว      -  
 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     356,000.00  
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รวมหนีสิ้น       391,683.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
 เงินทุนกิจการ      100,000.00  

 
ก าไรขาดทุนสะสมยงัไม่ได้
จดัสรร     246,220.00  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      346,220.00  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     737,903.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119 
 

งบการเงินปีท่ี 2 

Happy Dog 

งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน    251,351.20  

 สินคา้คงเหลือ      98,129.00  

 ลูกหน้ีการคา้      16,670.00  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     366,150.20  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
 ตกแต่งร้านสุทธิ      155,000.00  

 เคร่ืองใชส้ านกังานสุทธิ     37,000.00  

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สุทธิ     125,000.00  

 Known-how      39,000.00  

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     356,000.00  

รวมสินทรัพย์       722,150.20  
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        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน        

 เงินเบิกเกินบญัชี      -  

 เจา้หน้ีการคา้      39,251.00  

 เงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน      39,251.00  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง   356,000.00  

 เงินกูย้มืระยะยาว      -  

 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     356,000.00  

รวมหนีสิ้น       395,251.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
 เงินทุนกิจการ      100,000.00  

 ก าไรขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร     226,899.20  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      326,899.20  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     722,150.20  
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งบการเงินปีท่ี 3 

Happy Dog 

งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน    276,696.40  

 สินคา้คงเหลือ      107,942.00  

 ลูกหน้ีการคา้      18,337.00  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     402,975.40  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
 ตกแต่งร้านสุทธิ      155,000.00  

 เคร่ืองใชส้ านกังานสุทธิ     37,000.00  

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สุทธิ     125,000.00  

 Known-how      39,000.00  

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     356,000.00  

รวมสินทรัพย์       758,975.40  
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        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน        

 เงินเบิกเกินบญัชี      -  

 เจา้หน้ีการคา้      43,177.00  

 เงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน      43,177.00  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง   356,000.00  

 เงินกูย้มืระยะยาว      -  

 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     356,000.00  

รวมหนีสิ้น       399,177.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
 เงินทุนกิจการ      100,000.00  

 ก าไรขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร     259,798.40  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      359,798.40  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     758,975.40  
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งบการเงินปีท่ี4 

Happy Dog 

งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน    304,587.00  

 สินคา้คงเหลือ      118,736.00  

 ลูกหน้ีการคา้      20,171.00  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     443,494.00  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
 ตกแต่งร้านสุทธิ      155,000.00  

 เคร่ืองใชส้ านกังานสุทธิ     37,000.00  

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สุทธิ     125,000.00  

 Known-how      39,000.00  

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     356,000.00  

รวมสินทรัพย์       799,494.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



124 
 

        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน        

 เงินเบิกเกินบญัชี      -  

 เจา้หน้ีการคา้      47,494.00  

 เงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน      47,494.00  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง   356,000.00  

 เงินกูย้มืระยะยาว      -  

 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     356,000.00  

รวมหนีสิ้น       403,494.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
 เงินทุนกิจการ      100,000.00  

 ก าไรขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร     296,000.00  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      396,000.00  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     799,494.00  
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งบการเงินปีท่ี5 

HappyDog 

งบดุล 
ณวนัท่ี31ธนัวาคม2558 

        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน    335,247.60  

 สินคา้คงเหลือ      130,610.00  

 ลูกหน้ีการคา้      22,188.00  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     488,045.60  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
 ตกแต่งร้านสุทธิ      155,000.00  

 เคร่ืองใชส้ านกังานสุทธิ     37,000.00  

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สุทธิ     125,000.00  

 Known-how      39,000.00  

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     356,000.00  

รวมสินทรัพย์       844,045.60  
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        หน่วย:บาท  
สินทรัพย์ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน        

 เงินเบิกเกินบญัชี      -  

 เจา้หน้ีการคา้      52,244.00  

 เงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    -  
 รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน      52,244.00  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง   356,000.00  

 เงินกูย้มืระยะยาว      -  

 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     356,000.00  

รวมหนีสิ้น       408,244.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
 เงินทุนกิจการ      100,000.00  

 ก าไรขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร     335,801.60  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      435,801.60  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     844,045.60  
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวชญานุช  เคา้ภูไทย 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขท่ี 152 หมู่ 8 ต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม 
 

ทีท่ างานปัจจุบัน  ร้านเทพพานิช ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม 
  

ประวตัิการศึกษา 
 

พ.ศ.2541  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2545  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาจิตวทิยาและ 
การแนะแนว มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
จงัหวดันครปฐม  

พ.ศ. 2552  ศึกษาต่อระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิา 
การประกอบการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
จงัหวดันครปฐม 

 

ประวตัิการท างาน 
 

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั   ร้านเทพพานิช ต าบลบางเลน จงัหวดันครปฐม 
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