แผนธุรกิจร้ านเสริมสวยสุ นัข Smile Dog Grooming & Spa

โดย
นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน

แผนธุรกิจนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 761 427 สั มมนาปัญหาทางธุรกิจ
ตามหลักสู ตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2552

แผนธุรกิจร้ านเสริมสวยสุ นัข Smile Dog Grooming & Spa

โดย
นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน

แผนธุรกิจนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 761 427 สั มมนาปัญหาทางธุรกิจ
ตามหลักสู ตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2552

ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว
อนุมัติใหแผนธุรกิจ เรื่อง “ รานเสริมสวยสุนัข Smile Dog Grooming & Spa ” เสนอโดย
นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน มีคุณคาเพียงพอที่จะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนา
ปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการ
จัดการ

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

………………………………………………..
(อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ)
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ
............................................................... ประธานกรรมการ
(อาจารยณฐวัฒน ปลันธนานนท)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(อาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต)
……….. / ……..…………. / ………….
............................................................... กรรมการ
(อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี)
……….. / ……..…………. / ………….

12490002 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ : ราน Smile Dog Grooming & Spa / ธุรกิจอาบน้ําตัดแตงขน และสปาสุนัข
กกกกกกกกกมลชนก เบญจภุมริน : แผนธุรกิจราน Smile Dog Grooming & Spa อาจารยที่ปรึกษา:
อาจารย ดร. เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต. 83 หนา.
บทสรุปผูบริหาร
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa ประกอบธุรกิจเสริมสวย และสปาสุขภาพสุนัข โดย
ราน Smile Dog Grooming & Spa จะเริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2553 เนนการใหบริการดาน
ความงาม ความสะอาด และสุขภาพอนามัยของสุนัข มีความแตกตางจากราน Grooming ทั่วไปอยาง
เห็นไดชัด คือ การทําสปาสุนัข สรางความเปนผูนําในการเปนรานสปาสุนัขแหงแรกจังหวัด
สมุทรสงคราม มีมาตรฐานและคุณภาพ ภายใตการวางแผนกลยุทธทางการตลาด มีการปรับกลยุทธ
ตามสภาพแวดลอมเพื่อสรางความพึงใจใหกับลูกคา เหนือกวาคูแขงขันรายเดิมและรายใหม
กกกกกกกกแนวคิดในการกอตั้งราน Smile Dog Grooming & Spa เนื่องจากปจจุบันประชาชนหัน
มาเลี้ยงสุนัขและใสใจดูแลมากขึ้น แตภายใตภาระการงาน เจาของสุนัขไมมีเวลาดูแลสุขภาพและ
ความงามของสุนัขดวยตัวเอง ทําใหธุรกิจ Grooming เปนหนึ่งในธุรกิจที่เติบโต ทําใหธุรกิจมี
โอกาสประสบความสําเร็จได
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายหลักของรานจะเปนกลุมผูเลี้ยงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส สุนัขพันธุ
ตางประเทศที่ดูแลยาก มีความตองการใชบริการกรูมมิ่ง และสปา มีรายไดและฐานะดี
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa แบงเปน 3 แผนกใหญ คือ แผนกอาบน้ําตัดแตงขน
สุนัข แผนกสปาสุนัข และแผนกรานคา โดยราคาของการใหบริการแตกตางกันขึ้นอยูกับ Package
ขนาดของสุนัข ความยากงายในการทําความสะอาด และตัดแตงขน สวนราคาของผลิตภัณฑ มี
หลายราคาขึ้นอยูกับตรายี่หอ และคุณภาพ
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa เริ่มกิจการดวยเงิน 2.4 ลานบาท โดยการระดมทุน
การวิเคราะหพบวาคืนทุนภายใน 3 ป 9 เดือน มีผลตอบแทน 23% และมูลคาปจจุบันสุทธิ
1,472,071.72บาท
______________________________________________________________________________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
ลายมือชื่อนักศึกษา …………………………………………
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา ………………………………….

ค

2552

กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกแผนธุรกิจฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาจารยจิตพนธ ชุมเกตุ และอาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ผูซึ่งเสียสละ
เวลาอันมีคา ในการใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการจัดทําและขอคิดเห็นพรอมทั้งความรูใน
เรื่องการทําแผนธุรกิจ ตลอดจนไดกรุณาตรวจสอบแกไขแผนธุรกิจใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ดวยความเอาใจใสอยางดีตลอดมา รวมถึงอาจารยณฐวัฒน ปลันธนานนท ประธานกรรมการสอบ
สัมมนาปญหาทางธุรกิจ อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี กรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ที่ไดให
คําแนะนํา ขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหแผนธุรกิจนี้มีความสมบูรณ และถูกตองยิ่งขึ้นไปอีก ผูเขียนใคร
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางยิ่ง
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณจันจิรา ดีสนั่น เจาของรานกรูมมิ่ง Doggie Doo จังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ใหขอมูลในการจัดตั้งธุรกิจรานเสริมสวยสุนัขและแนวคิดในการทําแบบสอบถาม
กกกกกกกกนอกจากนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผูเขียน
ไดศึกษาอยู ณ. ที่นี้ และเจาหนาที่ทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเขียนมาโดยตลอด
กกกกกกกกสุดทายนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา แผนธุรกิจฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกผูสนใจ
และหากมีขอผิดพลาดประการใดในการจัดทําแผนธุรกิจฉบับนี้ ผูเขียนขออภัยมา ณ. ที่นี้
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บทที่ 1
บทสรุ ปผู้บริหาร
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa ประกอบธุรกิจเสริมสวย และสปาสุขภาพสุนัข
สถานที่ตั้ง 163 ต. แมกลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
กกกกกกกกแนวคิดในการกอตั้งราน Smile Dog Grooming & Spa เนื่องจากปจจุบันประชาชนหัน
มาเลี้ยงสุนัขและใสใจดูแลมากขึ้น แตภายใตภาระการงาน เจาของสุนัขไมมีเวลาดูแลสุขภาพและ
ความงามของสุนัขดวยตัวเอง ทําใหธุรกิจ Grooming เปนหนึ่งในธุรกิจที่เติบโต ทําใหธุรกิจมี
โอกาสประสบความสําเร็จได
กกกกกกกกโดยราน Smile Dog Grooming & Spa จะเริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2553 เนนการ
ใหบริการดานความงาม ความสะอาด และสุขภาพอนามัยของสุนัข ราน Smile Dog Grooming &
Spa มีความแตกตางจากราน Grooming ทั่วไปอยางเห็นไดชัด คือ การทําสปาสุนัข สรางความเปน
ผูนําในการเปนรานสปาสุนัขแหงแรกจังหวัดสมุทรสงคราม มีมาตรฐานและคุณภาพ ภายใตการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด มีการปรับกลยุทธตามสภาพแวดลอมเพื่อสรางความพึงใจใหกับ
ลูกคา เหนือกวาคูแขงขันรายเดิม และคูแขงขันรายใหม
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa แบงเปน 3 แผนกใหญ คือ แผนกอาบน้ําตัดแตงขน
สุนัข ( Grooming) แผนกทําสปาสุนัข และแผนกรานคา โดยราคาของการใหบริการแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับขนาดของสุนัข ความยากงายในการทําความสะอาด ตัดแตงขน สวนราคาของผลิตภัณฑ มี
หลายราคาขึ้นอยูกับตรายี่หอ และคุณภาพ
กกกกกกกกสภาวะตลาดธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด เนื่องจากพฤติกรรม
ผูเลี้ยงสุนัขเปลี่ยนไปนิยมเลี้ยงสุนัขเหมือนลูกและตองการใหดูดี จึงทําใหธุรกิจเสริมสวยสุนัขใน
อนาคตคาดการณวาจะมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายหลักของรานจะเปนกลุมผูเลี้ยงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส เปนกลุมผู
เลี้ยงสุนัขพันธตางประเทศที่ดูแลยาก ราคาแพง มีความตองการใชบริการกรูมมิ่ง และสปา มีรายได
และฐานะดี ที่อยูในจังหวัดสมุทรสงคราม
กกกกกกกก

1

2
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa เริ่มกิจการดวยเงิน 2.4 ลานบาท โดยการระดมทุน
จากนางสาวกมลชนก เบญจภุมริน นางพัชรินทร เบญจภุมริน และนางสาวกมลรัตน เบญจภุมริน
การวิเคราะหพบวาคืนทุนภายใน 3 ป 9 เดือน มีผลตอบแทน 23% และมูลคาปจจุบันสุทธิ
1,472,071.72บาท ซึ่งเปนธุรกิจที่นาสนใจที่จะลุงทุน เนื่องจากขอมูลเศรษฐกิจธุรกิจกรูมมิ่ง ใน
ปจจุบันสามารถทํารายไดสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทําใหเห็นชองทางในการสรางรายได
ที่ดี

บทที่ 2
วัตถุประสงค์ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ
เปนการนําเสนอแผนธุรกิจนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กกกกกกกก1. เพื่อการสนับสนุนวงเงินในการดําเนินกิจการ
กกกกกกกก2. เพื่ออธิบายถึงแนวความคิดในการทําธุรกิจตลอดจนขั้นตอนตางๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.) อธิบายแนวคิดและโอกาสในการทําธุรกิจ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.) อธิบายขั้นตอนการทํางานในขั้นตอนตางๆในการดําเนินธุรกิจ
กกกกกกกกกกกกกกกกเสริมสวย สุนัข
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.) เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยผานการประเมินผล
กกกกกกกกกกกกกกกกในทุกขั้นตอนการดําเนินงานและมีแผนฉุกเฉิน เพื่อชวยลดความเสี่ยงทาง
กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจที่เกิดจากปจจัยภายนอกธุรกิจที่ไมสามารถควบคุมได
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บทที่ 3
ความเป็ นมาของธุรกิจ
กกกกกกกกในอดีตการเลี้ยงสัตวเปนเพียงแคเพื่อคลายเหงา หรือเพื่อใชสําหรับทํากิจกรรมตางๆ แต
ปจจุบันสัตวเลี้ยงถูกปรับเปลี่ยนสถานะจากเพียงแคเพื่อนคลายเหงากลายเปน “สิ่งมีคา” ทาง
ความรูสึก ผูเลี้ยงเกิดความรักความผูกพันตอสัตวเลี้ยง นําไปสูการดูแลเอาใจใสอยางดี ไมวาจะเปน
เรื่องอาหารการกิน สุขภาพอนามัย เสื้อผาเครื่องประดับ และอื่นๆอีกมากมาย
กกกกกกกก“สุนัข” จัดวาเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมสูงสุด ดวยเอกลักษณแสนซนเฉพาะตัว
กับความซื่อสัตยที่มีตอผูเปนนายของตัวเอง จึงทําใหผูนิยมเลี้ยงสัตวทั้งหลายตางเทใจเลือกใหเจา
ตูบสี่ขาเปนเพื่อนรักสัตวเลี้ยงคูใจกันอยางเปนเอกฉันท
กกกกกกกกจากความนิยมสูงสุด พรอมทั้งความรักที่มอบใหกับเพื่อนรักสัตวเลี้ยงนั้น จึงทําให
เจาของพรอมที่จะดูแลคูหูของเขาเปนอยางดี ทั้งๆที่รูดีวาเลาของการดูแลสัตวเลี้ยงเหลานั้นตาง
วุนวายและหายไปกับความยุงเหยิงของเวลาทํางาน ดังนั้นหากมีผูไววางใจได เขามาเปนผูชวยดูแล
เจาสุนัขตัวโปรด เจาของเหลานี้จึงพรอมจะเปนผูใชบริการและมอบความไววางใจใหกับมืออาชีพ
กกกกกกกกดวยเหตุนี้ “กรูมมิ่ง” หรือธุรกิจเสริมสวยสุนัขจึงเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตขึ้นทามกลาง
ความตองการใชบริการของเจาของที่ไมมีเวลาดูแลสุขภาพความงามสุนัขดวยตัวเอง ดวยบริการที่
ครอบคลุมทั้งเรื่องการตัดแตงขน , การอาบน้ําทําความสะอาดรางกาย ซึ่งจะเปนผูชวยคนสําคัญที่
พรอมทําใหเพื่อนสี่ขาของคุณมีหนาตาที่สดชื่นสวยงามอยูเสมอ
กกกกกกกกปจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุนัขเปนชองทางสรางรายไดเปนอยางดี รวมถึง “สปา
สุนัข”ธุรกิจบริการดูแลสุนัขที่แตกตางจากรานบริการรับอาบน้ํา-ตัดขนสุนัขที่มีอยูทั่วไป ตรงที่เพิ่ม
ขั้นตอนการนวดใหกับสุนัขที่เขามาใชบริการดวย บริการสุนัขแบบครบวงจร ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุนัข
เปนหนึ่งในหลากหลายธุรกิจที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเลือกทําไดไมยากนัก ไมวา
จะเปน ธุรกิจอาหาร ขนมขบเคี้ยว ธุรกิจบริการตัดแตงขน อาบน้ํา สินคาเครื่องใชตางๆ รวมทั้งการ
ขายสุนัข และอื่นๆ ที่อาจจะเกิดจากความตองการที่จะดูแลใหทั้งสุนัขและเจาของมีความสุข เชน
สปา โรงแรม เปนตน (กรูมมิ่ง ธุรกิจเสริมสวยสุนัขฯ 2552 )
กกกกกกกก

4

5
กกกกกกกกในบรรดาธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงถูกยกใหเปนหนึ่งในธุรกิจที่ยัง
มีอนาคตสดใส อัตราขยายตัวมีอยูอยางตอเนื่อง อีกทั้งตลาดยังคงเปดกวาง อันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงของมนุษยที่เพิ่มมากขึ้นจากผลการ สํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทยที่เคย
ทําไว พบวาธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยงมีมูลคาทางการตลาดประมาณ 4,388 ลานบาทตอป ซึ่ง
แนนอนวาตัวเลขดังกลาวไมหยุดนิ่งอยูกับที่ แตจะมีแนวโนมเติบโตขึ้นเรื่อยๆตราบเทาที่สัตวเลี้ยง
ยังเปนที่ตองการของคนเรา
ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ตารางที่ 1 แสดงรายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ลําดับ

รายการดําเนินงาน

1
2
3
4
5

การวางแผนรูปแบบของกิจการ
การเลือกทําเลที่ตั้ง
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบ
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การสรรหาและเลือกSupplier
ผลิตภัณฑสําหรับสุนัข.ในการขาย
การจัดเตรียมความพรอมสถานที่
การประชาสัมพันธกิจการ
การเปดกิจการ
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

6
7
8

ระยะเวลา
ดําเนินการ
6 สัปดาห
6 สัปดาห
8 สัปดาห
8 สัปดาห
6 สัปดาห
10 สัปดาห
4 สัปดาห
40 สัปดาห

ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
1 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2552
16 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2552
1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2552
19 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2552
23 พฤศจิกายน 2552 – 4 มกราคม 2553
5 มกราคม - 9 มีนาคม 2553
3 มีนาคม - 31 มีนาคม 2553
1 เมษายน 2553

ประวัติเจ้ าของกิจการ
กกกกกกกก1. นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกป 2552 ฝกงานที่บริษัท ทิตาราม คอลซัลแตนท จํากัด ฝายการ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกบริหารและการตลาด แผนกการตลาด

บทที่ 4
ลักษณะการบริการ

ชนิดของการบริการ
กกกกกกกก1. บริการอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข
กกกกกกกก2. บริการทําสปาสุนัข
กกกกกกกก3. บริการรานคาขายสินคาเกี่ยวกับสุนัข
ลักษณะของบริการ
กกกกกกกกแผนกกรูมมิ่งและสปาคิดอัตราคาบริการ แบงการออกเปน 2 ประเภท คือ
ตารางที่ 2 อัตราคาบริการแบบคิดคาบริการปกติ
รายการ
ราคา(บาท)
1. อาบน้ํา + ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู
300 – 500
2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู
150 – 300
3. ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู
200 – 400
4. กําจัดเห็บ - หมัด
50 – 200
5. Spa + นวดตัว
350 - 600
6. Hair Treatment
100 – 200
7. Hot Oil
250 – 500
8. Spa + ลูกประคบ
350 - 600
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ตารางที่ 3 อัตราคาบริการแบบ Promotion Set
รายการ
1. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + ตัดแตงขน + Spa + นวดตัว
2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + นวดตัว
3. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + Hair Treatment
4. ตัดแตงขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู + Hot Oil
5. อาบน้ํา + กําจัดเห็บ – หมัด + Spa + ลูกประคบ

ภาพที่ 1แสดงโลโกราน

S
1-5
kg.
550
450
250
450
450

M
6 -10
kg.
810
650
350
650
650

L
11–20 kg.
ขึน้ ไป
990
800
450
800
990

บทที่ 5
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ ตลาด
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
กกกกกกกกระยะ 2-3 ปที่ผานมา ธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด ทั้ง
เพาะพันธุสุนัข อาหารสุนัขที่มีการนําเขาแบรนดใหมๆ จากตางประเทศ และงานบริการอาบน้ําตัด
แตงขนสุนัขหรือกรูมมิ่ง และสปาสุนัข ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขมีแนวโนมไปไดดี โดยเฉพาะธุรกิจตัด
แตงขน (Grooming) เพราะพฤติกรรมผูเลี้ยงสุนัขเปลี่ยนไปนิยมเลี้ยงสุนัขเหมือนลูกและตองการให
ดูดี ถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งการนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุเล็กมากกวาพันธุใหญซึ่งพันธุเล็กตองพาไป
อาบน้ําและตัดขนบอยๆ จึงคาดวารานตัดแตงขนจะหันมาใหความสําคัญกับสุนัขพันธุเล็กมากขึ้น
ตั้งแตป 2548 เพราะการเลี้ยงสุนัขพันธุใหญตองใชพื้นที่เยอะ ตองพาไปเดินเลน คาใชจายเรื่อง
อาหารการกินก็สูงกวา ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลตอราคาน้ํามันแพงจําเปนตองประหยัด
คาใชจายมากขึ้น นอกจากนั้นผูเลี้ยงยังรูสึกใกลชิดกับพันธุเล็กมากกวาพันธุใหญ เพราะนิสัยชอบ
เอาใจ เชื่อวาจะมีผูหันมาเลี้ยงสุนัขมากขึ้น เพราะสุนัขเปนสิ่งที่ผูกพันกับคนไทยมาตลอด
นอกจากนี้สัตวเลี้ยงกลายเปนความบันเทิงราคาถูก และเปนการพักผอน สงผลตอการเลี้ยงดูสุนัขที่ดี
ขึ้น และจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพราะไดรับขาวสารความรูเกี่ยวสุนัขมากขึ้น ทําใหผูประกอบการ
ธุรกิจสุนัขเอาแนวคิดการทําสปาคน มาประยุกตเปนสปาสุนัข ซึ่งไดรับความนิยมจากคนรักสุนัข ที่
หวงใยและตองการดูแลรักษาสุขภาพของสุนัข เปนธุรกิจใหมที่เติบโตอยางมากแมจะสวนกระแส
กับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน (อนุพันธ บุญชื่น 2550:1-2)
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5.2 การแบ่ งส่ วนตลาด และส่ วนแบ่ งทางการตลาด
กกกกกกกกการแบงสวนตลาดของกิจการจะพิจารณาโดยมุงหวัง สวนแบงทางการตลาด แตเปน
ตลาดที่ยังไมเจริญเติบโตอยางเต็มที่ ยังไมมีคูแขงขันรายใดสามารถครองสวนแบงทางการตลาดได
เลย เนื่องจากธุรกิจสปาสุนัขเปนธุรกิจใหมในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตตลาดที่ยังไมมีการ
แขงขันรุนแรงมากนัก เนื่องจากคูแขงขันเปนธุรกิจขนาดยอม จึงพยายามแบงเปนสวนๆซึ่งในแตละ
สวนจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้นในแตละสวนตลาดที่แบงยอมมีความตองการ
สินคา การบริการ และสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน กิจการจึงตองจัดสินคา บริการ
สถานที่ และสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดขอไดเปรียบ
และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี โดยใชเกณฑการแบงสวน คือ
กกกกกกกกเกณฑดานประชากรศาสตร จะเปนประชาชนทั่วไป ไมกําหนดเพศและอาชีพ มีรายได
ตอเดือนคอนขางสูง ฐานะดี เลี้ยงสุนัข และสนใจในบริการทํากรูมมิ่ง และสปาสุนัข
กกกกกกกกเกณฑดานภูมิศาสตร เปนประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดเล็ก มีเพียง 3 อําเภอเทานั้น
กกกกกกกกเกณฑดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ประชากรสวนใหญนิยมเลี้ยงสุนัขเปนเพื่อน หรือไว
เฝาบาน สุนัขเปนสวนหนึ่งของครอบครัว นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุเล็ก และขนาดกลาง
กกกกกกกกเกณฑดานพฤติกรรมศาสตร ในดานของการใชบริการใหความสําคัญในเรื่องความ
สะดวกสบาย สะอาด ความเปนกันเอง และราคายอมเยา สวนในดานสินคาเนนคุณภาพเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมกับราคา
5.3 แนวโน้ มทางการตลาด
กกกกกกกกสําหรับแนวโนมธุรกิจตัดแตงขนสุนัข มีผูประกอบการที่สนใจมาเรียนมากสงผลให
โรงเรียนเติบโตไปดวย เนื่องจากรูปแบบและลักษณะธุรกิจการบริการเขากับนิสัยใจคอคนไทย และ
ยังเปนธุรกิจที่ทํากําไรไดสูง ตางจากธุรกิจเพ็ทชอป การบริการของคลีนิค และเพ็ทชอป มักจะเพิ่ม
บริการตัดแตงขน ทําใหที่ผานมาสวนใหญธุรกิจตัดแตงขนไมคอยเปนรานเดี่ยวๆ แตเชื่อวาในป
2552 เปนตนมาจะถูกแยกออก และตอไปจะมีเรื่องแบรนดดวย มีการแยกความแตกตางแตละพันธุ
แตการแขงขัน คาดวาจะไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม และจะไมเนนแขงขันในเรื่องราคาแตเนนเรื่อง
บริการมากกวา (การุณ ชัยวงศโรจน 2549: 1)
กกกกกกกกการเติบโตของธุรกิจสปาสุนัขป 2549 เติบโต 15-20% ซึ่งถือวาเปนการเติบโตทีม่ าก
สําหรับการเติบโตในอนาคตคาดการณวาจะมีแนวโนมการขยายตัวทุกๆป เนื่องจากปจจุบันผูเลี้ยง
สุนัขบางคนเลี้ยงสุนัขโดยใหกินแตอาหารดีๆ แตบางครั้งสิ่งเหลานี้กลับไปทําใหสุนัขเกิดปญหาใน
เรื่องของสุขภาพแทน การที่สัตวแพทยตองการนําสปาสุนัขไปเปนแพทยทางเลือกใหกับผูมาใช
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บริการ แตการทําธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขก็ยังคงมีปญหาเรื่องของทําเลที่ตั้ง เพราะหากสงกลิ่นออกมา
จะตองยายออกจากสถานที่ดังกลาวทันที อยางไรก็ดียังมีกลุมผูประกอบการใหมที่ตองการเขาไปทํา
ธุรกิจสปาสุนัขอีกเปนจํานวนมาก ( อนุพันธ บุญชื่น 2550:1)
5.4 กลุ่มตลาดเป้าหมาย
กกกกกกกกใชเกณฑการแบงสวนตลาดดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร รูปแบบการดําเนินชีวิต
และพฤติกรรมศาสตรเปนเกณฑการเลือกตลาดเปาหมาย โดยมีตลาดเปาหมายหลัก และเปาหมาย
รอง
กกกกกกกกกกกกกกกก1. กลุมประชากรที่เลี้ยงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะกับความสวยงาม
ของสุนัขที่เลี้ยง เปนกลุมผูเลี้ยงสุนัขพันธตางประเทศที่ดูแลยาก ราคาแพง เปนผูที่ไมคอยมีเวลาใน
การพาสุนัขไปรานเสริมสวย มีอายุตั้งแต 20-35 ป มีรายไดตั้งแต 1 0,000 บาทขึ้นไปตอเดือน หรือ
มีฐานะทางการเงินดี
กกกกกกกกกกกกกกกก2. กลุมผูเลี้ยงสุนัขที่ยังไมเคยใชบริการเสริมความงามสุนัข แตมีความตอง
การดูแลสุนัขรูปแบบใหม อยางการทําสปาเพื่อสุขภาพของสุนัขทางออม นอกจากนี้ในกลุมเด็ก
หรือวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ ที่ตองการเลี้ยงลูกสุนัขไวเปนเพื่อนเลน และตองการผูชวยในการดูแล
สุนัข เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาในการเลี้ยงดู นอกจากนี้ยังสะอาดปลอดภัยจากโรคตางๆ
ที่สามารถติดตอผานผูเลี้ยง
5.5 ลักษณะทัว่ ไปของลูกค้ า
กกกกกกกกสําหรับบุคคลที่รักสุนัข ตองการเลี้ยงสุนัขไวเปนเพื่อน มีการเลี้ยงดูแลเอาใจใสเปน
อยางดี เปนสุนัขพันธุตางประเทศ มีราคาแพง ตองการใชบริการดานความสวยงาม และรักษา
สุขภาพอนามัยสุนัข เพราะสุนัขเปนเหมือนสมาชิกภายในครอบครัว โดยเนนกลุมคนอาชีพทํา
เรือประมง และทําสวนผลไมเปนหลัก เนื่องจากมีฐานะทางการเงินดี และบานสวนใหญเลี้ยงสุนัข
พันธุตางประเทศ ที่มีราคาแพง มีความตองการเลี้ยงสุนัข แตไมมีเวลาในการดูแล จึงไมสามารถดูแล
ดานความสะอาด และการเสริมสวยไดดีเทารานอาบน้ํา ตัดแตงขน และสปา
5.6 การวิเคราะห์ สภาพการแข่ งขัน Five Forces
กกกกกกกก1) การวิเคราะห์ สภาวะการแข่ งขันรายเดิมในธุรกิจ
กกกกกกกกกกกกกกกกในจังหวัดสมุทรสงคราม มีธุรกิจรานอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัข คลินิกและ
รานขายอาหารสัตว ซึ่งมักมีบริการอาบน้ํา ตัดแตงขนอยูดวย อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนธุรกิจขนาด
ยอมเชนเดียวกับราน Smile Dog Grooming and Spa และเนื่องจากรานใหบริการทั้งอาบน้ํา ตัดแตง
ขนสุนัข ทําสปาสุนัข และขายผลิตภัณฑตางๆเกี่ยวกับสุนัข ซึ่งมีความเหมือนกับธุรกิจเดิม ที่มี ราน
Smile Dog Grooming and Spa จึงตองสรางความแตกตางในดานราคาที่ถูกกวา หรือราคาที่
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เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มีความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ ไมวาจะเปน ผลิตภัณฑอาหาร
หลัก อาห ารเสริม เสื้อผารูปแบบตางๆ อุปกรณการเลี้ยงดู เปนตน และที่สําคัญสินคาทุกชิ้นตองมี
คุณภาพที่ลูกคาไววางใจ แตในดานการบริการนั้นธุรกิจราน Smile Dog Grooming and Spa มีความ
โดดเดน และเปนที่หนึ่งในดานการเปดบริการธุรกิจสปาสุนัข ซึ่งไมมีรานใดในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีบุคลากรที่ใหบริการเปนผูมีความรูเกี่ยวกับสุนัขเปนอยางดี และยังมีประสบการณ
เรื่องการดูแลสุขภาพจิตสุนัขเปนอยางดี ทําใหหลังจากการใชบริการ นอกจากสุนัขของผูบริโภค จะ
ดูสวยงาม ยังอารมณดี และดูมีความสุขดวย ทางรานมีอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด และ
ปลอดภัย นอกจากนี้การประชาสัมพันธ และการสงเสริมทางการตลาดที่ดี ยังเปนปจจัยหนึ่งที่นํา
ความสําเร็จมาสูธุรกิจ เนื่องจากการทําการประชาสัมพันธที่ดีจะทําใหธุรกิจเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย ดึงดูดความสนใจของลูกคาใหนําสุนัขตัวโปรดมาใชบริการ เพราะเชื่อมั่นในบริการที่ดี มี
คุณภาพ และสามารถทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีก
กกกกกกกก2) การวิเคราะห์ คู่แข่ งขันรายใหม่
กกกกกกกกกกกกกกกกเนื่องจากแนวโนมธุรกิจสปาสุนัข จะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมี
โอกาสที่จะเกิดคูแขงขันรายใหมอยูตลอดเวลา การปองกัน หรือตอบโตเปนไปไดยาก ดังนั้น ธุรกิจ
ราน Smile Dog Grooming and Spa จึงตองมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดที่ดี มีการปรับเปลี่ยน
สินคาและการใหบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยมีการพัฒนา และรักษามาตรฐาน
คุณภาพ มีการเพิ่มโปรโมชั่นทั้งสินคา และการบริการ ใหลูกคามีความพึงพอใจ ตอธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง เกิดความจงรักภักดี (Loyalty) ตอธุรกิจจนมีการซื้อ และใชบริการซ้ํา เพื่อไมใหคูแขงขัน
รายใหมแทรกแซงสวนแบงทางการตลาด
กกกกกกกก3) การวิเคราะห์ ธุรกิจทีส่ ามารถทดแทนได้
กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจรานคาที่สามารถทดแทนที่เปนคูแขงสําคัญของธุรกิจราน Smile Dog
Grooming and Spa เปนพวกรานอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัขทั่วไป คลินิกที่มีบริการดานนี้เสริม และ
พวกรานขายอาหารและผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง นอกจากนี้ยังมีรานคารายยอยที่ขายผลิตภัณฑ
และอาหารสุนัขโดยเฉพาะตามตลาดนัด ทําใหรานคาเหลานี้สามารถเขาถึงลูกคาทั่วไปไดดีกวา แต
บริการดานการทําสปาสุนัขยังไมมีธุรกิจใดสามารถทดแทนได แตในอนาคตอาจมีธุรกิจในลักษณะ
เดียวกันกอตัวขึ้น และเปนธุรกิจที่สามารถทดแทนได จึงตองสรางความเขมแข็งดานกลยุทธให
ธุรกิจแตกตางและโดดเดน ยากตอการลอกเลียนได
กกกกกกกก4) การวิเคราะห์ อาํ นาจต่ อรองของลูกค้ า
กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจราน Smile Dog Grooming and Spa เนนการทําสปาสุนัขเปนหลัก
ซึ่งเปนการใหบริการซึ่งยังไมเคยมีมากอนในจังหวัดสมุทรสงคราม เปนธุรกิจที่ใหม ทําใหสราง
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ความดึงดูดความสนใจกับลูกคาที่ตองการนําสุนัขมาใชบริการ โดยที่ธุรกิจใชเครื่องมือทาง
การตลาดในการสรางขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ มุงตอบสนองความตองการของลูกคา โดย
การสรางคุณภาพดานตางๆ ไมวาจะเปน สินคา การบริการ และบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ
เขาใจ และ รักสุนัข มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัยตอสุนัขของลูกคา ทําใหเปนบริการที่ดี
โดยสิ่งเหลานี้ชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคา ดวยมาตรฐานที่ลูกคามั่นใจ ไวใจนําสุนัขตัว
โปรดมาใชบริการ เปนการชวยสรางภาพลักษณที่ดีตอธุรกิจ ทําใหสามารถมีอํานาจในการตอรอง
ของธุรกิจใหสูงขึ้น โดยยังคงมุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก
กกกกกกกก5) การวิเคราะห์ อาํ นาจต่ อรองของซัพพลายเออร์
กกกกกกกกกกกกกกกกในดานของการใหบริการดานรานคาที่ขายผลิตภัณฑของสุนัขนั้น จําเปน
ตองมีซัพพลายเออรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ธุรกิจตองการ เพื่อเพิ่มคุณคาและภาพพจนที่ดีของ
ธุรกิจ มีความหลากหลายในตรายี่หอ และชนิดของผลิตภัณฑ เลือกสรรผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และ
ราคาในระดับตางๆ ใหเหมาะสมกัน เพื่อครอบคลุมความตองการของผูบริโภค โดยการเลือกซัพ
พลายเออร ควรเลือกที่ลูกคาสวนใหญใหความไววางใจ หรือซื้อเปนประจํา เปนผลิตภัณฑจากแบ
รนดดังที่ติดตลาด โดยจะทําใหมีอํานาจในการตอรองของซัพพลายเออรสูงกวา ในทางกลับกัน ใน
ปจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขเพิ่มมากขึ้น ทําใหซัพพลายเออรในการผลิตผลิตภัณฑของสุนัขเพิ่มขึ้น
ตาม หากมีจํานวนซัพพลายเออรที่มาก และมีคุณภาพใกลเคียงกัน ธุรกิจสามารถเลือกซัพพลายเออร
ได ทําใหซัพพลายเออรมีความตองการที่จะขาย ซึ่งจะทําใหธุรกิจมีอํานาจในการตอรองที่ลูงกวา
5.7 คู่แข่ งขัน
กกกกกกกกธุรกิจสปาสุนัขยังไมมรี านสปารานใดในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถือวาธุรกิจราน
Smile Dog Grooming and Spa เปนธุรกิจใหม จึงมีความโดดเดนในดานการสรางความแตกตาง
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมในจังหวัด ไมมีคูแขงขันรายใดสามารถดึงดูดความสนใจลูกคาที่มีตอธุรกิจ
เปนขอไดเปรียบทางธุกิจ แตมีความเสี่ยงในดานการแบงสวนตลาด คูแขงขันรายเดิมที่เปนผู
ใหบริการดานอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัข คลินิกรักษาสัตว และรานขายอาหารสัตว โดยสวนใหญเปน
ธุรกิจขนาดยอม และมีมากในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
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5.8 การเปรียบเทียบคู่แข่ งขัน
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคูแขงขัน
การเปรียบเทียบ
ธุรกิจรานเรา
ดานสินคา 1. สินคาเกี่ยวกับสุนัขมี
และบริการ ความหลากหลาย
2. บริการอาบน้ํา ตัดแตง
ขนสุนัข
3. บริการทําสปาสุนัข
ดานราคา

รานสมบูรณ
1. สินคาเกี่ยวกับ
สุนัขปานกลาง
2. บริการอาบน้ํา ตัด
แตงขนสุนัข

ราน Doggy Doo
1. สินคาเกี่ยวกับสุนัข
นอย
2. บริการอาบน้ํา ตัด
แตงขนสุนัข

1. ราคาเหมาะสมกับ
1. ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคาและ คุณภาพของสินคา
และบริการ
บริการ
2. ราคามีความ
หลากหลายตามลักษณะ
และคุณภาพของสินคา

1. ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพการบริการ แต
ราคาของสินคาภายใน
รานแพง

1. เปดใหบริการทุก
วัน ยกเวนวันเสาร

1. เปดใหบริการทุกวัน
ยกเวนวันอาทิตย

ดานชองทาง 1 .เปดใหบริการทุกวัน
การจัดจําหนาย ยกเวนวันพุธ
ดานการ
สงเสริม
การตลาด

1. ในชวงแรกจะมีการ 1. ไมมีการสงเสริม
โฆษณาประชาสัมพันธ การตลาด เนื่องจาก
โดยรถวิ่งรอบเมือง และ เปนธุรกิจขนาดเล็ก
มีแจกใบปลิวเพื่อเขาใช
บริการครั้งแรกมี
สวนลด 10%

1. ไมมีการสงเสริม
การตลาด เนื่องจาก
เจาของกิจการไมมี
ความรูดานธุรกิจ
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5.9 การวิเคราะห์ ปัจจัยทางธุรกิจ หรือ SWOT Analysis
ตารางที่ 5 การวิเคราะหปจจัยภายใน
ปจจัยการพิจารณา
จุดแข็ง (Strengths)
ดานการบริหารจัดการ 1.เจาของธุรกิจมีทักษะ ความรู
ความสามารถ ดานการบริหาร
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ความชํานาญ
3. มีการบริหารจัดการเลือกทําเล
ที่ตั้งราน อยูในเมือง สะดวกตอ
การเดินทาง
4. มีการดูแลควบคุมทําความ
สะอาด ควบคุมไมใหสงกลิ่น
รบกวนนอกสถานที่
ดานการตลาด
1. เปนธุรกิจบริการที่แปลกใหม
เปนที่จับตามอง ทําใหสราง
ความสนใจ และดึงดูดกลุมลูกคา
ไปในตัว
2. สินคามีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา มีสินคาระดับเกรด ตาม
ความพอใจในการเลือกซื้อ
3. มีการสงเสริมการตลาดที่ดี มี
การสมัครสมาชิก และมี
โปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกคา
ประจํา และชวงเทศกาลตางๆ
4. สงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
ธุรกิจ คือ เราดูแลสุนัขของคุณ
เหมือนสุนัขของเรา
5. ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย

จุดออน (Weaknesses)
1.เปนกิจการที่มีเจาของคนเดียว
จึงตองมีการจางพนักงานที่มี
ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน
2. บุคลากรมีจํานวนนอย
3. เปนธุรกิจใหมทํา เจาของ
ธุรกิจยังขาดความชํานาญใน
ธุรกิจ

1. มีธุรกิจอาบน้ํา ตัดแตงขน
สุนัขอยูแลวจํานวนมาก
2. สามารถมีคูแขงรายใหมเขามา
ในตลาดไดงาย
3. ลูกคาสวนใหญใชบริการกับ
รานใกลบาน
4. เปนธุรกิจใหม ยังขาดความ
เขาใจในบริการของลูกคาบาง
ราย
5. คาใชจายในการทําสปา
คอนขางสูง หากรวมกับการ
อาบน้ําตัดแตง
ขน
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัยการพิจารณา
ดานการบริการ

ดานการเงิน

จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการใหบริการ
ดานตางๆ
2. ใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพ
3. บุคลากรมีความรัก ความ
เขาใจตอสภาพจิตใจของสุนัข
เนื่องจากสุนัขมีภาวะเครียดไม
ตางไปจากคน
1. มีเงินลงทุนในสวนของ
เจาของสูง เพียงพอตอการ
ดําเนินธุรกิจ
2. ระยะเวลาคืนทุนไมนาน
3. การระดมทุนของสมาชิกทํา
ใหไมตองกูเงิน และมเสียอัตรา
ดอกเบี้ย

จุดออน (Weaknesses)
1. เนื่องจากเปนธุรกิจใหม การ
ใหบริการชวงแรกอาจมี
เหตุขัดของ
เชน การใหบริการไมเพียงพอตอ
ความตองการ
2. เปนบริการที่ฟุมเฟอย

1. ใชเงินลงทุนในธุรกิจที่สูง
2. เปนการลงทุนระยะยาวทําให
ในชวงแรกขาดสภาพคลองทาง
การเงิน
3. มีระยะเวลาการคืนทุนที่นาน
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ปจจัยการพิจารณา
โอกาส (Opportunities)
ตลาดและกลุมลูกคา 1. กลุมประชากรที่เลี้ยงสุนัข
เปาหมาย
อยางเอาใจใสมาก ให
ความสําคัญกับความสวยงาม
และสุขภาพของสุนัขสวนใหญ
จะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ
ตางประเทศ ที่มีราคาแพง ซึ่ง
ตองมีการดูแลอยางมาก
2. กลุมประชากรที่ไมเคยใช
บริการ การทําสปาสุนัข
ตองการทดลองใชบริการสุนัข
ในรูปแบบใหม ทําสปาเพื่อ
สุขภาพของสุนัขทางออม
3. กลุมเด็ก หรือวัยรุน และ
ผูสูงอายุ ที่ตองการเลี้ยงลูก
สุนัขไวเปนเพื่อนเและตองการ
ผูชวยดูแลในเรื่องของความ
สะอาดและสุขภาพของสุนัข
สถานการณการแขงขัน 1. เปนธุรกิจสปาสุนัขรายแรก
ของจังหวัดสมุทรสงคราม
2. คูแขงขันดานการทําสปา
สุนัขทางการตลาดยังไมมี
3. ลูกคามีการรับรูตอภาพพจน
ที่ดีขององคกร
4.หากตองการเปนธุรกิจที่ได
รับการยอมรับ จะตองมีกลยุทธ
ดานคุณภาพ ใหเหมาะสมกับ
ราคา

อุปสรรค (Threats)
1. เนื่องจากธุรกิจการทําสปา
เปนธุรกิจที่แปลกใหมใน
จังหวัด อาจทําใหลูกคายังขาด
ความมั่นใจในบริการ
2. ลูกคามีทัศนคติเดิม คิดวา
เปนการสิ้นเปลือง และไมเห็น
ถึงความจําเปนในการใช
บริการ
3. จํากัดกลุมลูกคาที่มีรายได
และฐานะคอนขางสูง

1. สามารถเกิดคูแขงขันราย
ใหมไดตลอดเวลา
2. ยากตอการควบคุมการเกิด
ใหมของคูแขงขันในการ
ดําเนินธุรกิจเดียวกัน
3.คูแขงรายเดิมในธุรกิจกรูมมิ่ง
สุนัขมีมากราย และเปนธุรกิจที่
มีอยูนานแลว อาจทําใหมีลูกคา
ประจํา ยากตอการแบงสวน
การตลาด

17
ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยการพิจารณา
สังคม

กฎหมาย,ขอบังคับ
กฎระเบียบ

เทคโนโลยี

โอกาส (Opportunities)
1. พฤติกรรมของคนไทยโดย
ปกตินิยมเลี้ยงสุนัขไวเปน
เพื่อนเลน และเฝาบาน ทําใหมี
จํานวนสุนัขเลี้ยงมาก เปน
เหมือนสมาชิกในครอบครัว
2. พฤติกรรมของคนในสังคม
ระดับสูงจะนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ
ตางประเทศ มีราคาแพง และ
ตองไดรับการเลี้ยงดูอยางดี

อุปสรรค (Threats)
1. เนื่องจากสัตวเลี้ยงไมไดมี
เพียงสุนัขอยางเดียว ดังนั้น
บางครอบครัวก็มีสัตวเลี้ยง
ชนิดอื่นที่คิดวาไมลําบาก และ
ยุงยากในการเลี้ยงดู เชน แมว,
นก และ ปลา เปนตน
2. คนในสังคมทั่วไปจะนิยม
เลี้ยงสุนัขพันธไทย หรือพันธุ
ผสม ซึ่งไมใชพันธุแท มีการ
เลี้ยงดูทั่วไป
1. เสียภาษีมูลคาเพิ่มในจํานวน
1. มีกฎหมายคุมครอง
ที่คอนขางมาก
- คุมครองผูบริโภค
2. การดําเนินธุรกิจตองมีการ
- การจดทะเบียนพาณิชย
จัดการเรื่องความสะอาด และ
กลิ่นไมใหรบกวนภายนอก
อาจทําใหเกิดการรองเรียนได
1. ตนทุนคาใชจายในเครื่องมือ
1. มีอุปกรณ เครื่องมือ ที่ทัน
อุปกรณ เทคโนโลยี และระบบ
สมัยในการตัดแตงขนสุนัข
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสน สารสนเทศสูง
เทศที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว และ 2. อาจมีการเกิดการผิดพลาด
ของระบบตางๆได
สะดวกตอการติดตอลูกคา
3. มีระบบการจองการเขารับ 3. อุปกรณ และเครื่องในการ
ตัดแตงขนบางอยางหาซื้อยาก
การบริการลวงหนา
4. เพิ่มชองทางการสื่อสารทาง และตองใชเวลานานในการ
การตลาดดานการโฆษณาและ สั่งซื้อ
ประชาสัมพันธ โดยใชระบบ
อินเทอรเน็ตเปนสื่อระหวาง
ธุรกิจ และกลุมลูกคาเปาหมาย
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยการพิจารณา
สภาพเศรษฐกิจ

โอกาส (Opportunities)
1. สภาพเศรษฐกิจปจจุบันทํา
ใหคนเกิดภาวะเครียด จึงมีการ
หันมาเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพื่อหยอน
ใจ และหาความบันเทิงจาก
สัตวเลี้ยงมากกวา ที่จะเสียเงิน
ในการทํากิจกรรมอื่น
2. จากความเครียดทําใหเกิด
โรคเครียดในกลุมคนสูงขึ้น
การมีสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข
ไวเปนเพื่อน จะทําใหมี
เพลิดเพลิน ลดความเครียด ทํา
ใหไมมีโรค และยังมีสุขภาพจิต
ที่ดีอีกดวย

อุปสรรค (Threats)
1. คาใชจายในดานตางๆสูงขึ้น
ทําใหคนในบางกลุมไมกลา
เลี้ยงสุนัขที่มีราคาแพง หรือไม
เลี้ยงเนื่องจากกลัวตองเปน
ภาระ และเพิ่มคาใชจาย
2. ราคาของสินคา และบริการ
สูงตามตนทุน

บทที่ 6
แผนการบริหารจัดการ

6.1 ข้ อมูลธุรกิจ
กกกกกกกกชื่อกิจการ
Smile Dog Grooming & Spa
กกกกกกกกทีอ่ ยู่ทตี่ ้งั
163 ต.แมกลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
กกกกกกกกรู ปแบบการดําเนินการของธุรกิจ หางหุนสวน จํากัด
6.2 ดําเนินงานโดย
กกกกกกกกนางสาวกมลชนก เบญจภุมริน ตําแหนง เจาของกิจการ
6.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่ วนสั ดส่ วนการถือครอง
ตารางที่ 7 แสดงรายนามผูรวมระดมทุน
ลําดับที่
1
2
3

ผู้ร่วมทุน
นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน
นางพัชรินทร เบญจภุมริน
นางสาวกมลรัตน เบญจภุมริน
รวม

จํานวนเงิน
1,000,000
700,000
700,000
2,400,000

คิดเป็ นเปอร์ เซนต์
42%
29%
29%
100%

6.4 ประวัติของผู้บริหาร
กกกกกกกกชื่อ-สกุล นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน
อายุ 25 ป
กกกกกกกกการศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กกกกกกกกประวัติการทํางาน ป
2552 บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท จํากัด
กกกกกกกกตําแหนง พนักงานฝายการบริหารและการตลาด แผนกการตลาด
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กกกกกกกกชื่อ-สกุล นางพัชรินทร เบญจภุมริน
อายุ 42 ป
กกกกกกกกการศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง
กกกกกกกกประวัติการทํางาน ป 2540-2547 รานอาบน้ําตัดแตงขน พี.อาร.กรูมมิ่ง
ป
2548-2551 ราน อรชร สปา แอนด เพทชอป
กกกกกกกกตําแหนง พนักงานอาบน้ําตัดแตงขน และสปาสุนัข
กกกกกกกกชื่อ-สกุล กมลรัตน เบญจภุมริน
อายุ
กกกกกกกกการศึกษา โรงเรียนดรุณานุกูล
กกกกกกกกประวัติการทํางาน ป 2548 รานสะดวกซื้อ เซเวนอีเลฟเวน
ป 2549-2552 ราน เม กรูมมิ่ง
กกกกกกกกตําแหนง ผูชวยแผนกอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข

23 ป

6.5 แผนผังองค์ กร
ผู้บริหารกิจการ

แผนก Grooming & Spa

แผนก Grooming

แผนกการตลาดและการขาย

แผนก Spa

พนักงานผู้ช่วย + ทําความสะอาด

ภาพที่ 2 แผนผังองคกร

แผนกการบัญชีและการเงิน
เจ้ าหน้ าทีบ่ ัญชี
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6.6 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
กกกกกกกก1.) นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง เจาของกิจการและผูบริหารดานการตลาด
และการขาย
กกกกกกกกกกกกกกกกหนาที่ความรับผิดชอบ ดูแลการวางนโยบายการบริหารภายใน
จัดหาบุคลากร อุปกรณดูแลแผนกขายและ
การตลาด ประสานงานทุกแผนก
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา ปริญญาตรี
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน
15,000 บาท
กกกกกกกก2.) นางพัชรินทร เบญจภุมริน
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง ผูจัดการรานและดูแล
Grooming & Spa
กกกกกกกกกกกกกกกกหนาที่ความรับชอบ ดูแลเรื่องการอาบน้ําตัดแตงขน
+ สปา*
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา ปริญญาตรี
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน 10
,000 บาท
กกกกกกกก3.) นางสาวกมลรัตน เบญจภุมริน
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง พนักงานดูแลดาน
Grooming & Spa
กกกกกกกกกกกกกกกกหนาที่ความรับชอบ ดูแลเรื่องการอาบน้ําตัดแตงขน
*
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา มัธยมศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน 8
,000 บาท
กกกกกกกก4.) นางสาวณัฐสุภา แดงแท
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง พนักงานดูแลดาน
Grooming & Spa
กกกกกกกกกกกกกกกกหนาที่ความรับชอบ ดูแลเรื่องการทําสปาสุนัข
*
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา ปริญญาตรี
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน 8
,000 บาท
กกกกกกกก5.) นางสาวหทัยรัตน เบญจภุมริน
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง แมบาน
กกกกกกกกกกกกกกกกหนาที่ความรับชอบ ทําความสะอาด
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน 6
,000 บาท
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กกกกกกกกกกกกกกกก ** หมายเหตุ บุคลากรดาน Grooming & Spa สามารถปฏิบัติหนาที่
แทนกันได เงินเดือนในแตเดือนสามารถปรับขึ้นได โดย
ขึ้นอยูกับความสามารถในการทําการกําไรทะลุเปาหมาย
ที่วางไวแตละเดือน เชน กําหนดแบงพนักงาน 10% ของ
รายได
6.7 จํานวนบุคลากรและค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคลากร
ลําดับ

ตําแหนง

จํานวน
(คน)

1
2
3
4

ผูบริหารรานและพนักงานขาย
ผูชวยผูบริหาร + Grooming & Spa
คนดูแลดาน Grooming & Spa
แมบาน
รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจาย

1
1
2
1
5

อัตราเงินเดือน
(บาท)

อัตราเงินเดือน
(บาท/เดือน)

15,000
10,000
8,000
6,000
39,000

15,000
10,000
16,000
6,000
47,000

6.8 วิสัยทัศน์ (Vision)
กกกกกกกกสรางความเปนผูนําธุรกิจรานสปาสุนัขแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม มีระบบการ
จัดการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนที่ไดรับความสนใจจากกลุมลูกคา มีการอาบน้ําตัดแตงขน
สุนัข และรานคาสินคาอุปโภคบริโภคสุนัขหลากหลาย สามารถแขงขันกับคูแขงรายเดิม มีการ
บริการประทับเพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีก
6.9 พันธกิจ (Mission)
กกกกกกกกมุงเนนการบริการดวยใจ มีคุณภาพและเปนมาตรฐาน ความปลอดภัย การมีสุขอนามัย
มีบรรยากาศรานที่ดี เหมาะกับการพักผอนความตึงเครียดของสุนัข ทําใหสุขนัขไดรับความสุขความ
บันเทิง สงผลใหสุนัขมีสุขภาพที่ดี สรางความประทับใจตั้งแตบริการแรก เนนความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนสําคัญ
6.10 เป้าหมายทางธุรกิจ (Goal of Business)
กกกกกกกก1.สามารถเปนที่รูจักของกลุมลูกคาอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนธุรกิจใหม
กกกกกกกก2.เปนธุรกิจรานสปาสุนัขแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการใหบริการที่มีคุณภาพ
กกกกกกกกและมาตรฐาน
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กกกกกกกก3.สรางบริการที่ประทับใจตั้งแตครั้งแรก (First Impression) เปนที่ไววางใจของลูกคาทํา
กกกกกกกกใหลูกคากลับมาใชบริการอีก (Loyalty)
กกกกกกกก4.เนนธุรกิจสปาสุนัข และการบริการดานการอาบน้ําตัดแตงขนเปนหลัก สวนรานคา
กกกกกกกกสินคาอุปโภคบริโภคเปนธุรกิจเสริม
เพื่อสรางความหลากหลาย และความสะดวก
กกกกกกกกรวดเร็วใหกับลูกคา
6.11 ปัจจัยความสํ าเร็จ (Key Success Future)
กกกกกกกกในการดําเนินกิจการของราน Smile Dog Grooming & Spa มีปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการ
ดําเนินกิจการ ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.ธุรกิจเปนที่รูจักในกลุมลูกคาพื้นที่ โดยผานกิจกรรมสงเสริมการขายให
กกกกกกกกกกกกกกกกเกิดการยอมรับในธุรกิจ เชน ในชวงแรกมีโปรโมชั่นการสมัครสมาชิกฟรี
กกกกกกกกกกกกกกกกและไดรับสวนลด
กกกกกกกกกกกกกกกก2.มีทําเลที่ตั้งรานที่สะดวกตอลูกคา ในการเขามาใชบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.มีการใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เปนกันเองอยางตอเนื่อง
กกกกกกกกกกกกกกกก4.มีสินคาที่มีคุณภาพและหลายหลาก เพียงพอและตรงกับความตองการ
กกกกกกกกกกกกกกกกของลูกคา
6.12 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
กกกกกกกกทางราน Smile Dog Grooming & Spa มีนโยบายการจายเงินปนผล เปนรายป โดย
จายเงินปนผลตามสัดสวนของการลงทุน
6.13 แผนดําเนินการอืน่ ของธุรกิจ
กกกกกกกกเพิ่มโปรแกรมการทําสปาแบบใหมๆตลอดเวลา เพื่อไมใหจําเจ มีการทําสปาของหลาย
ประเทศ เชน สปาแบบเกาหลี สปาแบบอินเดีย สปาแบบจีน สปาสมุนไพร เปนตน เพื่อใหลูกคา
สามารถเลือกใชบริการรูปแบบตางๆตามความพึงพอใจได เพื่อไมใชเกิดความเบื่อหนายจําเจกับการ
ทําสปาแบบเดิมๆ นอกจากนั้นอาจเพิ่มบริการรับฝากสุนัข เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคา
ดวยที่ไมสามารถเดินทางมารับไดในขณะนั้น

บทที่ 7
แผนการตลาด
กกกกกกกกในการประกอบธุรกิจทุกๆดาน ไมวาจะผลิต การขาย หรือ การบริการ การตลาดถือวา
เปนหัวใจสําคัญ เนื่องจากการที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นตองเขาใจองคประกอบของการตลาด
และลักษณะของตลาดอยางแทจริง เพราะลูกคาแตละตลาดยอมมีความตองการบริการที่แตกตางกัน
ออกไปขึ้นอยูกับอาชีพ รายได ฐานะและปจจัยอื่นๆ เชน ผูที่มีรายไดสูง จะมีกําลังซื้อที่สูงและ
บริการที่ดี และคุมคากับเงินที่เสียไปกวาผูที่มีรายไดต่ํากวาผูมีรายไดต่ํา จึงจําเปนตองเขาใจถึง
วิธีการแบงสวนตลาด เพื่อจะไดแบงกลุมลูกคาออกใหชัดเจน รวมถึงตอบสนองความตองการของ
ลูกคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และชวยบอกตอไปยังคนรูจัก ยังชวยเพิ่มฐานลูกคาไดเปนอยางดี
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa เปนการใหบริการดานการอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข
และการทําสปาสุนัข ใหความสําคัญดานการบริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้งโดยเนนความ
ตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
7.1 เป้าหมายทางการตลาด
กกกกกกกกเปาหมายทางการตลาดธุรกิจราน Smile Dog Grooming and Spa คือ เปนผูนําธุรกิจการ
ทําสปาสุนัขแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพเนื่องจากพนักงานไดรับ
การฝกอบรมจากสถาบันการทําสปาสุนัขที่มีชื่อเสียง มีอุปกรณที่ทันสมัย สะอาด ผสมผสานกับการ
ใชสมุนไพรไทยทําน้ํามันหอมระเหย และน้ํามันนวดสปา การใชลูกประคบรักษาอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อ ใหความสําคัญกับสุขอนามัย รักษากลิ่นและความสะอาดอยางดี บุคลากรมีความรักใน
งานที่ทํา รักสุนัข ใหตรงตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ยังมีการรักษาระดับความมีคุณภาพ
และมาตรฐานไวอยางดี มีการปรับกลยุทธตามสภาพแวดแวดลอมเพื่อสรางความพึงใจ เหนือกวาคู
แขงขันรายเดิม และคูแขงขันรายใหม
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7.2 การกําหนดลูกค้ าเป้าหมาย
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมาย หลักกลุมประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่เลี้ยงสุนัข
อยางดูแลเอาใจใส เปนกลุมผูเลี้ยงสุนัขพันธตางประเทศ
ที่ดูแลยาก ราคาแพง มีความตองการใชบริการกรูมมิ่ง
และสปา อายุตั้งแต 20 – 35 ป มีรายไดและฐานะดี
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายรอง กลุมประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่เลี้ยงสุนัขอยาง
ดูแลเอาใจใส มีความตองการใชบริการกรูมมิ่ง และสปา
มีรายไดและฐานะการเงินปานกลาง
7.3 กลยุทธ์ ทางการตลาด 4 P’s
กกกกกกกก1.กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
กกกกกกกกกกกกกกกกราน Smile Dog Grooming and Spa ใหบริการจําหนายสินคาชนิดตางๆ
ของสุนัขโดยเฉพาะ ทั้งผลิตภัณฑประเภทอาหาร และเครื่องใช โดยเนนความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑเปนหลัก ทั้งในดานของชนิด ขนาด ตรายี่หอ คุณภาพ รวมถึงความคุมคาตอราคา เพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาหลายกลุม
กกกกกกกก2.กลยุทธ์ ด้านราคา
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.ธุรกิจราน Smile Dog Grooming and Spa ใชกลยุทธการตั้งราคาสูง เพื่อ
แสดงถึงภาพลักษณที่ดีในคุณภาพของสินคาและการบริการ เพื่อเปรียบเทียบแลวยังแสดงใหเห็นถึง
ความคุมคาตอราคา
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.นอกจากนี้ในดานของแผนกกรูมมิ่ง และแผนกจําหนายสินคา จะมีการ
ตั้งราคาโดยศึกษาราคารานคูแขง และตั้งราคาใกลเคียงกัน แตเนนความแตกตางในการใหบริการ
แบบครบวงจร
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.การตั้งราคาจะมีการพิจารณาจากตนทุนและความสามารถในการจาย
ของกลุมลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย และการคิดคาบริการแบงตาม ขนาดของสุนัข สายพันธุของสุนัข
และชนิดของบริการ เชน นําบริการที่หลากหลายมาจัดเปน Package สําหรับทําโปรโมชั่นราคา
พิเศษดึงดูดความสนใจของลูกคา ใหดูคุมคากวาเลือกทําอยางใดอยางหนึ่ง ราคา Package อยูที่
800 – 1,600 บาท
กกกกกกกก3.กลยุทธ์ ด้านช่ องทางกาจจัดจําหน่ ายและบริการ
ทางรานจัดสรรพื้นที่เปนสัดสวนแบงแตละแผนกอยางชัดเจน เปนระเบียบ สะอาด มีการ
ตกแตงรานอยางสวยงาม ทันสมัย เปนการสงเสริมภาพลักษณโดยใชการตกแตงราน มีเคานเตอร
ดานหนาตอนรับลูกคา ใหบริการขอมูลและคําปรึกษาดานตางๆเกี่ยวกับสุนัขโดยเฉพาะ มีการ
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ประชาสัมพันธโปรโมชั่น และการใหบริการตางๆแกลูกคา ในแตละบริการมีการใหความดูแลเอา
ใสลูกคาและสุนัขของลูกคาอยางดี สรางมาตรฐานชัดเจน โดดเดน เปนเอกลักษณ นอกจากนี้ยังการ
บริการดานตัดแตงขนตามความตองการของลูกคา มีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะกบสุนัขแตละสาย
พันธุ เพื่อความประทับใจตั้งแตครั้งแรกที่ใชบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกคา และกลับมาใช
บริการอีก ดานแผนกการจําหนายสินคา
กกกกกกกก4. กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
กกกกกกกกการโฆษณาและประชาสัมพันธ ในชวงแรกของการเปดรานตองสรางการรับรูใหกับ
ลูกคา เนื่องจากธุรกิจสปา เปนธุรกิจที่ใหมสําหรับคนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ โดยวิธีดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.จัดทําสปอรตโฆษณาผานสื่อวิทยุชุมชน
กกกกกกกกกกกกกกกก2.จัดทําสื่อรานออกอากาศโทรทัศนชองเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น
กกกกกกกกกกกกกกกก3.จัดรถโฆษณาประชาสัมพันธตามหมูบาน และเขตชุมชนตางๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.จัดทําปาย ใบปลิวในการแนะนํา ประชาสัมพันธราน ซึ่งลูกคาที่สนใจ
กกกกกกกกกกกกกกกกสามารถนําใบปลิวเปนสวนลด 10% ในการใชบริการหรือเลือกซื้อสินคา
กกกกกกกกสวนชวงหลังจากการเปดตัวประชาสัมพันธราน การโฆษณาประชาสัมพันธก็ทําโดย
ยังคงมีสื่อวิทยุชุมชน และหากในเดือนใด หรือ ชวงใดมีเทศกาลใด ทางรานก็จะจัดทําโปรโมชั่นลด
แลก แจก แถม โดยมีการประชาสัมพันธใหทราบเปนระยะ เพื่อเปนการย้ําเตือนความทรงจําลูกคา
ตอรานไดอีกดวย
กกกกกกกกดานการสงเสริมการขายนั้นทางรานจะจัดทําบัตรสมาชิก เพื่อผูเปนสมาชิกจะไดรับ
สวนลดจากสินคาและบริการ ตามโปรโมชั่น และเทศกาลที่กําหนด
7.4 เครื่องมือทีใ่ ห้ ในการส่ งเสริมการตลาด
กกกกกกกก1. พนักงานขาย คุณลักษณะที่สําคัญของพนักงานขายราน Smile Dog Grooming and
Spa คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเปนมิตรตอลูกคาและสุนัขของลูกคาอยางเทาเทียมกัน มีความรู
ความสามารถเฉพาะทาง มีความฉลาดทางอารมณ และมีประสิทธิภาพ สามารถโนมนาวจิตใจลูกคา
ใหเกิดความมั่นใจในสินคาและบริการของราน
กกกกกกกก2.การโฆษณาประชาสั มพันธ์ ราน Smile Dog Grooming and Spa ใชวีการโฆษณาผาน
ทางสื่อวิทยุชุมชน เนื่องจากเปนเปาหมายที่เขาถึงไดงาย และมีราคาไมสูงนัก นอกจากนี้ยังมีการติด
ปาย และใบปลิว ประชาสัมพันธ และหากมีโอกาส หรือเทศกาลพิเศษตางๆ ก็จะมีการจัดรถโฆษณา
ประกาศตามชุมชนเพื่อใหโดยทั่วถึงกัน
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7.5 กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด 4 C’s
กกกกกกกกจากการสํารวจแบบสอบถามจากคนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน
200 ชุด จึงทําใหทราบวาปจจัยในการตัดสินใจเขาใชบริการราน Grooming & Spa คือ การบริการที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน สะอาด มีราคาที่เหมาะสมคุมกับสินคาและบริการ และคิดวาดีที่มีการเปด
รานสปาสุนัขในจังหวัด เปนบริการที่ใหม และสามารถดูแลสุขภาพของสุนัขที่รักได
ปจจัยทางการตลาดที่ลูกคาตองการโดยใช 4 C’s เปนเกณฑ คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.Consumers’ Solution ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องของความ
หลากหลายของสินคา คุณภาพละมาตรฐานของสินคาและบริการ มีมาตรฐานรับรอง รวมถึง
บรรยากาศราน และความสะอาดของสถานที่ พนักงานมีอัธยาศัยที่ดี มีมารยาท เปนกันเอง และดูแล
ลูกคาทั่วถึง รวมถึงพนักงานตองรักสุนัขที่เขารับบริการ ไมทําราย หรือกอใหเกิดความเสียหาย
กกกกกกกกกกกกกกกก2.Cost ลูกคาเห็นวาราคาควรเหมาะสมสินคาและการบริการ ลูกคามีความ
พึงพอใจที่ใชบริการในราคาสูง แตคุณภาพการบริการและสินคาดีมีคุณภาพ นอกจากนี้มีความ
หลากหลายของระดับราคาตอคุณภาพของสินคาและบริการ สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของ
ลูกคามาก
กกกกกกกกกกกกกกกก3.Convenience ลูกคาสวนใหญคํานึงเรื่องความสะดวกสบายในเรื่องที่จอด
รถ ความสะดวกในการใชบริการ และความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาอยูในระดับปานกลาง แต
คํานึงถึงความหลากหลายของสินคา ทั้งนี้ทางราน Smile Dog Grooming & Spa มีการจัดที่จอดรถ
สําหรับลูกคา มุมบริการรอรับสุนัข และในสวนของรานคาก็มีการจัดการวางชั้นวางสินคาอยางเปน
ระเบียบ มีพื้นที่กวางพอสําหรับการดินเลือกซื้อ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.Communication ทางราน Smile Dog Grooming & Spa ในความสําคัญ
กับการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อในรานเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ โดยชวงแรกจะจัดทําสปอรต
โฆษณาผานสื่อวิทยุชุมชนจัดรถโฆษณาประชาสัมพันธตามหมูบาน และเขตชุมชนตางๆ นอกจากนี้
ยังจัดทําปายโฆษณาตามเทศกาลตางๆ เปนการสงเสริมใหรานเปนที่รูจักมากขึ้น
7.6 กลยุทธ์ STP ของกิจการ
กกกกกกกก1.การแบ่ งส่ วนตลาด
กกกกกกกกกกกกกกกกการแบงสวนตลาดของกิจการจะพิจารณาโดยมุงหวัง สวนแบงทางการ
ตลาด แตเปนตลาดที่ยังไมเจริญเติบโตอยางเต็มที่ ยังไมมีคูแขงขันรายใดสามารถครองสวนแบงทาง
การตลาดไดเลย เนื่องจากธุรกิจสปาสุนัขเปนธุรกิจใหมในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตตลาดที่ยัง
ไมมีการแขงขันรุนแรงมากนัก เพราะคูแขงขันเปนธุรกิจขนาดยอม จึงพยายามแบงเปนสวนๆซึ่งใน
แตละสวนจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้นในแตละสวนตลาดที่แบงยอมมีความ
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ตองการสินคา การบริการ และสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน กิจการจึงตองจัดสินคา
บริการ สถานที่ และสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดขอ
ไดเปรียบและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี โดยใชเกณฑการแบงสวน
กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานประชากรศาสตร จะเปนประชาชนทั่วไป ไมกําหนดเพศและ
อาชีพ มีรายไดตอเดือนคอนขางสูง ฐานะดี เลี้ยงสุนัข และสนใจในบริการทําสปาสุนัข
กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานภูมิศาสตร เปนประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งหมด เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดเล็ก มีเพียง 3 อําเภอเทานั้น
กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ประชากรสวนใหญนิยมเลี้ยงสุนัขเปน
เพื่อน หรือไวเฝาบาน สุนัขเปนสวนหนึ่งของครอบครัว นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุเล็ก และขนาดกลาง
กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานพฤติกรรมศาสตร ในดานของการใชบริการใหความสําคัญใน
เรื่องความสะดวกสบาย สะอาด ความเปนกันเอง และราคายอมเยา สวนในดานสินคาเนนคุณภาพ
เปรียบเทียบความเหมาะสมกับราคา
กกกกกกกก2.ตลาดเป้าหมาย
กกกกกกกกกกกกกกกกใชเกณฑการแบงสวนตลาดดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และพฤติกรรมศาสตรเปนเกณฑการเลือกตลาดเปาหมาย โดยมีตลาดเปาหมายหลัก และ
เปาหมายรอง
กกกกกกกกกกกกกกกก1.กลุมประชากรที่เลี้ยงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะกับความสวยงาม
ของสุนัขที่เลี้ยง เปนกลุมผูเลี้ยงสุนัขพันธตางประเทศที่ดูแลยาก ราคาแพง เปนผูที่ไมคอยมีเวลาใน
การพาสุนัขไปรานเสริมสวย มีอายุตั้งแต 20-35 ป มีรายไดตั้งแต 1 0,000 บาทขึ้นไปตอเดือน หรือ
มีฐานะทางการเงินดี
กกกกกกกกกกกกกกกก2.กลุมผูเลี้ยงสุนัขที่ยังไมเคยใชบริการเสริมความงามสุนัข แตมีความ
ตองการดูแลสุนัขรูปแบบใหม อยางการทําสปาเพื่อสุขภาพของสุนัขทางออม นอกจากนี้ในกลุมเด็ก
หรือวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ ที่ตองการเลี้ยงลูกสุนัขไวเปนเพื่อนเลน และตองการผูชวยในการดูแล
สุนัข เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาในการเลี้ยงดู นอกจากนี้ยังสะอาดปลอดภัยจากโรคตางๆ
ที่สามารถติดตอผานผูเลี้ยง
กกกกกกกก3.ตําแหน่ งผลิตภัณฑ์
กกกกกกกกกกกกกกกกจะเห็นไดวาราน Smile Dog Grooming & Spa อยูในระดับบน สูงกวาคู
แขงขันรายอื่นๆในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากรานมีการบริการที่ดี ครบครัน สะดวกตอการ
เดินทางของลูกคา และที่สําคัญมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถทําใหลูกคามั่นใจในกิจการ และ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
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บริการดี

ราน Smile Dog Grooming& Spa
ราน สมบูรณ Grooming & Pet shop

ราน Doggy Doo Grooming

มีคุณภาพและมาตรฐาน

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงตําแหนงราน

บทที่ 8
แผนการบริการ

8.1 สถานประกอบการในการบริการ
กกกกกกกที่ตั้ง 163 ถ.ราษฎรประสิทธิ์ ต.แมกลอง อ.เมืองฯจ.สมุทรสงคราม
กกกกกกกรายละเอียดที่ตั้ง เปนอาคารพาณิชยจํานวน 2 ชั้น มีเนื้อที่ 60 ตารางเมตร มีการจัดตกแตง
สถานที่ เพื่อในการประกอบกิจการราน โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก 1. แผนกจําหนายสินคา
2. แผนกอาบนาตัดแตงขน 3. แผนกสาปสุนัข เนื่องจากอยูใกลแหลงชุมชน และเปนเสนทางถนน
ตัดผาน มีบริการสถานที่จอดรถสวนบุคคล ทําใหลูกคามีความสะดวกในการเดินทางและการใช
บริการอีกดวย การจัดสรรพื้นที่และจัดตกแตงรานที่ดีสามารถดึงดูดความสนใจและชวยสรางความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา ทั้งการจัดสรรพื้นที่อยางลงตัวและเหมาะสม จะชวยใหการทํางานเปนไปดวย
ความเรียบรอย คลองตัว การบริหารจัดการภายในรานเปนไปอยางสะดวก
ชุมชน
วัดประทุมฯ

โรงเรียนดรุณานุกลู
ทางไปตลาดแมกลอง

สะพานพระพุทธเลิศหล้าฯ
สะพานข้ ามแม่ นํา้ แม่ กลอง
ชุมชน
วัด
ปากสมุทร

โรงพยาบาลแม่ กลอง 2

ทางเขากรุงเทพ
ถนนพระราม 2
ทางไปจังหวัดเพชรบุรี - ราชบุรี
ทางไปดอนหอยหลอด
ชุมชนบางจะเกร็ง 2

ซอย ยาโกเบ 9

แผนภาพที่ 4 แสดงตัวอยางแผนที่ราน Smile Dog Grooming & Spa
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ชุมชนดอน
หอยหลอด
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8.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือในการให้ บริการ
ตารางที่ 9 แสดงเครื่องมือและอุปกรณการบริการ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการ
โตะมีสายโยงตัวสุนัข
โตะสปา
อางอาบน้ําสุนัข
อางสปา
บัตตาเลี่ยน
กรรไกรปลายมน
กรรไกรซอย
กรรไกรตัดขน
ใบมีดบัตตาเลี่ยน (หลายขนาด)
กรรไกรตัดเล็บ
กรรไกรถอนขนหู
ไดรเปาขน
หวีแปรงขนลวด
หวีแปรง ทู อินวัน
(แปรงไมมีหมุดกับแปรงขนแข็ง)
หวีแปรงสางขน
แปรงยาง
ชั้นวางอุปกรณและเคมีภัณฑตางๆ
กรงใสสุนัขสแตนเลสขนาดใหญ
แบงเปน 7 กรงเล็ก
แผนยางปูกันลื่น
ผากันเปอนแบบพลาสติก
ผาเช็ดตัวสุนัข
ตะกรอครอบปากสุนัข (สําหรับสุนัขดุ)

จํานวนต่ อหน่ วย ราคาต่ อหน่ วย
(บาท)
2 โตะ
5,000
2 โตะ
750
1 อาง
20,000
1 อาง
6,000
1 เครื่อง
8,290
1 อัน
2,290
1 อัน
1,700
1 อัน
2,000
3 ชิ้น
1,000
1 อัน
280
1 อัน
300
1 เครื่อง
12,000
1 อัน
170
1 อัน
290

มูลค่ ารวม
(บาท)
10,000
1,500
20,000
6,000
8,290
2,290
1,700
2,000
3,000
280
300
12,000
170
290

1 อัน
1 อัน
4 ชั้น
1 กรง

190
120
5,000
30,000

190
120
20,000
30,000

4 แผน
3 ผืน
10 ผืน
2 อัน

320
145
135
100

320
435
1,350
200
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8.3 วัตถุดิบสิ้นเปลืองและเคมีภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในการบริการ
ตารางที่ 10 แสดงรายการวัตถุดิบสิ้นเปลืองและเคมีภัณฑ
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวนตอหนวย

ราคาตอหนวย
(บาท)

มูลคารวม
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา1ลิตร
แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว16 oz.
แชมพูสําหรับลูกสุนัข 1 ลิตร
ครีมนวดบํารุงเสนขน 1 ลิตร
สเปรยน้ําหอมสําหรับสุนัข
น้ํามันบํารุงขน
น้ํายากําจัดเห็บหมัด
แปงถอนขนหู
น้ํายาทําความสะอาดหู
สเปรยปองกันขนพันกัน 14 oz.
น้ํามันหอมระเหย 5 กลิ่น
ลูกประคบ
Hair Treatment
Hot Oil 16 oz.
น้ํามันนวด
ยาผงหามเลือด 11.3 g.
ถุงเก็บขยะ
ถุงมือยาง 50 คู
สําลี
น้ํายาทําความสะอาด 1 ลิตร
หนากากอนามัยอยางดี

3 ขวด
2 ขวด
2 ขวด
3 ขวด
2 ขวด
1 ขวด
1 ขวด
3 ขวด
3 ขวด
1 ขวด
5 ขวด
24 ลูก
2 กระปุก
1 ขวด
2 ขวด
2 ขวด
2 กิโลกรัม
2 กลอง
1 มวน
2 ขวด
12 ชิ้น

300
580
320
350
170
200
550
240
230
2,000
75
60
160
1,150
220
245
38
120
180
260
25

1,500
580
640
1,050
340
200
550
720
230
2,000
375
1,440
320
1,150
440
490
76
240
180
520
300
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8.4 รายละเอียดการบริการ
กกกกกกกกในการใหบริการของราน Smile Dog Grooming and Spa ใสใจบริการตั้งแตลูกคาเดิน
เขาราน ใหขอมูล คําปรึกษาแนะนําการบริการดานตางๆภายในราน โดยขั้นตอนและกระบวนการ
ใหบริการแบงเปน 3 สวน คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.แผนกรานจําหนายสินคา (ดูภาคผนวก ข. หนา 71)
กกกกกกกกกกกกกกกก2.แผนกกรูมมิ่ง (ดูภาคผนวก ข. หนา 72)
กกกกกกกกกกกกกกกก3.แผนกสปา (ดูภาคผนวก ข. หนา 72)
กกกกกกกกขั้นตอนและกระบวนการแผนกกรูมมิ่ง การใหบริการลูกคา โดยปกติแลวการใหบริการ
เบื้องตนทั้งแผนกกรูมมิ่ง และสปามีขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.เมื่อลูกคานําสุนัขเขารับการบริการ พนักงานจะตองทําการตรวจสภาพ
กกกกกกกกกกกกกกกกภายนอกของสุนัขใหละเอียด วามีสภาพขนเปนอยางไร มีบาดแผลตาม
กกกกกกกกกกกกกกกกลําตัวหรือไม มีเห็บ หมัดหรือไม
กกกกกกกกกกกกกกกก2.เมื่อเจอสิ่งผิดปกติจากขอ 1 ใหจดไวและแจงใหเจาของสุนัขรับทราบ
กกกกกกกกกกกกกกกกกอน เพื่อปองกันความผิดพลาด หรือความเขาใจผิดหลังใชบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.บอกราคาคาบริการกับลูกคา พรอมระยะเวลาในการบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.สงสุนัขเขารับบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกก5.หลังจากใหบริการสุนัขเรียบรอยแลว จัดสุนัขเขากรงเพื่อรอลูกคามารับ
ตัวอย่ าง แสดงการอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 1
กกกกกกกกกกกกกกกกตัดขนใตเทาสุนัข เพื่อไมใหมีขนใตเทา เปนการปองกันไมใหใตอุงเทาสุนัข
อับชื้น หากสุนัขไมไดรับการดูแล อาจจะทําใหเกิดเชื้อราและโรคผิวหนัง
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 2
กกกกกกกกกกกกกกกกตัดขนบริเวณงามเทา ยกสูงขึ้นไปจนถึงนิ้วติ่ง เนื่องจากการเดินที่ดูสงา มี
เทาเล็กและเรียว การตัดจึงมักนิยมเปดเทายกสูงขึ้น เพื่อใหดูดีและเพื่อไมใหขนเทาเปรอะเปอน
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 3
กกกกกกกกกกกกกกกกเปดขนใตทองตั้งแตขอพับขาหลังดานใน สูงขึ้นไปถึงรองเวาตรงชองอก
การตัดแตงขนบริเวณนี้
เปรียบเหมือนการทําความสะอาดไมใหปสสาวะของสุนัขเปรอะเปอน
อับชื้นและมีกลิ่นเหม็น ผูเลี้ยงตองหมั่นดูแลรักษาความสะอาด เพราะหาก กปลอยปละละเลยจะทํา
ใหใตทองของสุนัขเปนตุมแดง จนลุกลามกลายเปนโรคผิวหนัง
กกกกกกกก
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กกกกกกกกขั้นตอนที่ 4
กกกกกกกกกกกกกกกกเปดขนตรงบริเวณรอบรูทวาร เพื่อไมใหอุจจาระหมักหมม ทําใหมีกลิ่น
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 5
กกกกกกกกกกกกกกกกถอนขนในหู และถอนขนบริเวณรอบๆออกใหสะอาด
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 6
กกกกกกกกกกกกกกกกการสางขน ตองใชความพิถีพิถันเปนอยางมาก ผูใหบริการตองคอยๆใช
แปรงลวดแปรงขนสุนัข การแปรงที่ถูกตองคือการแปรงดวยการสะบัดขอมือ ไมใชแรงขูดลวดลง
ไปที่ขน เพราะวิธีนั้น เสนลวดอาดไปขูดผิวหนังสุนัข ทําใหเกิดบาดแผลได และถาตรงจุดไหน
เปนกอนสังกะตังก็ใชน้ํายาสางสังกะตัง ฉีดทิ้งไวสักครู เพื่อใหเสน
ขนที่พันกันคลายตัว แลวใชหวีเหล็กคอยๆสางจนทั่วทั้งตัว
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 7 ( เปนขั้นตอนอาบน้ําสุนัข )
กกกกกกกกกกกกกกกก1.เริ่มตนดวยการนําสุนัขใสอางอาบน้ํา จับปลอกคอไวใหดี เพื่อใหสุนัขอยู
นิ่งไมกระโดดออกมา ใชแผนกันลื่นรองใตอาง ปนสําลีเปนกอนกลมๆแลวใสเขาไปในหูสุนัขเพื่อ
ปองกันน้ําเขาหู จากนั้นเริ่มราดน้ําบนตัวสุนัข (อยาราดบนหัวสุนัข)
กกกกกกกกกกกกกกกก2.ใชมือขางหนึ่งจับปลอกคอไว มืออีกขางเทแชมพูลงบนหลังสุนัข จากนั้น
ถูนวดเบาๆ ใหถูยอนขนขึ้นมา รวมทั้งใตชั้นขนลงไป เรื่อยๆจนมั่นใจวาสะอาดดีแลว
กกกกกกกกกกกกกกกก3.ใชสองมือนวดหัวสุนัขเบาๆ ไมจําเปนตองจับปลอกคอไว ในขั้นตอนนี้
อยาใหฟองแชมพูเขาตา หู หรือปาก
กกกกกกกกกกกกกกกก4.ลางฟองที่หัวออกกอนจะราดน้ําลงกลางหัว อยาใหเขาหู เมื่อฟองหมด
และแนใจวาสะอาดแลว ใชผา เช็ดหัวสุนัขใหแหง
กกกกกกกกกกกกกกกก5.หลังจากนั้นราดน้ําที่ตัวเพื่อลางฟองแชมพูออก ราดน้ําเยอะๆ ใหแนใจวา
ลางฟองออกหมดแลว เพราะถาไมหมดจะทําใหสุนัขระคายเคืองเมื่อสุนัขเกาแลวจะทําใหเกิดแผล
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 8
กกกกกกกกกกกกกกกกเมื่อนําสุนัขขึ้นจากอางอาบน้ํา รีบเช็ดตัวสุนัขใหหมาดๆแลวเปาขนสุนัขให
แหง เอาสําลีที่หูออก และใชน้ํายาเช็ดหู เช็ดโดยรอบบริเวณใบหูและหูใหเรียบรอย
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 9
กกกกกกกกกกกกกกกกเมื่อเปาขนแหงสนิทแลว ตัดแตงขนบริเวณหัวตา เพื่อไมใหเสนขนยาวบัง
ลูกตา และเปนการปองกันขนบริเวณตาทิ่นัยนตาของสุนัข
เพราะขนที่นัยนตาจะทําใหสุนัข
ระคายเคือง เปนหนอง จากนั้นใชกรรไกรตัดแตงบริเวณหัวใหเขาทรง
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กกกกกกกกขั้นตอนและกระบวนการทําสปาสุนัข เปนการบําบัดสุขภาพของสุนัขไดดีมากอยาง
หนึ่งทีเดียว ตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกขั้นตอนที่ 1. นําสุนัขลงไปอาบน้ําในอางที่เต็มไปดวย น้ําแร น้ํานม กลีบ
กุหลาบ และเครื่องสมุนไพรตางๆ
กกกกกกกกกกกกกกกกขั้นตอนที่ 2. หลังจากนั้นก็จะนําสุนัขขึ้นมาเช็ดตัว แลวนวดตัวสุนัขดวย
สมุนไพรอีกที คอยๆประคบไปดวยลูกประคบสมุนไพร พรอมไปกับเปดเพลงสบายๆ
กกกกกกกกกกกกกกกกขั้นตอนที่ 3. หลังจากนวดเสร็จก็เขารับการ ไดรเปาแตงขนใหเขาที่สวยงาม
กกกกกกกกขั้นตอนและกระบวนการแผนกรานจําหนายสินคา
กกกกกกกกกกกกกกกก1.ใหการตอนรับลูกคา
กกกกกกกกกกกกกกกก2.ใหบริการใหคําแนะนําและชวยหาสินคาที่ลูกคาตองการ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.คิดราคาสินคาที่ลูกคาซื้อ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.กลาวคําขอบคุณและอําลา
8.5 การตั้งราคาค่ าบริการ
กกกกกกกกการตั้งราคาใหกับบริการมีผลตอรายไดอยางมาก ในการตงราคาใหไดกําไรมีหลักการ
คิดเบื้องตนคือ การบวกกําไรเพิ่มเขาไปในตนทุน 30 – 50% ดังนั้น คํานวณหาตนทุนของแตละ
บริการ โดยตนทุนประกอบดวย คาวัตถุดิบ+คาแรงงาน+คาใชจายการผลิต รวมถึงคาเสื่อมของ
อุปกรณ เครื่องมือ และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เขาไปดวย ดังนั้น
ตัวอยางเชน
กกกกกกกกการอาบน้ํา ตัดขน สุนัข 1 ตัว มีตนทุน
150.00 บาท
กกกกกกกกบวกกําไร 50%
75.00 บาท
กกกกกกกกบวกภาษี 7%
กกกกกกกกราคาขายโดยประมาณ
240.75 บาท
กกกกกกกกอาจตั้งราคาจริงอยูที่
250 – 350 บาท
กกกกกกกกการทําสปาสุนัข 1 ตัว มีตนทุน
กกกกกกกกบวกกําไร 50%
กกกกกกกกบวกภาษี 7%
กกกกกกกกราคาขายโดยประมาณ
กกกกกกกกอาจตั้งราคาจริงอยูที่
กกกกกกกกกกกกกกก

180.00 บาท
90.00 บาท

350 – 500 บาท

288.90 บาท
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กกกกกกกก** หมายเหตุ
การตั้งราคาการบริการตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ
เชน
กกกกกกกกฝมือของชางดี บริการดี น้ําหนักและขนาดของสุนัข ปญหาสุขภาพผิวหนัง ปญหาสภาพ
กกกกกกกกขนเปนสังกะตัง ก็สามารถขึ้นราคาใหสูงกวาปกติ โดยขึ้นอยูกับความยากงายของงาน
กกกกกกกกโดยอาจตั้งราคาเปนชวงอัตราคาบริการ
ตารางที่ 11 แสดงอัตราคาบริการ
รายการ
ราคา(บาท)
1. อาบน้ํา + ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู
300 – 500
2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู
150 – 300
3. ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู
200 – 400
4. กําจัดเห็บ – หมัด
50 – 200
5. Spa + นวดตัว
350 - 600
6. Hair Treatment
100 – 200
7. Hot Oil
250 – 500
8. Spa + ลูกประคบ
350 - 600
ตารางที่ 12 แสดงอัตราคาบริการสําหรับ Promotion Set
S
M
L
รายการ
1 - 5 6 -10 11–20 kg.
kg.
kg.
ขึน้ ไป
1. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + ตัดแตงขน + Spa + นวดตัว 550
800
990
(Set ใหญ)
2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + นวดตัว (Set เล็ก)
450
650
800
3. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + Hair Treatment
250
350
450
4. ตัดแตงขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู + Hot Oil
450
650
800
5. อาบน้ํา + กําจัดเห็บ – หมัด + Spa + ลูกประคบ
450
650
990
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แผนผังกระบวนการผลิต/บริการ
สอบถาม จัดทําประวัติ และทําบัตรสมาชิก

แผนก Grooming

แผนก สปา

สอบถามบริการที่ลูกคาตองการ

แผนกรานคา

ใหการตอนรับ

นําสุนัขเขารับบริการ

ใหบริการคําแนะนํา/ชวย

สงคืนสุนัขและคิดราคาคาบริการ

คิดราคาสินคา

กลาวคําขอบคุณ

ภาพที่ 5 แสดงแผนผังกระบวนการผลิต/บริการ

ตารางที่ 13 การประมาณการในการลงทุน

บทที่ 9
แผนการเงิน

ลําดับ

รายการ

ทุนเจ้ าของ

เงินร่ วมลงทุน

เงินกู้

รวมมูลค่ า

1

น.ส.กมลชนก เบญจภุมริน

1,000,000

-

-

1,000,000

2

นาง พัชรินทร เบญจภุมริน

-

น.ส.กมลรัตน เบญจภุมริน
รวมมูลค่ าการลงทุนทั้งสิ้น

1,000,000

-

700,000

3

700,000
700,000
1,400,000

700,000
2,400,000

โครงสร้ างทางการเงิน (%)

42

58

-

100

ตารางที่ 14 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน
ลําดับ

รายการ

1

ที่ดิน

2

อาคาร

3

สวนตกแตง/ปรับปรุง

4

อุปกรณและเครื่องใชในการบริการ

5

เครื่องใชสํานักงาน
คาใชจายกอนการดําเนินงาน

6

รายละเอียด

มูลค่ าประมาณ
2,000,000
20,000
131,395
92,000
56,605

7

100,000

เงินทุนหมุนเวียน
รวมมูลค่ าทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจปัจจุบัน

2,400,000
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ภาระผูกพัน

ตารางที่ 15การประมาณการรายเดือน
รายการ

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12

รวม

จํานวนสุนัขที่ใชบริการ(ตัว)
แผนก Grooming
แผนก Spa
แผนกร้ านค้ า
รวมจํานวนสุนัขที่ใชบริการ

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

150
30
90
270

1,800
360
1,080
3,240

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

300
500
200
333

3,600
6,000
2,400
4,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

45,000
15,000
18,000
78,000
78,000

540,000
180,000
260,000
936,000
936,000

ราคาค่ าบริการ(บาท/ครั้ง)
แผนก Grooming
แผนก Spa
แผนกร้ านค้ า
ราคาค่ าบริการเฉลีย่ (บาท)
รายได้ จากการบริการ(บาท)
แผนก Grooming
แผนก Spa
แผนกร้ านค้ า
รวมรายได้ การบริการ(บาท)
เงินสดรับการบริการ(บาท)
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ตารางที่ 16 การประมาณการรายไดจากการบริการ
รายการ
จํานวนสุนัขใชบริการ(ตัว)
แผนก Grooming

ระยะตน
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
เพิ่ม 5 %

ระยะกลาง
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
เพิ่ม 10% เพิ่ม 15%

ระยะยาว
ปี ที่ 5
เพิ่ม 20%

1,800

1,890

2,079

2,391

2,869

แผนก Spa

360

378

416

478

574

แผนกร้ านค้ า

1,080

1,134

1,247

1,435

1,721

รวมจํานวนผู้ใช้ บริการ

3,240

3,402

3,742

4,304

5,164

แผนก Grooming

300

315

347

398

478

แผนก Spa

500

525

578

664

797

แผนกร้ านค้ า

200

210

231

266

319

รวมคาบริการเฉลี่ย(บาท)

333

350

385

443

531

แผนก Grooming

540,000

595,350

720,374

952,694 1,371,879

แผนก Spa

180,000

198,450

240,125

317,565

457,293

แผนกร้ านค้ า

216,000

238,140

288,149

381,078

548,752

รวมรายไดจากการบริการ (บาท)

936,000 1,031,940 1,248,647 1,651,336 2,377,924

เงินสดรับการบริการ(บาท)

936,000 1,031,940 1,248,647 1,651,336 2,377,924

ราคาค่ าบริการ(บาท/ครั้ง)

รายได้ จากการบริการ (บาท)
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ตารางที่ 17 การประมาณการตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อบริการ
รายการ

ปี ที่ 1

จํานวนสิ นค้ าซื้อมาในการบริการ
(หน่ วย)

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

เพิม่ ขึน้
2%

เพิม่ ขึน้
2%

เพิม่ ขึน้
2%

เพิม่ ขึน้
2%

แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา

36

37

37

38

39

แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว

24

24

25

25

26

แชมพูสําหรับลูกสุนัข

24

24

25

25

26

ครีมนวดบํารุงเสนขน

36

37

37

38

39

สเปรยน้ําหอมสําหรับสุนัข

24

24

25

25

26

น้ํามันบํารุงขน

12

12

12

13

13

น้ํายากําจัดเห็บหมัด

12

12

12

13

13

แปงถอนขนหู

36

37

37

38

39

น้ํายาทําความสะอาดหู

36

37

37

38

39

สเปรยปองกันขนพันกัน

12

12

12

13

13

น้ํามันหอมระเหย 5 กลิ่น

60

61

62

64

65

ลูกประคบ

288

294

300

306

312

Hair Treatment

24

24

25

25

26

Hot Oil

12

12

12

13

13

น้ํามันนวด

24

24

25

25

26

ยาผงหามเลือด

24

24

25

25

26

ถุงเก็บขยะ

24

24

25

25

26

ถุงมือยาง

24

24

25

25

26

สําลี

12

12

12

13

13

น้ํายาทําความสะอาด

24

24

25

25

26

หนากากอนามัยอยางดี

144

147

150

153

156
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รายการ
ราคาต่ อหน่ วยของสิ นค้ าซื้อมาในการ
บริการ
แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา
แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว
แชมพูสําหรับลูกสุนัข
ครีมนวดบํารุงเสนขน
สเปรยน้ําหอมสําหรับสุนัข
น้ํามันบํารุงขน
น้ํายากําจัดเห็บหมัด
แปงถอนขนหู
น้ํายาทําความสะอาดหู
สเปรยปองกันขนพันกัน
น้ํามันหอมระเหย 5 กลิ่น
ลูกประคบ
Hair Treatment
Hot Oil
น้ํามันนวด
ยาผงหามเลือด
ถุงเก็บขยะ
ถุงมือยาง
สําลี
น้ํายาทําความสะอาด
หนากากอนามัยอยางดี

ปี ที่ 1

300
580
320
350
170
200
550
240
230
2,000
75
60
160
1,150
220
245
38
120
180
260
25

ปี ที่ 2
เพิม่ ขึน้
2%
306
592
326
357
173
204
561
245
235
2,040
77
61
163
1,173
224
250
39
122
184
265

ปี ที่ 3
เพิม่ ขึน้
2%
312
603
333
364
177
208
572
250
239
2,081
78
62
166
1,196
229
255
40
125
187
271

ปี ที่ 4
เพิม่ ขึน้
2%
318
616
340
371
180
212
584
255
244
2,122
80
64
170
1,220
233
260
40
127
191
276

ปี ที่ 5
เพิม่ ขึน้
2%
325
628
346
379
184
216
595
260
249
2,165
81
65
173
1,245
238
265
41
130
195
281

26

26

27

27
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รายการ
ต้ นทุนสิ นค้ าซื้อมาบริการ (บาท)
แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา
แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว
แชมพูสําหรับลูกสุนัข
ครีมนวดบํารุงเสนขน
สเปรยน้ําหอมสําหรับสุนัข
น้ํามันบํารุงขน
น้ํายากําจัดเห็บหมัด
แปงถอนขนหู
น้ํายาทําความสะอาดหู
สเปรยปองกันขนพันกัน
น้ํามันหอมระเหย 5 กลิ่น
ลูกประคบ
Hair Treatment
Hot Oil
น้ํามันนวด
ยาผงหามเลือด
ถุงเก็บขยะ
ถุงมือยาง
สําลี
น้ํายาทําความสะอาด
หนากากอนามัยอยางดี
รวมตนทุนสินคาซื้อมาบริการ (บาท)
เงินสดจายคาสินคาซื้อมาเพื่อบริการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

10,800 11,236 11,690 12,163 12,654
13,920 14,482 15,067 15,676 16,309
7,680
7,990
8,313
8,649
8,998
12,600 13,109 13,639 14,190 14,763
4,080
4,245
4,416
4,595
4,780
2,400
2,497
2,598
2,703
2,812
6,600
6,867
7,144
7,433
7,733
8,640
8,989
9,352
9,730 10,123
8,280
8,615
8,963
9,325
9,701
24,000 24,970 25,978 27,028 28,120
4,500
4,682
4,871
5,068
5,272
17,280 17,978 18,704 19,460 20,246
3,840
3,995
4,157
4,324
4,499
13,800 14,358 14,938 15,541 16,169
5,280
5,493
5,715
5,946
6,186
5,880
6,118
6,365
6,622
6,889
912
949
987
1,027
1,069
2,880
2,996
3,117
3,243
3,374
2,160
2,247
2,338
2,433
2,531
6,240
6,492
6,754
7,027
7,311
3,600
3,745
3,897
4,054
4,218
165,372 172,053 179,004 186,236 193,760
165,372 172,053 179,004 186,236 193,760

ตารางที่ 18 คาเสื่อมราคา
รายการ
การคํานวณค่ าเสื่ อมราคา
คาเสื่อมอาคาร
คาเสื่อมอุปกรณและเครื่องใชในการ
ใหบริการ
คาเสื่อมเครื่องใชสํานักงาน
ค่ าเสื่ อมราคารวม(บาท/ปี )
ค่ าใช้ จ่ายก่อนดําเนินงานตัดจ่ าย
คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย(บาท/ป)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

26,279
18,400
144,679

26,279
18,400
144,679

26,279
18,400
144,679

26,279
18,400
144,679

26,279
18,400
144,679

56,605

-

-

-

-
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ตารางที่ 19 การประมาณการตนทุนบริการและตนทุนขาย
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

เพิ่มขึ้น
5%

เพิ่มขึ้น
5%

เพิ่มขึ้น
5%

เพิ่มขึ้น
5%

ต้ นทุนค่ าบริการ(บาท)
คาแรงงาน/พนักงานในการ
บริการ
ผูชวยผูบริหาร + Grooming & Spa

120,000 126,000 132,300 138,915 145,861

คนดูแลดาน Grooming & Spa

192,000 201,600 211,680 222,264 233,377
72,000

75,600

79,380

83,349

87,516

แมบาน
รวมคาแรงงานในการบริการ

384,000 403,200 423,360 444,528 466,754

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ

165,372 173,641 182,323 191,439 201,011

คาไฟฟา (เดือนละ 2,000บาท)
คาน้ําประปา (เดือนละ1000
บาท)
คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ
รวมต้ นทุนการบริการ (1)
รวมต้ นทุนขาย (บาท)

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

590,372 617,841 646,683 676,967 708,765
590,372 617,841 646,683 676,967 708,765
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ตารางที่ 20 การประมาณการคาใชจายในการบริการและบริหาร
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)
เงินเดือนผูบริหาร (15,000บ/ด) 1 คน
คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

30,000

14,750

14,750

14,750

14,750

คาใชจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู

-

-

-

-

-

คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล

-

-

-

-

-

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

-

-

-

-

-

คาโฆษณา ประชาสัมพันธ

รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย (1) 213,600 198,350 198,350 198,350 198,350

ค่ าโฆษณา
1.คาโฆษณาโดยรถกระจายเสียง 5,000 บาท
2.คาวิทยุทองถิ่น 2,000
3. คาโปสเตอรและใบปลิวโฆษณารานติดตามสถานที่ตางๆ 3,000 บาท
4. คาสื่อโฆษณาโทรทัศนเคเบิ้ลทีว2ี อาทิตยแรก หลังขาวภาคค่ํา อาทิตยละ 10,000 บาท
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ตารางที่ 21 การประมาณการงบกําไรขาดทุน
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

1,651,336

2,377,924

-

-

-

936,000 1,031,940 1,248,647

1,651,336

2,377,924

(590,372) (617,841) (646,683)

(676,967)

(708,765)

601,965

974,369

1,669,159

(213,600) (198,350) (198,350)

(198,350)

(198,350)

(144,679) (144,679) (144,679)

(144,679)

(144,679)

รายได้
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได้
หัก – ตนทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
หัก – คาใชจายในการบริหาร
และการขาย
หัก – คาเสื่อมราคา
หัก – คาใชจายกอนการ
ดําเนินงานตัดจาย
กําไรจากการดําเนินการ
หัก - ดอกเบี้ยจาย
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล
30%
กําไรสุ ทธิ
หัก – เงินปนผลจาย 30%
(แบงเปน 3 คนๆละ 10%)
กําไรสะสม

936,000 1,031,940 1,248,647
-

345,628

-

414,099

(56,605)

-

-

-

-

(69,256)

71,070

258,936

631,340

1,326,130

-

-

-

-

-

(69,256)

71,070

258,936

631,340

1,326,130

20,777

(21,321)

(77,681)

(189,402)

(397,839)

(48,479)

49,749

181,255

441,938

928,291

14,544

(14,925)

(54,377)

(132,581)

(278,487)

(33,935)

34,824

126,879

309,357

649,804

ตารางที่ 22 การประมาณการงบกระแสเงินสด
รายการ

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

2,300,000
2,300,000

100,000
936,000
1,036,000

1,031,940
1,031,940

1,248,647
1,248,647

1,651,336
1,651,336

2,377,924
2,377,924

2,000,000
20,000
131,395
92,000

-

-

-

-

-

เงินสดรับ
ทุน
เงินกูระยะยาว
เงินกูเงินทุนหมุนเวียน
รายไดที่เก็บเงินไดในปเดียวกัน
รายไดที่เก็บเงินไดในปถัดไป
รวมเงินสดรับ (A)
เงินสดจ่ าย
ที่ดิน
อาคาร
สวนตกแตง/ปรับปรุง
อุปกรณและเครื่องใชในการใหบริการ
เครื่องใชสํานักงาน
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รายการ
คาใชจายกอนการดําเนินงาน
คาวัตถุดิบที่ซื้อและชําระในปเดียวกัน
คาวัตถุดิบที่ซื้อแตชําระในปถัดไป
เงินสดจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการบริการ

เงินสดจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย

จายดอกเบี้ยธนาคาร
จายคืนตนเงินกูระยะยาว
จายคืนเงินทุนหมุนเวียน
จายภาษีในปถัดไป
เงินปนผลจาย
รวมเงินสดจ่ าย(B)
เงินสดคงเหลือตนงวด (1 ม.ค.)
เงินสดคงเหลือระหวางงวด(A-B)
เงินสดคงเหลือปลายงวด (31 ธ.ค.)
หมายเหตุ จายภาษีในปถัดไป ปที่ 6 เทากับ 397,839

ปี ที่ 0
56,605
-

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

2,300,000
-

590,372
213,600
(10,974)
775,998
246,572

617,841
198,350
(20,777)
16,657
808,921
246,572
221,601

646,683
198,350
21,321
56,109
916,688
468,173
327,917

676,967
198,350
77,681
134,314
1,081,536
796,090
565,757

708,765
198,350
189,402
280,220
1,370,962
1,361,848
1,002,920

-

246,572

468,173

796,090

1,361,848

2,364,767
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ตารางที่ 23 การประมาณการงบดุล
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน
อาคาร
สวนตกแตง/ปรับปรุง
อุปกรณและเครื่องใชในการใหบริการ
เครื่องใชสํานักงาน

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

2,391,742

260,002

483,021

814,980

1,384,780

814,980

-

- 260,002

- - - 483,021

1,384,780

2,391,742

1,700,000
20,000
52,558
36,800

1,600,000
20,000
26,279
18,400

1,500,000
20,000
-

-

2,000,000
1,900,000
20,000 20,000
131,395 105,116
92,000
73,600

1,800,000
20,000
78,837
55,200

-
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รายการ

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพยอื่นๆ

2,243,395
56,605

2,098,716 1,954,037
- -

1,809,358
-

1,664,679
-

1,520,000
-

รวมสิ นทรัพย์

2,300,000

2,358,718 2,437,058

2,624,338

3,049,459

3,911,742

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูระยะสั้น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้ - คาภาษี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

- (15,677)
- (15,677)

- - 23,796

80,156

191,877

400,314

- 23,796

80,156

191,877

400,314

-

- - - -

-

-

-

-

-
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รายการ
รวมหนีส้ ิ น

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1
- (15,677)

ปี ที่ 2
23,796

ปี ที่ 3
80,156

ปี ที่ 4
191,877

ปี ที่ 5
400,314

2,300,000
-

2,400,000 2,400,000
(25,605)
13,262

2,400,000
144,183

2,400,000
457,582

2,400,000
1,111,428

2,300,000
2,300,000

2,374,395 2,413,262
2,358,718 2,437,058

2,544,183
2,624,338

2,857,582
3,511,428
3,049,459 3,911,742

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนของเจาของ
สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
รายการการวิเคราะห์
หน่ วย
การวัดสภาพคล่ องทางการเงิน (Liquidity
ratios)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
เทา
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick ratio)
เทา
อัตราสวนเงินสด (Cash ratio)
เทา
การวัดความสามารถในการดําเนินงาน
(Efficiency ratios)
อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร
รอบ
อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (Total asset
เทา
turnover)
การวัดความสามารถในการชําระหนี้
(Leverage ratios)
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) เทา
หนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets
เทา
ratio)
การวัดความสามารถในการบริหารงาน
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
%
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
%
(ROE)
อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)
%
อัตรากําไรจากการดําเนินการ (Operation
%
profit margin)
อัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin)
%
ข้ อมูลทางการเงินจากการลงทุน
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

(11.87)
(11.87)
(11.87)

21.96
21.96
21.96

10.25
10.25
10.25

7.19
7.19
7.19

5.94
5.94
5.94

0.45

0.53

0.69

0.99

1.56

0.40

0.42

0.48

0.54

0.61

(0.01)

0.01

0.03

0.07

0.11

(0.01)

0.01

0.03

0.06

0.10

(2.07)

2.05

6.96

14.60

23.90

(2.05
36.93

2.07
40.13

7.17
48.21

15.58
59.00

26.62
70.19

-7.40
(5.18)

6.89
4.82

20.74
14.52

38.23
26.76

55.77
39.04

1,472,071.72
23%
3 ปี 9 เดือน

บทที่ 10
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ ยง
ตารางที่ 25 แสดงลักษณะปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแกไข
ลําดับ
ลักษณะปญหา
1 ขาดบุคลากรที่มีความรู
ที่จะทํางานตามแผน
เชน งานดานการตลาด
การรวบรวมขอมูล การ
พัฒนา ปรับปรุงการ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความแตกตาง ทันสมัย
กวาคูแขงรายเดิม และ
รายใหม
2 วัตถุดิบในการประกอบ
กิจการ และผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพสูงราคาก็สูง
ดวย ทําใหลูกคาเกิด
ความลังเลใจในการใช
บริการ เนื่องจาก
ผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ปจจุบัน
3

พนักงานกรูมมิ่ง และ
สปาของกิจการปวย
หรือลาออก

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เกิดปญหาในการวางแผนทํา
ใหงานไมสามารถปฏิบัติตาม
แผนได หรือเมื่อเกิดปญหาใน
การดําเนินงาน ทําใหไมมีผู
รวมตัดสินใจ ซึ่งในการเปน
ผูประกอบการคนเดียว อาจทํา
ใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด
และเมื่อเกิดความเสียหาย ทํา
ใหตองสูญเสียคาใชจายสูง

แนวทางในการแกไข
เรียนรู และเขารับการ
อบรมในการพัฒนาระบบ
การจัดการ หรือหา
บุคลากรที่มีความสามารถ
ชํานาญเฉพาะดานเขา
ทํางาน

ลูกคาที่เขาใชบริการมีแต
ลูกคาระดับสูง ทําใหลูกคา
ระดับกลาง และลางไมกลาเขา
ใชบริการ เนื่องจากคาบริการ
คอนขางสูงในแผนกสปา

แสดงใหลูกคารับรู และ
ยอมรับวาผลิตภัณฑใน
การประกอบกิจการนั้น มี
คุณภาพเหมาะสม คุมคา
กับเงินที่เสียไป ไมกอ
ใหเกิดอันตรายและผล
ขางเคียงตอสุนัข นอก
จากนี้ยังชวยดูแลสุขภาพ
ของสุนัข
รับบุคลากรที่ตองการ
ทํางานจริงๆ และมีการ
เซ็นสัญญาการจางงาน
โดยกําหนดระยะเวลา

บุคลากรไมเพียงพอตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการ
ลาชา และเสียคาใชจายสง
พนักงานไปฝกอบรบ
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ตารางที่ 25 (ตอ)
ลําดับ
ลักษณะปญหา
4 ขาดเงินทุนในการ
ดําเนินกิจการ และ
พัฒนาปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย
อยูตลอดเวลา เชน
เงินทุนในการจัดซื้อ
อุปกรณ เครื่องมือตางๆ
ซึ่งมีราคาแพง
5 ปญหาเศรษฐกิจที่ซบ
เซาในปจจุบัน ทําให
ลูกคาที่เขารับบริการไม
บอย

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อุปกรณ และเครื่องมือในการ
ดําเนินงานชํารุด เกา หรือไม
สามารถใชงานดีเทาเดิม ทํา
ใหตองเพิ่มตนทุนในการ
ดําเนินงาน

แนวทางในการแกไข
ดูแลรักษาอุปกรณ และ
เครื่องมือใหคงสภาพใช
งานไดนาน หรือเลือกซื้อ
อุปกรณ และเครื่องมือ ใน
การลงทุนครั้งแรกใหดี มี
คุณภาพสูงในครั้งแรก

รายไดของกิจการไม
สม่ําเสมอ กระทบตอการ
จายเงินกูยืมจากธนาคาร

กระตุนความสนใจ ใน
การเขาใชลูกคา โดยการ
จัดโปรโมชั่นทุกเดือน
โดยแตละเดือนจะมีสินคา
หรือบริการที่ลด แลก
แจก แถมที่แตกตางกัน
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แบบสอบถามชุดที่ (
)
ผูสัมภาษณ __________________

แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรม และปจจัยที่มีผลตอความตองการใชบริการรานสปาสุนัขของประชากร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค
กกกกกกกก1.ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการใชบริการรานสปาสุนัข
กกกกกกกก2.ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพ็ทชอปและธุรกิจ
รานสปาสุนัข
กกกกกกกก3.สอบถามความคิดเห็นความตองการ และปจจัยที่สงผลตอความตองการที่จะใชบริการ
คําชี้แจง
กกกกกกกก1.ขอความกรุณาจากทานในการตอบคําถามตามเงื่อนไขของแบบสอบถามใหครบทุก
กกกกกกกกขอ คําตอบของทานทุกขอมีคุณคาในการทําวิทยานิพนธ ของผูทําแผนธุรกิจอยางมาก
กกกกกกกก2.แบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี้ คําถามแบงเปน 3 สวน ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
กกกกกกกกกกกกกกกกสวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการรานอาบน้ําตัดแตขนสุนัข
รานเพ็ทชอป และธุรกิจรานสปาสุนัข
กกกกกกกกกกกกกกกกสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
กกกกกกกก3.ขอมูลที่ไดรับจากแตละทานจะถือเปนความลับ และการนําเสนอขอมูลจะนําเสนอใน
กกกกกกกกภาพรวมเทานั้น
กกกกกกกก4.โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หรือเติมขอความในชองวางใหตรงกับความจริงมาก
กกกกกกกกที่สุด
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
1. [ ]
2. อายุ ( ) นอยกวา
20 ป ( )
20 – 29 ป
2. [ ]
( ) 30 – 39 ป ( )
40 ปขึ้นไป
3. สถานะภาพ ( ) โสด ( ) สมรส
3. [ ]
( ) อื่นๆ โปรดระบุ
____________
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน (เลือกเพียง 1 ขอ)
4. [ ]
( ) ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
( ) มัธยมศึกษาตอนตอน
( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
( ) ปวช.
( ) ปวส. หรืออนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี หรือสูงกวา
5. อาชีพ
( ) นักเรียน-นักศึกษา ( ) ขาราชการ
5. [ ]
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ธุรกิจสวนตัว ( ) อื่นๆ โปรดระบุ
___________
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน
( ) นอยกวา
10,000 บาท ( )
10,001 – 20,000 บาท 6. [ ]
( ) 20,001 – 30,000 บาท ( )
30,001 – 40,000 บาท
( )
40,001 – 50,000 บาท ( )
50,001 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาบนํา้ ตัดแต่ ขนสุ นัข ร้ านเพทช้ อป และธุรกิจร้ านสปาสุ นัข
7. ในระเวลา 1 เดือนที่ผานมาทายเคยใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพทชอป และราน
สปาสุนัขหรือไม
( ) เคย ( ) ไมเคย
7. [ ]
8. โดยปกติทานใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพทชอป และรานสปาสุนัขบอยเทาไร
( ) นอยกวา
1 ครั้ง / เดือน ( )
1 ครั้ง / เดือน
( )
2 ครั้ง / เดือน ( )
3 ครั้ง / เดือน
( ) ทุกสัปดาห ( ) มากกวา
4 ครั้ง / เดือน 8. [ ]
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9. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพ็ทชอป
และรานสปาสุนัขของทาน
(5)
(4)
(3)
(2)
ด้ านบริการ

9. [ ]
(1)

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1. บรรยากาศราน
2. ความสะอาดของสถานที่
3. คุณภาพในการบริการ
4. มีมาตรฐานรับรอง
5. พนักงานมีอัธยาศัยดี มีมารยาท
เปนกันเอง ดูแลลูกคาทั่วถึง
6. พนักงานรักสุนัขที่เขาใชบริการ
ไมทําราย หรือกอใหเกิดความ
เสียหาย
7. ราคาเหมาะสมกับการบริการ
8. ความสะดวกในการใชบริการ และ
ที่จอดรถ
9. การสงเสริมการขาย และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ
ด้ านสิ นค้ า
1. ความหลากหลายของสินคา
2. คุณภาพและมาตรฐานของสินคา
3. ความหลายหลากของระดับราคา
ตอคุณภาพ
4. ความสะดวกในการเลือกซื้อ และ
ที่จอดรถ
5. การสงเสริมการขาย และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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10. รายการที่สงเสริมการขายตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตง 10. [ ]
ขนสุนัข รานเพ็ทชอป และรานสปาสุนัขของทานมากนอยเพียงไร
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
รายการสงเสริมการขาย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1. มีสวนลด
2 .มีของแถม
3. มีการสมัครสมาชิก
4. สงชิงโชครางวัล
5. สะสมแตม
6. อื่นๆ โปรดระบุ

11. ทานไดรับทราบขาวสารขอมูลการโฆษณาประชาสัมพันธทางใดมากที่สุด
( ) โทรทัศน (ชองเคเบิ้ลทีวีประจําทองถิ่น)
( )
วิทยุ (สื่อวิทยุชุมชน )
( ) อินเทอรเน็ต (เว็บไซดตางๆ)
( )
ปายโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ
( ) รถกระจายเสียง
( ) อื่นๆ ระบุ ..............................
12. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอธุรกิจสปาสุนัข ซึ่งเปนธุรกิจใหม
( ) เห็นดวย เพราะ ...........................................................................
( ) ไมเห็นดวย เพราะ............................................................................

11. [ ]

12. [ ]

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
“ ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีก่ รุณาให้ ความร่ วมมือตอบแบบสอบนีเ้ ป็ นอย่างสู ง ”
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สรุปแบบสอบถาม
กกกกกกกกขอมูลที่ศึกษาไดจากการแจกแบบสอบถามในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวน 200 ราย โดยทําการสุมตัวอยางอยางงาย จากนั้นนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเพื่อทราบถึง
พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลการความตองการใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข และสปาสุนัข
จากการสุมตัวอยาง 200 คน ซึ่งแบบสอบถามนี้ไดแบงคําถามออกเปน 2 สวน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
กกกกกกกก1.เพศ แบงออกเปน
กกกกกกกกกกกกกกกกเพศชาย
รอยละ
37
กกกกกกกกกกกกกกกกเพศหญิง รอยละ
63
กกกกกกกก2.อายุ แบงออกเปน
กกกกกกกกกกกกกกกกอายุนอยกวา 20 ป
รอยละ 9.5
กกกกกกกกกกกกกกกกอายุ 20 – 29 ป
รอยละ 49
กกกกกกกกกกกกกกกกอายุ 30 – 39 ป รอยละ
32
กกกกกกกกกกกกกกกกอายุ 40 ปขึ้นไป รอยละ
9.5
กกกกกกกก3.สถานภาพ แบงออกเปน
กกกกกกกกกกกกกกกกโสด
รอยละ 58
กกกกกกกกกกกกกกกกสมรส
รอยละ 40
กกกกกกกกกกกกกกกกอื่นๆ รอยละ
2
กกกกกกกก4.ระดับการศึกษา แบงออกเปน
กกกกกกกกกกกกกกกกประถมศึกษาหรือต่ํากวา
รอยละ 2
กกกกกกกกกกกกกกกกมัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 13
กกกกกกกกกกกกกกกกมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา รอยละ 19
กกกกกกกกกกกกกกกกปวช.
รอยละ 5
กกกกกกกกกกกกกกกกปวส. หรืออนุปริญญา
รอยละ 27
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี หรือสูงกวา รอยละ
34
กกกกกกกก5.อาชีพ แบงออกเปน
กกกกกกกกกกกกกกกกนักเรียน-นักศึกษา รอยละ
27
กกกกกกกกกกกกกกกกขาราชการ รอยละ
21.5
กกกกกกกกกกกกกกกกพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ
4
กกกกกกกกกกกกกกกกพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ
14

64
กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจสวนตัว รอยละ
31
กกกกกกกกกกกกกกกกอื่นๆ รอยละ
2.5
กกกกกกกก6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน แบงออกเปน
กกกกกกกกกกกกกกกกนอยกวา 10,000 บาท
รอยละ 29
กกกกกกกกกกกกกกกก10,001 – 20,000 บาท รอยละ
21.5
กกกกกกกกกกกกกกกก20,001 – 30,000 บาท รอยละ
18.5
กกกกกกกกกกกกกกกก30,001 – 40,000 บาท รอยละ
16
กกกกกกกกกกกกกกกก40,001 – 50,000 บาท รอยละ
11
กกกกกกกกกกกกกกกก50,001 บาทขึ้นไป รอยละ
4
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาบนํา้ ตัดแต่ งขนสุ นัข ร้ านเพทช้ อป และธุรกิจร้ านสปาสุ นัข
กกกกกกกก7.ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาทานเคยใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพท
กกกกกกกกชอป และรานสปาสุนัขหรือไม
กกกกกกกกกกกกกกกกเคย
รอยละ 88
กกกกกกกกกกกกกกกกไมเคย รอยละ
12
กกกกกกกก8.โดยปกติทานใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพทชอป และรานสปาสุนัข
กกกกกกกกบอยเทาไร
กกกกกกกกกกกกกกกกนอยกวา 1 ครั้ง / เดือน
รอยละ 17
กกกกกกกกกกกกกกกก1 ครั้ง / เดือน
รอยละ 9
กกกกกกกกกกกกกกกก2 ครั้ง / เดือน รอยละ
15
กกกกกกกกกกกกกกกก3 ครั้ง / เดือน รอยละ
14.5
กกกกกกกกกกกกกกกกทุกสัปดาห รอยละ
19
กกกกกกกกกกกกกกกกมากกวา 4 ครั้ง / เดือน รอยละ
13.5
กกกกกกกกกกกกกกกก* หมายเหตุ คิดจากรอยละ
88 ของผูเคยใชบริการ
กกกกกกกก9.ปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพทชอป และ
กกกกกกกกรานสปาสุนัข แบงเปน 2 ดาน พบวา
กกกกกกกกกกกกกกกกดานการบริการ พนักงานมีอัธยาศัยที่ดี มีมารยาท เปนกันเอง และดูแล
กกกกกกกกลูกคาทั่วถึง รวมถึง พนักงานตองรักสุนัขที่เขารับบริการ ไมทําราย หรือกอใหเกิดความ
กกกกกกกกเสียหาย และ การสงเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นสงผลตอการ
กกกกกกกกตัดสินใจของลูกคามากที่สุด
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กกกกกกกกกกกกกกกกบรรยากาศราน ความสะอาดของสถานที่ คุณภาพในการบริการ มีมาตรฐาน
กกกกกกกกรับรอง และราคาเหมาะสมการบริการ สงผลตอการตัดสินใจของลูกคามาก ดานความ
กกกกกกกกสะดวกของการใชบริการ และที่จอดรถ สงผลตอการตัดสินของลูกคาอยูในระดับปาน
กกกกกกกกกลาง
กกกกกกกกกกกกกกกกดานสินคา ลูกคาใหความสําคัญในเรื่องของความหลากหลายของสินคา
กกกกกกกกคุณภาพและมาตรฐานของสินคา รวมถึงการสงเสริมการขาย สงผลตอการตัดสินใจใช
กกกกกกกกบริการที่มาที่สุด ความหลากหลายของระดับราคาตอคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจใช
กกกกกกกกบริการ ของลูกคามาก
กกกกกกกกกกกกกกกกในเรื่องของวามสะดวกในการเลือกซื้อสินคา และที่จอดรถ สงผลตอการ
กกกกกกกกตัดสินใจใชบริการ ปานกลาง
กกกกกกกก10.) รายการสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขน
สุนัขรานเพทชอป และรานสปาสุนัข พบวาการมีสวนลด และของแถม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการมากที่สุด เนื่องจากเปนการสงเสริมการขายที่เห็นไดชัดเจน รองลงมาคือการสมัครสมาชิกมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจมาก การสงชิงโชครางวัลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจปานกลาง การสะสม
แตม และอื่นๆ มีอิทธิพลอยูในระดับการตัดสินใจที่นอย
กกกกกกกก11.ทานไดรับทราบขาวสารขอมูลการโฆษณาประชาสัมพันธทางใดมากที่สุด
กกกกกกกกกกกกกกกกโทรทัศน (ชองเคเบิ้ลทีวีประจําทองถิ่น) รอยละ
18.5
กกกกกกกกกกกกกกกกวิทยุ (สื่อวิทยุชุมชน )
รอยละ 32
กกกกกกกกกกกกกกกกอินเทอรเน็ต (เว็บไซดตางๆ)
รอยละ 6
กกกกกกกกกกกกกกกกปายโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ รอยละ
17
กกกกกกกกกกกกกกกกรถกระจายเสียง
รอยละ 24
กกกกกกกกกกกกกกกกอื่นๆ เชน การบอกตอระหวางบุคคล รอยละ
2.5
กกกกกกกก12.ทานมีความคิดอยางไรตอธุรกิจสปาสุนัข ซึ่งเปนธุรกิจใหม
กกกกกกกกกกกกกกกกเห็นดวย
รอยละ
87
กกกกกกกกกกกกกกกกไมเห็นดวย รอยละ
13
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกแนะนําใหรานจัดโปรโมชั่นพิเศษทุกเดือน มีบริการรับฝากสุนัข หากเจาของมีความ
จําเปนตองไปตางจังหวัดหลายวัน มีบริการรับ-สงสุนัขเมื่อเขารับบริการเสร็จ
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ธุรกิจ “กรูมมิ่ง” และ “สปา”
กกกกกกกกGrooming (กรูมมิ่ง) คือ การนําสุนัขแตละพันธุมาดูแลเรื่องสุขอนามัยของสุนัข ความ
สะอาดของดวงตา เล็บ เสนขน ผิวหนัง อยางเชน การอาบน้ํา ตัดแตงขน การดูแลในชองหู การตัด
เล็บ การดูแลสุขภาพในชองปาก การกําจัดเห็บ-หมัด ใหออกมาตามกฎเกณฑมาตรฐานพันธุนั้นๆ
ใหถูกวิธี กลาวงายๆก็คือ การทําใหสุนัขตัวโปรดมีบุคลิกภาพที่ดี พาไปไหนไมอายใครดวย
เครื่องมือที่ทันสมัย และใชระยะเวลารวดเร็ว กลายเปนความสะดวกที่ผูเลี้ยงเต็มใจนําสุนัขตัวโปรด
เขาใชบริการ
กกกกกกกกการทําสปาสุนัขนั้นตาจากการทําการทําสปาของมนุษยที่การทําสปาของมนุษยมี
6
อยาง แตใชกับสุนัขได 3 อยาง คือ อาบ นวด และประคบบําบัด แตจะไมเนนการนวด เพราะการ
นวดแผนโบราณ จะทําใหสุนัขเจ็บ และอึดอัด แตสิ่งที่เนน คือ การบําบัดดวยการวางลูกประคบ ซึ่ง
ทําจากสมุนไพร ทั้งนี้ คุณตองรูโครงสรางของสุนัข และรูจักสมุนไพร แคเพียงวางลงบนหลัง สุนัข
ก็จะเพลินจนหลับไปเอง อีกทั้งมีการประยุกตใชวางทรายรอน หินเย็น สูตรเหลานี้ไมตางจากสูตร
ซึ่งปฏิบัติกับคน
กกกกกกกกถึงแมวาราคาคาบริการอาจจะสูงกวาการสระไดร ตัดแตงทรงผมของคนเราก็ตาม แต
ดวยความรูสึกดานจิตใจที่ตองการมอบสิ่งดีๆใหกับสัตวเลี้ยงตัวโปรด เปนผลทําใหธุรกิจรานกรูม
มิ่ง และสปา เปนหนึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขที่นาสนใจลงทุน สําหรับผูที่กําลังมองหาชองทางสราง
ธุรกิจ
การทํา Hot Oil
กกกกกกกกขนสุนัขที่เราเห็นเปนสีเหลืองเวลาทํา hot oil นั้น ไมไดมาจากการเปลี่ยนแปลงสีของ
ของเพราะวาถูก hot oil กัดสีเหมือนอยางที่หนวด และคราบน้ําตาแตอยางไร แต hot oil เปนเสมือน
ซิลิโคนชนิดหนึ่งและน้ํามันผสมกับ สารบํารุงขนตางๆ ซึ่งจะตองทําละลายโดยใชความรอน เพื่อ
เปดเสนชนและชั้นผิวหนัง (เหมือนตอนอบไอน้ํา) และเหตุผลที่เราเห็นขนของเขาบริเวณที่เปนสี
ขาวแลวมองเปนสีออกเหลืองนิดๆ ก็เพราะวาเกิดการหักแหของแสงเวลาที่เรามองโดยผานการหัก
เหของแสงผานซิลิโคนที่เคลือบบริเวณเสนขนอยู ซึ่งตางจากบริเวณ รอบๆหนวดและบริเวณคราบ
น้ําตาเพราะสีเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดและดางในสภาพเสนขน
กกกกกกกกเมื่อมีการลาง hot oil ออกอีกครั้งในการอาบน้ําครั้งตอไป ขนก็จะดูขาวเปนปกติ
แตสิ่งที่ตองระวังเวลาทํา hot oil ก็คือ ควรจะชโลม hot oil บริเวณขนและปลายขนเทานั้น เพราะ
เนื่องจากวา hot oil คือซิลิโคน มันจะทําหนาที่ปดรูขุมขนของสุนัขไวเหมือนกัน เหตุผลที่อาจไมให
ทําบอยก็อาจจะเปนเพราะเมื่อใตชั้นผิวหนังผลิตน้ํามันตามธรรมชาติออกมาไมไดนั้นก็เลยมีการลด
การผลิตหรืออุดตันในบางตัว ทําบอยๆแลวหยุดทําก็อาจทําใหผิวหนังแหงได เมื่อหลังจากทํา hot
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oil ทุกครั้งควรหมั่นแปรงขนสุนัขเปนประจําเพื่อกระตุนการสรางน้ํามันใตชั้นผิวหนัง เพื่อชวย
ระบายน้ํามันเหลานั้น หลังจากใช hot oil ถาอาบน้ําลางออกภายใน 1 สัปดาหก็จะดี จะไดไมไป
ทําลายระบบการสรางน้ํามันตามธรรมชาติของสุนัข
แตจะเปนการกระตุนใหมีการสรางน้ํามัน
เหลานี้มากขึ้น ทําใหขนที่ยาวออกขึ้นมาใหม นั้นมีสุขภาพดีขึ้น
ตัวอย่ างสิ นค้ าทีข่ ายในร้ าน
การติดต่ อกับหน่ วยงานราชการ
กกกกกกกกการดําเนินธุรกิจเสริมสวยสุนัขจะเกี่ยวของกับหนวยงานราชการ ดังนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วไป โดยทั่วไปธุรกิจดานบริการอยางเดียวจะไดรับการยกเวน
ไมตองจดทะเบียนพาณิชย เวนแตธุรกิจมีการขายสินคาอื่นผูประกอบการตองขอจดทะเบียนพาณิชย
ผู้มีหน้ าทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์
กกกกกกกกผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวน สามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเปนพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด
พาณิชยกิจทีต่ ้ องจดทะเบียนพาณิชย์
กกกกกกกกรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดออกประกาศใหผูประกอบกิจการดังตอไปนี้ ตอง
จดทะเบียนพาณิชย คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูประกอบกิจการโรงสีขาวและโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูประกอบกิจการขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยาง คิด
กกกกกกกกรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายไดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อ
กกกกกกกกขายมีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
กกกกกกกกกกกกกกกก3. นายหนา หรือ ตัวแทนคาตางซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใด ๆ
กกกกกกกกอยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงิน
กกกกกกกกตั้งแต 20 บาทขึ้นไป
กกกกกกกกกกกกกกกก4. ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใด ๆ อยางเดียว
กกกกกกกกหรือหลายอยางก็ตาม และ ขายสินคาที่ผลิตได คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปน
กกกกกกกกเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมี สินคาที่ผลิตไดมีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต
กกกกกกกก500 บาทขึ้นไป
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต
กกกกกกกกประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ การขนสงโดยรถราง การขนสงโดยรถยนตประจําทาง
กกกกกกกกการขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขาย
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กกกกกกกกเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกวน การทําโรงรับ
กกกกกกกกจํานํา และการทําโรงแรม
กกกกกกกกกกกกกกกก6. ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิ
กกกกกกกกทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน ระบบดิจติ ัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
กกกกกกกกกกกกกกกก7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี
กกกกกกกกกกกกกกกก8. ซื้อขายสินคา หรือ บริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบ
กกกกกกกกเครือขายอินเตอรเน็ต บริการอินเตอรเน็ต ใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
กกกกกกกกบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
กกกกกกกกผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
กกกกกกกกกกกกกกกก9. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ต
กกกกกกกกกกกกกกกก10. การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ
กกกกกกกกกกกกกกกก11. การใหบริการเครื่องเลนเกม
กกกกกกกกกกกกกกกก12. การใหบริการตูเพลง
กกกกกกกกกกกกกกกก13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก
กกกกกกกกการคาสงงาชางและผลิตภัณฑจากงาชาง
การจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง มีเอกสารดังนี้
กกกกกกกก1. คําขอจดทะเบียน : แบบ ทพ.
กกกกกกกก2. หลักฐานประกอบคําขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ หรือหุนสวนผูจัดการ
กกกกกกกกหรือผูรับผิดชอบดําเนิน กิจการในประเทศไทย (กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ) ซึ่ง
กกกกกกกกรับรองความถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัว
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ใบทะเบียนพาณิชย เฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเติมชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู
กกกกกกกกประกอบพาณิชยกิจ ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ ชนิดพาณิชยกิจ และ / หรือ
กกกกกกกกสํานักงานแหงใหญ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 สําเนาหนังสือแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ กรณีนิติ
กกกกกกกกบุคคลตางประเทศขอเปลี่ยนแปลงผูจัดการสาขาในประเทศ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือชื่อสกุล (ถามี)
กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
กกกกกกกก1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันเริ่มประกอบ
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พาณิชยกิจ
กกกกกกกก2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไวตาม (1) ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
กกกกกกกก3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ
กกกกกกกก4. ใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแตวันสูญหาย
หน้ าทีข่ องผู้ประกอบพาณิชยกิจ
กกกกกกกก1. ตองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแตกรณี
กกกกกกกก2. ตองแสดงใบทะเบียนพาณิชยหรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชยไว ณ สํานักงานในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย
กกกกกกกก3. ตองจัดใหมีปายชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจไวหนาสํานักงานแหงใหญ และ
สํานักงานสาขาโดย เปดเผยภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนพาณิชย ปายชื่อใหเขียนเปน
อักษรไทย อานงายและชัดเจน จะมีอักษร ตางประเทศในปายชื่อดวยก็ได และจะตองตรงกับชื่อที่
จดทะเบียนไว หากเปนสํานักงานสาขาจะตองมีคําวา “สาขา" ไวดวย
กกกกกกกก4. ตองไปใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคําสั่งของนายทะเบียน
กกกกกกกก5. ตองอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเขาทําการ
ตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบกิจการ
ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
กกกกกกกกการขอดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภท
ของการดําเนินการดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกก2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกก3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกก4. ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกก6. ขอใหเจาหนาที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผูประกอบ
กกกกกกกกกกกกกกกกพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท
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รายละเอียดแผนผังร้ าน
ภาพ ราน สามารถแบงๆไดเปน 2 สวน ดังนี้
กกกกกกกก1.) ชั้นที่ 1 ของอาคาร
Stock เก็บสิ นค้ าและอุปกรณ์ ต่างๆ

ประตูหลังร้ าน

แผนกอาบนํา้
บันได

ห้ องนํา้ ช/ญ

แผนกตัดแต่ งขน

แผนกร้ านจําหน่ ายสิ นค้ า

เคาน์ เตอร์
บริการลูกค้ า

โซนทีน่ ั่ง
รับรอง
ลูกค้ า

กระจกใสแสดงบรรยากาศร้ านและการตกแต่ ง ประตูหน้ าร้ าน
แผนภาพแสดงแผนผังรานชั้นที่ 1

กกกกกกกกดานหนาของรานถือเปนหนาดานสําคัญสรางความสนใจใหกับลูกคา ควรสรางจุดเดน
ใหลูกคาจดจําและรูไดทันทีที่เห็นวารานมีอะไรบาง แมวายังมองไมเห็นปายหนาราน เชน ติด
สติ๊กเกอรรูปสุนัขพันธุตางๆ ทําเปนรูปตัวการตูน ติดกับกระจกใสสามารถมองเห็นบรรยากาศ
ภายในราน มีการจัดตกแตงสวนเล็กๆหนารานเพื่อเพิ่มความสดชื่น ยังทําใหหนารานดูมีมิติขึ้น
กกกกกกกกสวนตอนรับลูกคา และมุมรับรองลูกคานั่งรอบริการ เปนสวนแรกที่ลูกคาตองสัมผัส จึง
ตองตกแตงใหลูกคาประทับใจ เพราะหากไมประทับใจในสวนนี้ก็อาจเกิดอคติดานลบตอราน
ทั้งหมด เนื้อที่สวนนี้ไมตองใชพื้นที่มาก ใชสําหรับตอนรับลูกคา จัดทําประวัติสุนัข และ
รายละเอียดการใชบริการ ตกแตงดวยสีสันที่ดูสบายตา สะอาด มีกลิ่นหอม โลงโปรงไมอึดอัด ที่มุม
รับรองลูกคาจัดใหมีหนังสืออานเลน เชน นิตยสารสัตวเลี้ยง ไวบริการลูกคา และเปดเพลงเบา ๆ
สบายๆ เพื่อผอยคลายและสรางบรรยากาศใหกับลูกคา
กกกกกกกกสวนรานคาจําหนายสินคา หรือรานเพ็ทชอป ขายสินคาทุกชนิดเกี่ยวกับสุนัข ไมวาจะ
เปน อาหาร ของขบเคี้ยว อุปกรณเลี้ยง ของเลน เสื้อผา เครื่องประดับ นิตยสารเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ยา
รักษาโรค เคมีภัณฑตางๆ หรือ ติดประกาศรับฝากขายลูกสุนัขพันธุตางๆ โดยจะอยูดานหนาราน
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ใกลกับสวนตอนรับลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถเดินชอปปงเลือกซื้อสินคาตางๆขณะรอสุนัขเขารับ
การบริการ
กกกกกกกกสวนสําหรับอาบน้ํา จัดใหหองอาบน้ําไวดานหลังของราน แยกจากหองตัดแตงขน มี
อางน้ํา 2 อาง มีพื้นที่ขนาดใหญเพื่อเหมาะกับขนาดของอาง และการทํางาน รวมถึงชั้นใสอุปกรณ
น้ํายาอาบน้ําตางๆที่ตองใช สิ่งที่ไมควรละเลยสําหรับสวนนี้คือ เรื่องของอุบัติเหตุจากการลื่นลน มี
การปูแผนกันลื่นเพราะพื้นที่สวนนี้มักจะเปยกชุมจากการสะบัดขนของสุนัข และน้ําที่กระเด็นออก
จากอางน้ํา เพื่อปองกันไมใหพนักงานเกิดอันตราย มีการจัดวางอุปกรณและผลิตภัณฑที่ตองใชเปน
ระเบียบพรอมใชงาน เพื่อความสะดวกและใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว
กกกกกกกกสวนสําหรับตัดแตงขน โดยในหองนี้ทําเปนกระจกใส เพื่อใหลูกคาสามารถมองเห็น
ขั้นตอนการทํางานไดอยางชัดเจน เพื่อใหรูวานองหมาสุดที่รักไดรับการปฏิบัติเปนอยางดี เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับลูกคาวาสุนัขจะไดรับบริการที่ดี ไมมีการทํารายเปนอันขาด ประโยชนอีกดาน
หนึ่งก็คือ การติดกระจกใสชวยใหแสงแดดสองผานเขามาชวยลดการอับชื้นภายในได สวนภายใน
หองมีแสงไฟสวางพอเหมาะ เพราะแสงไฟมีผลตอการตัดแตงขนสุนัขสีมืด หองตัดแตงขนนี้เปน
หองติดแอร มีโตะตัดแตงขน 2 โตะ จัดวางระยะหางพอเหมาะ เพื่อใหชางเดินไดรอบโตะสะดวกไม
ติดขัด มีชั้นวางอุปกรณการตัดแตงขน แยกหมวดหมูใหเรียบรอย เพื่อความสะดวกในการหยิบใช
กกกกกกกกStock เก็บสินคาและอุปกรณตางๆ ไวเก็บน้ํายา เคมีภัณฑตางๆ อุปกรณสํารอง อยู
ดานหลังราน เมื่อมีความจําเปนตองใชแบบฉุกเฉินเนื่องจากของที่ใชอยูเปนประจําหมด หรือชํารุด
เสียหายกะทันหันโดยที่ไมตองไปหาซื้อใหเสียเวลา ยังเปน Stock เก็บสินคาที่จําหนาย หากหมดก็
สามารถนํามาเติมหนาราน เพื่อมีสินคาที่ลูกคาตองการเลือกซื้ออยูตลอด
กกกกกกกก2.) ชั้นที่ 2 ของอาคาร
สวนของแผนกสปา แบงออกเปน 2 หองคือ
กกกกกกกก1. หองอางน้ําแร – น้ํานม มีบริเวณกวาง สําหรับอางน้ําจํานวนทั้งหมด 2 อาง โดยมีอาง
น้ําแร 1 อาง และ อางน้ํานม 1 อาง มีกลิ่นหอมจากสมุนไพรบําบัด เปดเพลงบรรเลงโมสาส เพื่อ
ความผอนคลาย เปนหองกระจกแสงแดดสามารถสองผานได จัด บรรยากาศสไตลสปา ตกแตง
สวนหยอมเล็กๆ
กกกกกกกก2. หองนวดสปาและลูกประคบ มีลักษณะเชนเดียวกับหองอางน้ําแร – น้ํานม คือมีกลิ่น
หอมจากสมุนไพรบําบัด เพลงโมสาส แตหองนี้จะเปนหองโลง มีระดับอุณหภูมิพอเหมาะ มีเตียง
สําหรับนวดทําสปาของสุนัข 2 เตียง มีชั้นวางอุปกรณ และน้ํายาสมุนไพร ลูกประคบตางๆ โดยทั้ง 2
เตียงนี้ สามารถปรับใชไดทั้งการทําสปาธรรมดา Hot oil นวดลูกประคบ
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หองทํางานธุรการ – บัญชี เปนหองทํางานดานบัญชี - -การเงินของเจาของกิจการ นอกจากนี้ยังมี
หองพักของเจาของกิจการอีกดวย มีทางหนีไฟเพื่อความปลอดภัยตอลูกคา พนักงาน และสุนัขหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน มีหองเก็บอุปกรณทําความสะอาด และเคมีภัณฑเกี่ยวกับการทําสปาเชนเดียวกับ
ชั้นหนึ่ง
ทางหนีไฟ

หองเก็บอุปกรณตางๆ และ
เครื่องทําความสะอาด
หองนวดสปา
และ
ลูกประคบ
อางแชน้ําแร
น้ํานม

บันได
แผนก
สปา

หองน้ํา

หองทํางาน
ธุรการ-บัญชี
หองพัก1
หองพัก 2

ระเบียง
แผนภาพ แสดงแผนผังรานชั้นที่ 2

กกกกกกกกการเลือกอุปกรณ์ และเครื่องมือในการบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกกโต๊ ะมีสายโยง เปนอุปกรณสําคัญที่ขาดไมได ใชสําหรับเปนพื้นที่ทํางานตัด
กกกกกกกกแตงขนสุนัข เนนที่ความแข็งแรงคงทนเปนหลัก สําหรับสุนัขสายพันธุเล็กหรือลูกสุนัข
กกกกกกกกและโตะสําหรับสุนัขสายพันธุขนาดใหญ
กกกกกกกกกกกกกกกกอ่ างอาบนํา้ เลือกที่ทําจากสแตนเลส แมมีราคาสูง แตจะชวยปองกันสนิมมี
กกกกกกกกความคงทนใชงานไดยาวนาน
กกกกกกกกกกกกกกกกปัตตาเลีย่ น เปนเครื่องมือสําคัญมีใหเลือกหลายขนาด หลายยี่หอ ราคาและ
กกกกกกกกคุณภาพแตกตางกันไป แตทางรานเลือกยี่หอ OSTER เพราะมีจุดเดนสามารถเปลี่ยน
กกกกกกกกใบมีดที่หัวปตตาเลี่ยนได และสามารถปรับระดับได มีความคงทน
กกกกกกกกกกกกกกกกใบมีด มีหลายเบอร หลายขนาด แตละขนาดมีผลตอการตัดแตงขนตางกัน
กกกกกกกกเพราะแตละเบอรของใบมีดจะเหลือขนที่คงไวที่ตัวสุนัขตางกัน
กกกกกกกกกกกกกกกกกรรไกรตัดขน มีหลายขนาด และหลายประเภทการใชงานใหเลือก คือ

74
กกกกกกกกกรรไกรตัดขน กรรไกรซอย กรรไกรปลายมนใชตัดขนบริเวณหนา การเลือกซื้อเนนที่
กกกกกกกกความคงทน วัสดุที่ใชมีคุณภาพ มีความคม ใชงานเหมาะกับนิ้วและมือจับ
กกกกกกกกกกกกกกกกกรรไกรตัดเล็บ หลักการเลือกเชนเดียวกับกรรไกรตัดขน เนนที่ความ
กกกกกกกกทนทาน ใชวัสดุอยางดี มีความคม
กกกกกกกกกกกกกกกกกรรไกรถอนขนหู เนนที่ความคงทน มีความคม ใชวัสดุคุณภาพ
กกกกกกกกกกกกกกกกไดร์ เป่ าขน ทําหนาที่เปาขนใหสุนัขแหง ผิวหนังไมอับชื้น เพราะหากปลอย
กกกกกกกกใหผิวหนังชื้นจะเสี่ยงตอการเปนโรคเชื้อรา มีหลายขนาดใหเลือก ซึ่งแตละขนาดมีกําลัง
กกกกกกกกลมตางกัน เลือกที่มีลมปานกลางขึ้นไป เนนที่มีคุณภาพไดมาตรฐานการผลิต มอเตอร
กกกกกกกกใชวัสดุมีคุณภาพ
กกกกกกกกกกกกกกกกหวีแปรง ราคาอยูที่ 250 บาทขึ้นไป เนื่องจากสุนัขตางสายพันธุมีลักษณะ
กกกกกกกกเสนขนตางกัน หวีแปรงจึงมีใหเลือกตามความเหมาะสมกับการใชงาน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงขนลวด (Sicker Brush) มีลักษณะเปนรูปไข หรือกลมรี
กกกกกกกกกกกกกกกกทําดวยเสนโลหะอยูชิดกัน ใชแปรงขนที่พันกันและขนที่ตายแลวหลุดรวง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงไม่ มีหมุด ( Pin-Brush) แปรงชนิดนี้ตรงหัวจะมีเข็มหมุด
กกกกกกกกกกกกกกกกยื่นออกมา ใชสําหรับสุนัขขนยาว รวมทั้งสุนัขพันธประกวดบางพันธุ ควร
กกกกกกกกกกกกกกกกเลือกที่ทําจากทองเหลืองจะชวยใหลดการเกิดไฟฟาสถิตในขณะแปรง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงขนสั ตว์ แปรงขนแข็ง (Bristle-Brush) ใชกับสุนัขขนาด
กกกกกกกกกกกกกกกกกลางและกลุมขนยาว ทําจากเสนขนสัตวธรรมชาติที่มีความแข็ง เชน ขน
กกกกกกกกกกกกกกกกหมู หรือทําจากเสนไนลอนที่มีความแข็ง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงถุงมือ (Plam Brush) มีลักษณะเปนถุงมือสวม มีความนุม
กกกกกกกกกกกกกกกกเปนพิเศษ เหมาะกับสุนัขผิวหนังบอบบาง และขนสั้น เพราะจะปองกันการ
กกกกกกกกกกกกกกกกครูดผิวหนังระหวางแปรง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงยาง ผลิตจากยางมีลักษณะนุม ชวยใหขนที่ตายแลวหลุด
กกกกกกกกกกกกกกกกรวงออก เหมาะกับสุนัขขนสั้น มักใชระหวางการใชแชมพูอาบน้ํา เปนการ
กกกกกกกกกกกกกกกกนวดตัวสุนัขไปดวย
กกกกกกกกกกกกกกกกกรงใส่ สุนัข ใชสําหรับใสสุนัขระหวางรอรับบริการหรือหลังจากรับบริการ
กกกกกกกกเสร็จ ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ไมมีสวนแหลมคมที่ทําอันตรายสุนัขได
กกกกกกกกกกกกกกกกแผ่ นยางปูกนั ลืน่ สําหรับหองอาบน้ําสุนัข ปองกันการเกิดอันตรายจากการ
กกกกกกกกลื่นลม จาการที่สุนัขสะบัดขนขณะอาบน้ํา
กกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกชั้นวางของ เลือกขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ ไมใหญเกะกะจนทําใหพื้นที่
กกกกกกกกทํางานลดลง
กกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ ยา และเคมีภัณฑ์ ต่างๆ ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูเฉพาะสี ขน เปนแชมพูที่ผลิตขึ้นเพื่อตองการคงสภาพสี
กกกกกกกกกกกกกกกกเดิมของขนสุนัข โดยแชมพูจะใสเม็ดสีลงไป เพื่อไมทําลายสภาพสีขนเดิม
กกกกกกกกกกกกกกกกของสุนัข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูเฉพาะสภาพขน ผลิตจากสารสกัดทางธรรมชาติ ลด
กกกกกกกกกกกกกกกกภาวการณแพของขนสุนัข มีทั้งผสมครีมนวด หรือเติมน้ํามันลงไป เชน
กกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูสําหรับสุนัขขนยาว แชมพูสําหรับสุนัขขนสั้น
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูสําหรับลูกสุ นัข ใชอาน้ําลูกสุนัขตั้งแต 2 เดือนขึ้นไป ไม
กกกกกกกกกกกกกกกกระคายเคืองกับตาของลูกสุนัข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูเฉพาะโรคผิวหนัง มีสวนผสมของยา รักษาโรคผิวหนังที่
กกกกกกกกกกกกกกกกเกิดจาเชื่อรา เห็บ หมัด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ ยากําจัดเห็บหมัด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกยาห้ ามเลือด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ ยาเช็ดทําความสะอาดหู
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผลิตภัณฑ์ แต่ งขนขาว
กกกกกกกกกกกกกกกกอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ตทีจ่ ําเป็ นอืน่ ๆ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ ยาช่ วยสางสั งกะตัง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ้ าเช็ดตัว
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ้ ากันเปื้ อนพลาสติก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครีมหนีบ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแป้งถอนขนหู
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกถุงเก็บขยะ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดาษห่ อขน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสํ าลี
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ตัวอย่ างสิ นค้ าทีข่ ายภายในร้ าน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รายการ
แชมพูสุนัข Pet Esthe’
แชมพูสุนัข Show off
แชมพูสุนัข Day Day
แชมพูสุนัข Milk bath
แชมพูสุนัข Beauty
แชมพูสุนัข S.O.S
แชมพูสุนัข Magic Touch
ครีมนวดขน Pet Esthe’
ครีมนวดขน ลาโนแคร
ครีมนวดขน Beauty
สเปรยบํารุงขน Magic Touch
น้ําหอม Pet Esthe’
น้ําหอม Douce
อาหารสุนัข ซีซาร
อาหารสุนัข Pinnacle
อาหารสุนัข Science Diet
อาหารสุนัข Canidae
สตอป สเปรยปองกันปสสาวะในบริเวณที่ไมตองการ
อาหารบํารุงสุขภาพ Viforte
อาหารบํารุงสุขภาพ Esbillac
อาหารบํารุงสุขภาพ Pet-Cal
อาหารบํารุงสุขภาพ Virbac
ปองกันพยาธิหัวใจ Hearthgard
ปองกันเห็บ-หมัดและพยาธิหัวใจ Fronttine
ปองกันพยาธิหัวใจ Beauty
ชามอาหารสุนัขแบบกันมด
ชามแบบพลาสติก
กรรไกรถอนขนหู
กรรไกรเล็กเล็มขนสุนัข
กรรไกรตัดเล็บ
โอแอด ลูกกลิ้งกาวทําความสะอาด

ราคาตนทุน
245
294
294
245
95
175
363
249
175
87.5
357.5
192
150
26.25
414
192
294
110.5
126
108
216
144
295
267.5
87.5
140
84
231
154
154
126

ราคาจําหนาย
350
490
490
350
125
250
660
490
250
125
650
320
250
35
690
320
490
170
210
180
360
240
590
535
175
200
120
330
220
220
180
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ลําดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

รายการ
เบรทธดร็อบส น้ํายาระงับกลิ่นกายในชองปาก
อาหารสุนัข เพ็ทดีกรี
ฮารท แอดวานช แคร ขวดให
ดอกกี้แมน เพ็ทดริ้งค บรรจุน้ํา 250 มิลลิลิตร
แคทคริสตัล ถุง ทรายอนามัย (สีฟา)
แคทคริสตัล ถุง ทรายอนามัย (สีมวง)
ปปป ที่ใหน้ําสําหรับสัตวเลี้ยง
ออฟทอล น้ํายาเช็ดขอบตาของสุนัขและแมว
ซิมเปลโซลูชั่น สเปรยกําจัดกลิ่นบนผา 32 ออนซ
คอรัสรันอเวย สเปรย ผลิตภัณฑดับกลิ่น
ไบติคอล 6% อี.ซี. ยากําจัดเห็บหมัด 10 ซี.ซี.
เพ็ทเพส สเปรย กระปอง กําจัดเห็บหมัด
แปรง สําหรับสางขนสุนัข
หวีขนสุนัข
เจอรไฮ ซอง รสคุกกี้ไก 100 กรัม
เจอรไฮ ซอง รสแครอท 80 กรัม
เจอร ไฮ รสชิคเกนซอสเซส 70 กรัม
เจอร ไฮ รสซาลามี่ 100 กรัม
เจอร ไฮ รสตับบด 100 กรัม
กระดาษหอขนสุนัข
คารลี่ ของเลน ดัมเบล (สีดํา)
คารลี่ ของลน ไขปอปอั๊บ
ชุดแฟนตาซีวัว ขนาดเบอร 1-6
ชุดแฟนตาซีไก ขนาดเบอร 1-6
ชุดแฟนตาซีนกแพนกวิน ขนาดเบอร 1-3
ชุดแฟนตาซีมาลาย ขนาดเบอร
ชุดสโนไวท ขนาดเบอร 1-3
ชุดหมีพูท ขนาดเบอร 1-3
ชุดกิโมโน ขนาดเบอร 1-3
ยางมัดสุนัข
โบวสุนัข
เบาะนอน ขนาด 30 42 11 ซม
เบาะนอน ขนาด 35 50 13 ซม

ราคาตนทุน
162.5
112
66.5
192
133
133
115.5
113.4
216
108
75
174
105
175
26.6
26.6
24.5
26.6
26.6
126
69
96
192
116
192
162
228
150
177
24
25
140
165

ราคาจําหนาย
250
160.00
95
320
190
190
165
189
360
180
125
290
150
250
38
38
35
38
38
180
115
160
320
320
270
270
380
250
295
40
50
280
330
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ลําดับ
66
67
68
69
70
71
72

รายการ
กรงสุนัขสําหรับเดินทาง ขนาด 19 13 12
กรงสุนัขสําหรับเดินทาง ขนาด 23 15 13
แคทตี้แมน ซอง แคร็บ สไลซ
สายรัดอกพรอมสายจูง
ปลอกคอสียางยืดสามารถใสไดทั้งสุนัขและแมว
สายจูงอัตโนมัติ มีไฟสําหรับการเดินทางกลางคืน
เบาะนอน ขนาด 40 55 14 ซม

ราคาตนทุน
550
675
31.5
196
101.5
231
190

ราคาจําหนาย
1,100
1,350
45
280
145
420
380

ภาคผนวก ค. รูปภาพในธุรกิจร้ าน Smile Dog Grooming & Spa
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ภาพแสดงตัวอยางบรรยากาศหนาราน

ภาพแสดงตัวอยางบรรยากาศภายในราน

ภาพแสดงตัวอยางสินคาภายในราน
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ภาพแสดงตัวอยางอุปกรณในแผนก Grooming

ภาพแสดงเครื่องมือและเคมีภัณฑในแผนก Grooming

ภาพแสดงตัวอยางอุปกรณ และน้ํายาเคมีภัณฑในการทําสปาสุนัข
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ภาพแสดงตัวอยางวิธีการอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัข

ภาพแสดงตัวอยางวิธีการนวดในแผนกสปาสุนัข

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน
ที่อยู
163 ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
75000
ประวัติการศึกษา
กกกกกกกกพ.ศ. 2545
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนดรุณานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม
กกกกกกกกพ.ศ. 2548
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จังหวัดราชบุรี
กกกกกกกกพ.ศ. 2552
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
กกกกกกกกพ.ศ. 2552
เขารับการฝกงานที่บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท จํากัด
แผนกการบริหารและการตลาด ฝายการตลาด
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