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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ปั จจุ บันสัตว์เลียงนับเป็ นส่วนหนึงทีเข้ ามามีบทบาทต่ อไลฟ์ สไตล์การดํารงชีวิตของ
มนุษย์ จากการทีสังคมได้ เข้ าสังคมผู้สงู อายุ คนมีอายุทยืี นยาวมากขึน มีลูกน้ อยลง ทําให้ สตั ว์เลียง
เสมือนเป็ นเพือนหรือเป็ นเสมือนลูกทดแทน ทําให้ เกิดจํานวนสัตว์เลียงในประเทศไทยขยายตัว
มากขึน และส่งผลดีต่อธุรกิจทีเกียวข้ องกับสัตว์เลียงได้ รับอานิสงส์เติบโตตามไปด้ วย
ทังนี จากแนวโน้ มดังกล่าว ผลักดันให้ ธุรกิจบริการกลุ่มทีเกียวข้ องกับสัตว์เลียง อาทิ
อาหาร ขนม ทีพั ก โรงแรม ไปจนถึงบริการกรูมมิง สระว่ ายนํา ฯลฯ มีการเติบโตทุกภาคส่วน
ส่งผลมีผ้ ูประกอบการรายใหม่เข้ ามาในกลุ่มธุรกิจสินค้ าอุตสาหกรรมสัตว์เลียง เพิมขึนต่อเนือง
ร้ าน Puppy Store เป็ นธุรกิจต่อยอดเพือความครบวงจรในการให้ บริการเกียวกับธุรกิจ
สัตว์เลียงภายใต้ แนวคิดทีต้ องการเห็นสัตว์เลียงในจังหวัดนนทบุรีมีคุณภาพชีวิตทีดีขนึ โดยการใช้
สินค้ าและการบริการของทางร้ านเป็ นสือกลางแทนความรักความเอาใจใส่ จากใจของเจ้ าของไปสู่
สุนัข เสมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัว
แผนการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้ นเรืองการรักษาคุณภาพการบริการให้ ได้ ตาม
มาตรฐานทีกําหนด
แผนการตลาด ใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดคือ ให้ บริการเป็ นกันเองในราคาทีเหมาะสม
เพือให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
แผนทางการเงิน กิจการให้ ผลตอบแทนได้ มากกว่าทีคาดหวังไว้ และมีระยะเวลาการ
คืนทุนภายใน . ปี
แผนในอนาคตของกิจการ จะมีการขยายสาขาร้ านให้ บริการสัตว์เลียงแบบครบวงจร
ซึงให้ ครอบคลุมในพืนทีทีมีกลุ่มเป้ าหมายพักอาศัยและเลือกใช้ บริการ
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2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดในการจัดตังธุรกิจ
จากคนทัวโลกครองความเป็ นโสดมากขึน บางคู่แต่งงานแล้ วไม่มีบุตร หลายประเทศ
รวมไทยเริมเข้ าสู่สงั คมผู้สงู วัยนิยมเลียงสัตว์เป็ นเพือนคลายเหงา
ขณะทีวัยรุ่นคนยุคใหม่นิยมเลียงสัตว์เป็ นแฟชัน โดยสัตว์เลียงยอดฮิต 2 อันดับแรก
คือ สุนัขและแมว ส่งผลสินค้ าและบริการต่ อเนืองทังอาหารสัตว์เลียง สถานพยาบาลสัตว์เลียง
ผลิตภัณฑ์ทเกี
ี ยวเนือง รวมถึงส่งออกอาหารสัตว์เลียงขยายตัวต่อเนืองนายวิศิษฐ์ ลิมลือชา นายก
สมาคมผู้ ผ ลิ ต อาหารสําเร็จรูป และประธานกลุ่ ม อุต สาหกรรมอาหาร สภาอุต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าจากข้ อมูลของกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
ในปี 2561 ไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลียงทุกชนิด (สุนัข แมว ไก่ สุกร กุ้ง และอืนๆ)
51,355 ล้ านบาท ขยายตัวเพิมขึนจากปี ก่อน 8% ในมูลค่ าดังกล่ าวเป็ นการส่งออกอาหารสุนัข
และแมว 42,600 ล้ านบาท(สัดส่วน 83%) ขยายตัวเพิมขึนจากปี ก่อน 12%“ข้ อมูลทีน่าสนใจใน
ปี ทีผ่านมา ไทยเป็ นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลียงอันดับ 4 ของโลก เป็ นรองเพียงเยอรมนี ฝรังเศส
และสหรัฐฯเท่านัน จากในปี 2561 ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลียงของโลกมีมูลค่า 14,342 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 4.5 แสนล้ านบาท คํานวณที 32 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐฯ) ช่ วงทีผ่ านมา
ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลียงของไทยโตปี ละ 7-10% ซึงเศรษฐกิจโลกมีผลต่ อธุรกิจสัตว์เลียง
น้ อย เพราะคนเลียงส่วนใหญ่ อยู่ ในพรีเมียมและมีกาํ ลั งซือ ปั จจุ บั นอาหารหมา แมวแพงกว่ า
อาหารคน 2-3 เท่าเพือให้ สตั ว์อยู่ดี กินดี เพราะถ้ าเจ็บป่ วยค่ารักษาก็แพง”ขณะทีธุรกิจสัตว์เลียง
ในประเทศไทยปี 2561 มีมูลค่า 3.22 หมืนล้ านบาท(ข้ อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่ อ) ใน
จํานวนนีตลาดอาหารสัตว์มีมูลค่ามากสุด 1.46 หมืนล้ านบาท(กราฟิ กประกอบ) คาดปี นีธุรกิจ
สัตว์เลียงในไทยจะขยายตัว 7-10% หรือมีมูลค่ าประมาณ 3.5 หมืนล้ านบาท จากมีการขยาย
ธุรกิจทีเกียวเนืองทังโรงพยาบาลสัตว์ โรงแรม คอนโดฯ สปา ตัดขน อาบนํา แต่งเล็บ ตัดแต่งผม
ตามแฟชัน จัดแต่งงานสัตว์เลียง ให้ เช่าสัตว์เลียง ฯลฯ (หน้ า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที 3511 วันที
6-9 ตุลาคม 2562)
จากข้ อมูลทีกล่าวมาจะเห็นได้ ว่าธุรกิจนีน่ าสนใจอย่างมาก ประกอบกับผู้ก่อตังธุรกิจ
Puppy Store เป็ นหนึ งในผู้ ทีหลงรั กสุนั ขเป็ นชี วิต จิต ใจ กระทังจากความรั ก นั นก่ อ ให้ เกิด แรง
บันดาลใจคิดทําธุรกิจขึนมาในทีสุด โดยการเปิ ดร้ านขายอาหารสัตว์เป็ นของตนเอง เนืองจาก
เป็ นคนรักสัต ว์ ผนวกกับ เลียงสุนัขไว้ เป็ นจํานวนมาก หลากหลายสายพั นธุ์ ทําให้ มีผ้ ู เข้ ามา
สอบถามและขอคําแนะนําในการดูแลสัตว์เลียงอยู่เป็ นประจํา และมีทอยู
ี ่ในละแวกถนนสามัคคี
จังหวัดนนทบุรีอยู่แล้ ว
ผู้ ก่ อ ตั งเห็ น ว่ า เป็ นโอกาสที ดี จึ ง ได้ ปรึ ก ษากั บ เพื อนคนไทย ที มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้ านการตัดแต่งทรงขนสัตว์เลียง ดังนันจึงได้ ช่วยกันศึกษา
ถึงรายละเอียดในการทําธุรกิจร้ านอาบนําตัดแต่งขนสัตว์ พบว่า ธุรกิจทีเกียวกับสัตว์เลียงมีมูลค่า



การตลาดทีสูงขึน และมีแนวโน้ มทีเติบโตขึนทุกปี โดยปัจจัยหลักมาจากมุมมองของผู้บริโภคมอง
สัตว์เลียงเป็ นสมาชิกของครอบครัวทีต้ องเอาใจใส่ดูแลไม่ ต่างไปจากสมาชิกคนอืนๆ ทําให้ ผ้ ู
ก่อตังเกิดความสนใจเปิ ดร้ านอาบนําตัดแต่งขนสัตว์เป็ นอย่างมาก เพือรองรับลูกค้ าในชุมชนและ
พืนทีใกล้ เคียงจังหวัดนนทบุรี จึงเป็ นทีมาของแผนธุรกิจในครังนี
2.2 แนวคิดในการดําเนินการ
ร้ าน Puppy Store เป็ นธุรกิจประเภทพาณิชยกรรมและการให้ บริการ จําหน่ายอุปกรณ์
อาหาร และให้ บริการเสริมสวยตัดแต่งทรงขนสัตว์เลียงเป็ นหลัก อีกทังยังรับ -ฝากเลียงสัตว์เลียง
และรับจัดหาสัตว์เลียงทีต้ องการอีกด้ วย
นอกจากนียังให้ บริการด้ านคําปรึกษาและการดูแลสัตว์เลียงอย่างถูกวิธี รวมถึงบริการ
ี
ลูกค้ า ซึงการบริการจะ
ข้ อมูลข่าวสารเกียวกับสัตว์เลียงทัวไป และแนะนําผลิตภัณฑ์ทเหมาะสมแก่
เน้ นแบบเป็ นกันเองโดยร้ าน Puppy Store จะเปิ ดให้ บริการทุกวันตังแต่เวลา 7.00 น. – 19.00 น
3. สินค้าและบริการ
ร้ าน Puppy Store มีรายละเอียดสินค้ าและบริการแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ ดังนี
1) ขายอุปกรณ์ เช่น แชมพู ปลอกคอ สายจูง กรง ของเล่น หิน ทราย ต้ นไม้ ฯลฯ ส่วนนี
เป็ นส่วนทีมีกาํ ไรมากทีสุดรองจากการตัดแต่งขน เนืองจากบางส่วนเป็ นสินค้ าฟุ่ มเฟื อยและสินค้ า
แฟชัน ลูกค้ าจะซือด้ วยความพอใจและไม่ค่อยเกียงเรืองราคา
2) ขายอาหารสัตว์ทังอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารสด อาหารประจําหรืออาหารเสริม ซึง
เป็ นสินค้ าทีขายดีทีสุด เพราะสัตว์ต้องใช้ ทุกวัน ซึงเจ้ าของก็มักไม่ มีเวลาในการจัดเตรียมอาหาร
หรือปรุงอาหารเอง จึงต้ องพึงพาอาหารสําเร็จรูปอาหารสดจากร้ านขายอาหารสัตว์
3) เสริมสวยตัดแต่งทรงขน (grooming) หรือ การอาบนํา ตัดแต่งทรงขนสุนัข เป็ นงานที
เสริมความงามให้ สัตว์เลียงสําหรับเจ้ าของทีรักความสวยงาม และให้ ความสะอาดกับสัตว์เลียง
โดยสุนัขทีเข้ ามาเสริมสวยมากทีสุดคือ พูเดิล รองลงมาเป็ น ชิห์สุ ค็อกเกอร์ มอลทีส ยอร์คเชียร์
ปอมเมอร์เรเนียน และพันธุอ์ นื ๆ การตัดแต่งขนให้ สวยขึนอยู่กบั หลายปั จจัย ทีสําคัญคือ ตัวสัตว์
เองต้ องให้ ความร่วมมือ คือ ต้ องนิงพอให้ ตัดขนได้ ซึงช่างตัดขนต้ องมีเทคนิคการจัดการ มิฉะนัน
อาจเกิดบาดแผลได้ อุปกรณ์การตัดต้ องเป็ นอุปกรณ์ทมีี คุณภาพด้ วยงานทีได้ จึงออกมาดี
4. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
เมื อวิถีชีวิต ของคนเปลี ยนจากครอบครั วใหญ่ กลายเป็ นครอบครั วเล็ก แถมบางคู่
แต่งงานไม่มีบุตร ไหนจะผู้สงู อายุ และคนโสด สัตว์เลียงจึงมาเติมเต็มชีวิตของผู้คนมากขึน แต่ใน
ปั จจุ บันเราไม่ ได้ เลียงสัตว์แบบ Pet Lover ทีแค่ รักหรืออยากมีสัตว์เลียง แต่ กลับฟู มฟั กเลียงดู
แบบ Pet Parent ทีเจ้ าของสัตว์เลียงยอมควักกระเป๋ าจ่าย เพือให้ สัตว์เลียงมีคุณภาพชีวิตทีดี ดัน



มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสัตว์เลียงโตกว่า 3 หมืนล้ านบาทและยังเฟื องฟูได้ อกี เป็ นทศวรรษ โดย
แบ่ ง เป็ นธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ มี สั ด ส่ ว นใหญ่ สุ ด 45% ตามมาด้ วยธุ ร กิ จ ดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์ เช่ น
โรงพยาบาล คลินิก บริการอืนๆ มีสัดส่วน 32% และธุรกิจสินค้ าอืนๆ ทีเกียวข้ อง เช่ น เสือผ้ า
ของเล่น ซึงมีสดั ส่วน 23% ทังนี 5 ปัจจัยทีส่งผลให้ ตลาดสัตว์เลียงเติบโต ก็คือ
1. Aging Population นับวันคนโสดและคนสูงวัยมีมากขึนตามจํานวนความสูงของตึก
ความเหงาทําให้ พวกเขาต้ องการสัตว์เลียงมาเติมเต็ม จึงทุ่มทุนฟูมฟักยกระดับสัตว์เลียงเหล่านัน
ตัวน้ อยให้ เหมือนคนในครอบครัว เพือให้ สมาชิกเหล่านันมีชีวิตไม่ต่างจากลูกหรือคนรัก
2. Dual Income, No Kids (D.I.N.K) คนแต่ งงานแล้ วไม่ มีบุ ตร หรือมีแค่ คนเดียว
การอยู่เป็ นคู่ในเพศเดียวกัน ทําให้ สตั ว์เลียงเป็ นมากกว่าแค่สตั ว์เลียง แต่กลายเป็ นส่วนหนึงของ
คําว่าครอบครัว เพือเติมเต็มความรู้สกึ ทีต้ องการร่วมกันดูแลใครสักคน
3. Pet Humanization กลุ่มคนรักสัตว์นิยมเลียงสัตว์เสมือนลูก หมดยุคเลียงสัตว์แบบ
คลุกข้ าว ก้ าวสู่ยุคถนอมดังดวงใจ การเลียงดูสตั ว์เลียงเปลียนไปจากอดีตทีเจ้ าของหาข้ าวหานําให้
กิน ฉีดวัคซีนดูแลยามป่ วยไข้ แต่สตั ว์เลียงในยุคปัจจุบันมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินชีวิตทีสูงขึน เริม
ตังแต่ การจ่ ายเงินเพื อเลือกสัตว์เลียง การดูแลด้ านปั จจั ย 4 ไปจนกระทังไลฟ์ สไตล์ต่างๆ โดย
เฉลียการเลียงสุนัข 1 ตัว มีค่าใช้ จ่ายอยู่ที 1,000-1,500 บาทต่ อเดือน ในขณะทีค่ าใช้ จ่ายของ
แมว 1 ตัว อยู่ที 700-1,000 บาทต่อเดือน
4. Pet Health Care improved วิ วั ฒ นาการทางการแพทย์ ทีดี ขึ น เนื องจากกระแส
ความนิยมในธุรกิจสัตว์เลียง ประกอบกับเจ้ าของสัตว์เลียงทุ่มเทดูแลสัตว์เลียงให้ มีคุณภาพชีวิตที
ดีทีสุด จึงเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้ นักเรียนสัตวแพทย์หันมาเลือกเรียนทางด้ านสัตว์เลียงมากขึน
70-80% จากเดิมทีเลือกเรียนเกียวกับ ปศุสัตว์ ทําให้ ธุรกิจคลินิคสัต ว์เลียงในเมืองโตขึนมาก
ในช่ วง 5 ปี ทีผ่ านมา ปั จจุ บัน มี โรงพยาลสัต ว์ทัวประเทศกว่ า 3 พั นแห่ ง แบ่ งเป็ นคลินิกเล็กๆ
80% คลินิคทีสามารถผ่าตัดได้ 15% และโรงพยาบาลทีมีเครืองมือพร้ อมมีแพทย์เชียวชาญเฉพาะ
ทางอีกประมาณ 5%
5. Friendly Pet Community มีสถานทีและทีพั กอาศัยสําหรับสัตว์เลียงเพิ มขึน เมือ
ความผู กผันระหว่ างสัต ว์เลี ยงกับ เจ้ าของมีมากขึน บริ การต่ างๆ จึงผุ ด ขึนมารองรั บ สัต ว์เลี ยง
เหล่านี เช่ น โรงแรมแมวโคฟูกุ ทีบริการรับฝากแมว แต่ถึงแม้ จะเป็ นโรงแรมแมวทีใหญ่ ทีสุดใน
เมืองไทย รองรับแมวได้ กว่า 200 ตัว แต่ ในช่ วงหน้ าเทศกาลก็ต้องจองล่ วงหน้ าไม่ ตากว่
ํ า 2-3
เดือน เพราะทีพักยังไม่เพียงพอ เนืองจากจํานวนแมวทีมีเจ้ าของเฉพาะในกรุงเทพฯ ก็มีประมาณ
4 แสนตัว
จากปั จจัยดังกล่าวคาดการณ์ว่าสินค้ าและบริการทีเกียวกับสัตว์เลียงจะเติบโตเฉลียปี
ละ 10% ต่ อ เนื องเป็ นเวลากว่ า 10 ปี โดยไม่ ได้ รับ ผลกระทบจากมี วิก ฤตทางเศรษฐกิจ หรื อ
สถานการณ์การเมืองอย่างเช่นธุรกิจอืนๆ เพราะเจ้ าของอยากให้ สตั ว์เลียงมีคุณภาพชีวิตทีดีมีไลฟ์
สไตล์ทคล้
ี ายกับตัวเอง เช่น พาไปนังเล่นตามคาเฟ่ สัตว์เลียง ไปออกกําลังกายทีสระว่ายนํา ทําสปา



แต่งตัวด้ วยเสือผ้ าและเครืองประดับสวยๆ กระทังมีพิธีการฌาปนกิจ ส่งผลให้ ธุรกิจสัตว์เลียงมี
โอกาสต่อยอดได้ อกี ไกล และมีอนาคตสดใส
4.2 ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของธุรกิจ PUPPY STORE คือกลุ่มลูกค้ าอายุระหว่าง 23-60 ปี
อาศัยในละแวกชุมชนหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 และพืนทีใกล้ เคียง
4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
1. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ถือว่าอยู่ในระดับตํา เพราะการลงทุนต้ องใช้ เงินจํานวน
มาก และเมือเข้ ามาแล้ วต้ องใช้ เวลานานในการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีรู้จัก เพือให้ ลูกค้ ามันใจใน
สินค้ าและบริการ
2. อํานาจต่อรองของผู้ผลิต
อํานาจต่ อรองของผู้ผลิตในธุรกิจนีอยู่ในระดับตํา เนืองจากมีผ้ ูผลิตจําหน่ ายอาหาร
และอุปกรณ์ต่างของสุนัขจํานวนมาก และหากธุรกิจมีการสังซือสินค้ าเป็ นจํานวนมากก็ยิงจะทําให้
มีอาํ นาจในการต่อรองมากขึนด้ วย
3. อํานาจต่อรองของผู้ซือ
เนืองจากปั จจุบันธุรกิจการให้ บริการในประเภทเดียวกันมีอยู่จาํ นวนมาก ครอบคลุม
ทุกพืนที และมีการแข่งขันทีรุนแรง ทําให้ ผ้ ูซือมีโอกาสเลือก กังนันอํานาจในการต่อรองของผู้ซือ
อยู่ในระดับสูง
4. การแข่งขันระหว่างคู่แข่ง
การแข่งขันในธุรกิจให้ บริการสัตว์เลียงค่ อนข้ างสูง ซึงขึนอยู่กับความต้ องการของผู้
เลียงสัตว์ ดังนันเพื อให้ ลูกค้ าเกิดความพึ งพอใจสูงสุด จึงได้ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื อให้
ลูกค้ าเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้ าและบริการของทางร้ าน
5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
รูปแบบการดําเนินการ
ส่วนของเจ้ าของ

PUPPY STORE
เลขที 875 Samakkee Rd, เมือง Nonthaburi 11000
จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร สําหรับ
สุนัข เปิ ดให้ บริการทุกวันในช่วงเวลา 7.00 – 19.00 น.
260,000 บาท



5.2 แผนผังองค์กร

กรรมการบริ หาร
ฝ่ ายต้อนรับ

ฝ่ ายให้บริ การ
สัตว์เลียง

ฝ่ ายสนับสนุน

รูปที . แผนผังองค์กร
5.3 วิสยั ทัศน์
เป็ นผู้นาํ ในธุรกิจบริการสุนัขแบบครบวงจร ทีเน้ นการบริการในดูแลสุนัขดังลูก ด้ วย
บุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์
5.4 พันธกิจ
สร้ าง Brand Awareness ให้ ลูกค้ ารู้จักว่า PUPPY STORE เป็ นผู้ให้ บริการสุนัขแบบ
ครบวงจร มีสินค้ าคุณภาพและให้ บริการในระดับพรีเมียม โดยบุคลากรทีมีความรู้ความชํานาญ
ประสบการณ์
6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้ าหมายระยะสัน
สร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีรู้จัก จดจํา และแข็งแกร่ง โดยการสร้ างการรับรู้ในแบรนด์สนิ ค้ า
(Brand Perceive) และความตะหนักต่อแบรนด์สนิ ค้ า ภายใน ปี แรก
6.1.2 เป้ าหมายระยะกลาง
เพิ มฐานลูกค้ าใหม่ และรักษาคุณภาพการบริการให้ ได้ ตามมาตรฐานทีกําหนด และ
พัฒนาให้ เพือให้ ได้ ความพึงพอใจของลูกค้ าร้ อยละ
6.1.3 เป้ าหมายระยะยาว
ขยายสาขาในจังหวัดนนทบุรี เพือครอบคลุมพืนทีของลูกค้ าเป้ าหมาย และเป็ นผู้นาํ ใน
ธุรกิจการให้ บริการสุนัขแบบครบวงจร ภายในปี ที



6.2 กลยุทธ์ทางการตลาด
6.2. ด้านสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ ( Product and Service )
ร้ าน Puppy Store เป็ นธุรกิจในการให้ บริการเกียวกับสุนัขครบวงจร โดยมีบริการขาย
อุปกรณ์เกียวกับสุนัข บริการขายอาหารสุนัขและบริการอาบนําตัดแต่งขนสุนัข โดยแต่ละบริการมี
รายละเอียดดังนี
) การอาบนําตัดแต่งขนเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึงในการแสดงความรัก การดูแลเอาใจ
ใส่สุนัข เป็ นการตรวจสุขภาพเบืองต้ นทังขนและผิวหนัง เพือสุขภาพทีดีและเพิมชีวิตชีวาให้ กับ
สุนัข Puppy Store มีบริการอาบนํา ตัดขนและบริการทีเกียวข้ อง โดยช่ างทีมีประสบการณ์ทีให้
ความใส่ใจดูแล เพือให้ สนุ ัขของท่านดูดีทสุี ด
) บริการจําหน่ ายสินค้ าเกียวกับสัตว์เลียง โดยมีของจําหน่ ายทีหลากหลายประเภท
อาทิ อาหารและขนม อุปกรณ์ให้ อาหาร สุขภาพและอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดและควบคุมกลิน ของ
เล่น ปลอกคอสายรัด เสือผ้ า สายจูง ฯลฯ
6.2. ด้านราคา ( Price )
ราคาทีอยู่ระดับปานกลางทีสามารถดึงดูดให้ ทงกลุ
ั ่ มลูกค้ าหลักมาใช้ บริการ แล้ วเมือ
เป็ นทีรู้จักและเกิดความประทับใจแล้ วก็จะเป็ นการแนะนําปากต่ อปากให้ ผ้ ูอืนมาใช้ บริการด้ วย
โดยมีอตั ราค่าบริการ ดังนี
. . ด้านช่องทางจัดจํ าหน่าย ( Place )
ปัจจัยนีถือว่าเป็ นปัจจัยสําคัญทีสุดในการสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอืนๆเพราะ
นอกจากจะมีการทีบริการหลากหลายสําหรับสุนัขแล้ ว PUPPY STORE มุ่งเน้ นทีจะให้ ผ้ ู ทีเลียง
สุนัขได้ ประทับใจกับสถานทีซึงตกแต่งร้ านสไตล์โมเดริน์ ให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจระหว่างการ
นังรอการนําสุนัขเข้ ารับบริการและการเลือกซือสินค้ า อีกทังยังสะดวกต่อการเดินทาง เพราะทําเล
ทีตังอยู่ในเขตชุมชนและมีทจอดรถกว้
ี
างขวาง
. . ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion )
ทางร้ านจะเน้ นการแจ้ งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และโปรโมชันต่างๆ ผ่านช่องทางนีเป็ น
ี
วและ
หลักอาทิ เว็บไซต์ของร้ าน, Search Engine, Facebook, Line เป็ นต้ น เพราะเป็ นวิธที รวดเร็
มีประสิทธิภาพเมือเทียบกับค่าใช้ จ่าย มากกว่านันทางร้ านก็จะยังให้ ความสําคัญการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางป้ ายโฆษณา และการบอกปากต่อปากจากคนรู้จักด้ วย
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
7.1 สถานทีตังของร้าน
PUPPY STORE ตั งอยู่ ริ ม ถนนสามั ค คี อํา เภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ซึ ง
ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น มีพืนทีใช้ สอยทีสะดวกสบาย มีจอดรถให้ แก่ผ้ ูนาํ สุนัขมาใช้ บริการ และมีการ



แบ่งโซนอาบนําตัดขนสุนัขและโซนจําหน่ ายสินค้ า สัตว์เลียงเพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
บริการ
7.2 ขันตอนการใช้บริการ
ลูกค้า
ฝ่ ายต้อนรับแนะนําบริ การ
อาบนําตัดขน/เลือกซือสิ นค้า
รับสิ นค้า
ชําระเงินค่าสิ นค้า/บริ การ

ภาพที . ขันตอนการให้ บริการ
8. แผนการเงิน
ในส่วนของงบประมาณการลงทุนสําหรับร้ าน Puppy Store จะใช้ เงินลงทุนในโครงการ
260, บาท ซึงเงินลงทุนจะนํามาลงทุนในสินทรัพย์ อุปกรณ์การอาบนําตัดขน โต๊ะ เก้ าอี เป็ น
ต้ น รวมทังจะแยกเป็ นเงินทุนหมุนเวียนทีจะใช้ ในกิจการเพือเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ PUPPY STORE
ได้ ประมาณการรายได้ เพิมขึน % ทุกปี ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี คือ . ปี
9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
การดําเนินธุรกิจมักจะมีสถานการณ์ต่างๆ ทีส่งผลต่ อการดําเนินงาน เช่ น การเมือง
เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ ดังนัน เพือให้ บริษัทสามารถรับมือและปรับแผนการดําเนิน
ธุรกิจเมือมีสถานการณ์ทไม่
ี เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ จึงมีแผนรองรับดังต่อไปนี
. . การเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่
หากกิจการมีคู่แข่งขันรายใหม่เพิมขึน กิจการจะทําการประเมินสถานการณ์การแข่งขัน
ใหม่เพือให้ ทราบถึงจุดเด่นจุดด้ อยของคู่แข่งขันแต่ละรายแล้ วนํามาเปรียบเทียบว่าขณะนีกิจการ
อยู่ ณ ตําแหน่งใด และนําจุดเด่นจุดด้ อยนันมาปรับใช้ ในกิจการเพือให้ ก่อให้ เกิดความได้ เปรียบ
ในการแข่งขันต่อไป



. . ยอดขายตํากว่าเป้ าหมาย
จัดทําการส่งเสริมการขายมากขึน เพือเพิมจํานวนลูกค้ าและรายได้ ดังนี
- อาบนํา ครั ง ได้ อ าบนําฟรี ครั ง เป็ นการกระตุ้ น ให้ ลู ก ค้ าพาสัต ว์เลี ยงมาใช้
บริการทีร้ านมากขึน
- ซือสินค้ าครบ , บาท ได้ รับส่วนลด % (เฉพาะสมาชิก)
. . จํานวนลูกค้ าเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
กิจการจะพิจารณาการให้ บริการว่ารวดเร็วทันใจหรือไม่ โดยจะไม่ให้ ลูกค้ าต้ องรอนาน
ร้ านจะเพิมปริมาณวัตถุดิบให้ เพียงพอและคืนกําไรสู่สงั คม เช่น ฉี ดวัคซีนฟรี ช่วยค่าอาหารสัตว์
ในวัด
. . ราคาของสินค้ ามีต้นทุนทีเพิมขึน
ราคาสินของสินค้ าจะมีต้นทุนเพิมสูงขึนตามราคาวัตถุดิบ น้ ามัน อัตราการจ้ างแรงงาน
ฯลฯ ดั งนั นบริ ษั ท ต้ อ งมี ก ารเจรจาต่ อ รองกับ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ หาผู้ ผ ลิ ต หลายๆ บริ ษั ท เพื อเป็ น
ทางเลือกด้ วยเช่นกัน
. . การลาออกของพนักงาน
ฝ่ ายบุคคลต้ องทําการศึกษาและหาสาเหตุของปั ญ หาเรืองการลาออกของพนักงาน
และหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตามบริษัทต้ องแก้ ไขปัญหาโดยเบืองต้ นไปก่อน
อย่ างเช่ น ให้ พ นั ก งานทีเคยเรี ย นรู้งานมาทางานแทนหรื อ จ้ างพนั ก งานรายวัน เพื อมาทํางาน
ชัวคราวแทนพนักงานทีลาออกไป และต้ องรีบดําเนินการเปิ ดรับสมัครพนักงานใหม่ให้ เร็วทีสุด
. . การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เพือสามารถรับมือกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทควรมีแผนสํารองต่างๆ
อาทิ การหาแหล่งกู้ยืมระยะสัน โดยการจัดทําวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารไว้ ล่วงหน้ า หรือ การ
จัดหาเงิน จากผู้ ถือหุ้ น เดิ ม โดยให้ เพิ มเงินลงทุ นตามสัดส่ วนเดิมทีถือหุ้ นอยู่ และการจัดทํางบ
กระแสเงินสดประมาณการล่วงหน้ า เพือดูความต้ องการการใช้ เงินในช่วงเวลาต่างๆๆ
9.2 แผนในอนาคต
- ขยายสาขา
บริษัทจะขยายสาขาร้ านให้ บริการสัตว์เลียงแบบครบวงจร ซึงให้ ครอบคลุมในพืนทีทีมี
กลุ่มเป้ าหมายพักอาศัยและเลือกใช้ บริการ
- ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใกล้ เคียง
PUPPY STORE จะเป็ นร้ านทีให้ บริการสุนัขแบบครบวงจรทีสมบูรณ์มากยิงขึน ถ้ ามี
การให้ บริการทางการแพทย์ ดังนันแบรนด์ของของร้ านเป็ นทีรู้จักแก่ลูกค้ าแล้ ว บริษัทจะทําการ
ขยายธุรกิจไปสู่โรงพยาบาลสัตว์ โดยอาศัยข้ อมู ลจากลูกค้ าทีมาใช้ บริ การตรวจสุขภาพและให้
คําปรึกษาเบืองต้ น ทีถูกเก็บรวบรวมไว้ ตลอดระยะเวลาทีประกอบกิจการ ซึงจะสามารถช่ วยให้
บริษัทมีรายได้ ทมากขึ
ี น
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