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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
  ปัจจุบันสัตว์เลียงนับเป็นส่วนหนึงทีเข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์การดาํรงชีวิตของ
มนุษย์ จากการทสีงัคมได้เข้าสงัคมผู้สงูอายุ คนมีอายุทยืีนยาวมากขนึ มีลูกน้อยลง ทาํให้สตัว์เลียง
เสมือนเป็นเพือนหรือเป็นเสมือนลูกทดแทน ทาํให้เกิดจาํนวนสัตว์เลียงในประเทศไทยขยายตัว
มากขนึ และส่งผลดีต่อธุรกจิทเีกยีวข้องกบัสตัว์เลียงได้รับอานิสงสเ์ติบโตตามไปด้วย 

  ทงันี จากแนวโน้มดังกล่าว ผลักดันให้ธุรกิจบริการกลุ่มทเีกยีวข้องกับสัตว์เลียง อาท ิ
อาหาร ขนม ทีพัก โรงแรม ไปจนถึงบริการกรูมมิง สระว่ายนํา ฯลฯ มีการเติบโตทุกภาคส่วน 
ส่งผลมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในกลุ่มธุรกจิสนิค้าอตุสาหกรรมสตัว์เลียง เพิมขนึต่อเนือง 
  ร้าน Puppy Store เป็นธุรกจิต่อยอดเพือความครบวงจรในการให้บริการเกยีวกบัธุรกจิ
สตัว์เลียงภายใต้แนวคิดทต้ีองการเหน็สตัว์เลียงในจังหวัดนนทบุรีมีคุณภาพชีวิตทดีีขนึ โดยการใช้
สนิค้าและการบริการของทางร้านเป็นสอืกลางแทนความรักความเอาใจใส่ จากใจของเจ้าของไปสู่
สนุัข เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว  
  แผนการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้นเรืองการรักษาคุณภาพการบริการให้ได้ตาม
มาตรฐานทกีาํหนด   
  แผนการตลาด ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดคือ ให้บริการเป็นกันเองในราคาทีเหมาะสม 
เพือให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจสงูสดุ 

  แผนทางการเงิน กิจการให้ผลตอบแทนได้มากกว่าทคีาดหวังไว้ และมีระยะเวลาการ
คืนทุนภายใน .  ปี 

  แผนในอนาคตของกิจการ จะมีการขยายสาขาร้านให้บริการสัตว์เลียงแบบครบวงจร 
ซึงให้ครอบคลุมในพืนททีมีีกลุ่มเป้าหมายพักอาศยัและเลือกใช้บริการ 
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2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1 แนวคิดในการจัดตงัธุรกิจ 

  จากคนทวัโลกครองความเป็นโสดมากขึน บางคู่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร หลายประเทศ
รวมไทยเริมเข้าสู่สงัคมผู้สงูวัยนิยมเลียงสตัว์เป็นเพือนคลายเหงา 
  ขณะทวัียรุ่นคนยุคใหม่นิยมเลียงสัตว์เป็นแฟชัน โดยสัตว์เลียงยอดฮิต 2 อันดับแรก
คือ สุนัขและแมว ส่งผลสินค้าและบริการต่อเนืองทังอาหารสัตว์เลียง สถานพยาบาลสัตว์เลียง 
ผลิตภัณฑท์เีกยีวเนือง รวมถึงส่งออกอาหารสตัว์เลียงขยายตัวต่อเนืองนายวิศิษฐ์ ลิมลือชา นายก
สมาคมผู้ผลิตอาหารสาํเร็จรูป และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
ในปี 2561 ไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลียงทุกชนิด (สุนัข แมว ไก่ สุกร กุ้ง และอืนๆ) 
51,355 ล้านบาท ขยายตัวเพิมขึนจากปีก่อน 8% ในมูลค่าดังกล่าวเป็นการส่งออกอาหารสุนัข
และแมว 42,600 ล้านบาท(สดัส่วน 83%) ขยายตัวเพิมขึนจากปีก่อน 12%“ข้อมูลทน่ีาสนใจใน
ปีทีผ่านมา ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลียงอันดับ 4 ของโลก เป็นรองเพียงเยอรมนี ฝรังเศส 
และสหรัฐฯเท่านัน จากในปี 2561 ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลียงของโลกมีมูลค่า 14,342 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 4.5 แสนล้านบาท คาํนวณที 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) ช่วงทีผ่านมา
ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลียงของไทยโตปีละ 7-10% ซึงเศรษฐกิจโลกมีผลต่อธุรกิจสัตว์เลียง
น้อย เพราะคนเลียงส่วนใหญ่อยู่ในพรีเมียมและมีกาํลังซือ ปัจจุบันอาหารหมา แมวแพงกว่า
อาหารคน 2-3 เท่าเพือให้สตัว์อยู่ดี กนิดี เพราะถ้าเจบ็ป่วยค่ารักษากแ็พง”ขณะทธุีรกจิสตัว์เลียง
ในประเทศไทยปี 2561 มีมูลค่า 3.22 หมืนล้านบาท(ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ) ใน
จาํนวนนีตลาดอาหารสัตว์มีมูลค่ามากสุด 1.46 หมืนล้านบาท(กราฟิกประกอบ) คาดปีนีธุรกิจ
สัตว์เลียงในไทยจะขยายตัว 7-10% หรือมีมูลค่าประมาณ 3.5 หมืนล้านบาท จากมีการขยาย
ธุรกจิทเีกยีวเนืองทงัโรงพยาบาลสตัว์ โรงแรม คอนโดฯ สปา ตัดขน อาบนาํ แต่งเลบ็ ตัดแต่งผม
ตามแฟชัน จัดแต่งงานสัตว์เลียง ให้เช่าสตัว์เลียง ฯลฯ (หน้า 1 ฐานเศรษฐกจิ ฉบับท ี3511 วันท ี
6-9 ตุลาคม 2562) 

  จากข้อมูลทกีล่าวมาจะเหน็ได้ว่าธุรกิจนีน่าสนใจอย่างมาก ประกอบกับผู้ก่อตังธุรกิจ 
Puppy Store เป็นหนึงในผู้ทีหลงรักสุนัขเป็นชีวิตจิตใจ กระทังจากความรักนันก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจคิดทาํธุรกิจขึนมาในทีสุด โดยการเปิดร้านขายอาหารสัตว์เป็นของตนเอง   เนืองจาก
เป็นคนรักสัตว์  ผนวกกับเลียงสุนัขไว้เป็นจาํนวนมาก  หลากหลายสายพันธุ์  ทาํให้มีผู้เข้ามา
สอบถามและขอคาํแนะนาํในการดูแลสัตว์เลียงอยู่เป็นประจาํ  และมีทอียู่ในละแวกถนนสามัคคี 
จังหวัดนนทบุรีอยู่แล้ว 
  ผู้ ก่อตั งเห็น ว่าเป็น โอกาสทีดี   จึ งได้ป รึกษากับ เพื อนคนไทย   ที มีความรู้  
ความสามารถ  และประสบการณ์ทางด้านการตัดแต่งทรงขนสตัว์เลียง  ดังนันจึงได้ช่วยกันศึกษา
ถึงรายละเอยีดในการทาํธุรกจิร้านอาบนาํตัดแต่งขนสตัว์ พบว่า  ธุรกจิทเีกยีวกบัสตัว์เลียงมีมูลค่า



การตลาดทสีงูขนึ  และมีแนวโน้มทเีติบโตขนึทุกปี  โดยปัจจัยหลักมาจากมุมมองของผู้บริโภคมอง
สัตว์เลียงเป็นสมาชิกของครอบครัวทีต้องเอาใจใส่ดูแลไม่ต่างไปจากสมาชิกคนอืนๆ   ทาํให้ผู้
ก่อตังเกดิความสนใจเปิดร้านอาบนาํตัดแต่งขนสตัว์เป็นอย่างมาก  เพือรองรับลูกค้าในชุมชนและ
พืนทใีกล้เคียงจังหวัดนนทบุรี  จึงเป็นทมีาของแผนธุรกจิในครังนี 

 2.2  แนวคิดในการดําเนินการ 
  ร้าน Puppy Store เป็นธุรกจิประเภทพาณิชยกรรมและการให้บริการ จาํหน่ายอปุกรณ ์
อาหาร และให้บริการเสริมสวยตัดแต่งทรงขนสตัว์เลียงเป็นหลัก อกีทงัยังรับ-ฝากเลียงสตัว์เลียง 
และรับจัดหาสตัว์เลียงทต้ีองการอกีด้วย 

  นอกจากนียังให้บริการด้านคาํปรึกษาและการดูแลสตัว์เลียงอย่างถูกวิธ ี รวมถึงบริการ
ข้อมูลข่าวสารเกยีวกบัสตัว์เลียงทวัไป และแนะนาํผลิตภัณฑท์เีหมาะสมแก่ลูกค้า ซึงการบริการจะ
เน้นแบบเป็นกนัเองโดยร้าน Puppy Store จะเปิดให้บริการทุกวันตังแต่เวลา 7.00 น. – 19.00 น 

 

3.  สินคา้และบริการ 
  ร้าน Puppy Store มีรายละเอยีดสนิค้าและบริการแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี 
 1) ขายอุปกรณ์ เช่น แชมพู ปลอกคอ สายจูง กรง ของเล่น หิน ทราย ต้นไม้ ฯลฯ ส่วนนี
เป็นส่วนทมีีกาํไรมากทสีดุรองจากการตัดแต่งขน เนืองจากบางส่วนเป็นสนิค้าฟุ่มเฟือยและสนิค้า
แฟชัน ลูกค้าจะซือด้วยความพอใจและไม่ค่อยเกยีงเรืองราคา  
 2) ขายอาหารสัตว์ทังอาหารสาํเรจ็รูปหรืออาหารสด อาหารประจาํหรืออาหารเสริม ซึง
เป็นสินค้าทีขายดีทีสุด เพราะสัตว์ต้องใช้ทุกวัน ซึงเจ้าของกมั็กไม่มีเวลาในการจัดเตรียมอาหาร
หรือปรุงอาหารเอง จึงต้องพึงพาอาหารสาํเรจ็รูปอาหารสดจากร้านขายอาหารสตัว์  
 3) เสริมสวยตัดแต่งทรงขน (grooming) หรือ การอาบนาํ ตัดแต่งทรงขนสนุัข เป็นงานที
เสริมความงามให้สัตว์เลียงสาํหรับเจ้าของทีรักความสวยงาม และให้ความสะอาดกับสัตว์เลียง 
โดยสุนัขทเีข้ามาเสริมสวยมากทสีดุคือ พูเดิล รองลงมาเป็น ชิห์สุ คอ็กเกอร์ มอลทสี ยอร์คเชียร์ 
ปอมเมอร์เรเนียน และพันธุอ์นื ๆ การตัดแต่งขนให้สวยขึนอยู่กบัหลายปัจจัย ทสีาํคัญคือ ตัวสตัว์
เองต้องให้ความร่วมมือ คือ ต้องนิงพอให้ตัดขนได้ ซึงช่างตัดขนต้องมีเทคนิคการจัดการ มิฉะนัน
อาจเกดิบาดแผลได้ อปุกรณก์ารตัดต้องเป็นอปุกรณท์มีีคุณภาพด้วยงานทไีด้จึงออกมาดี 
 

4.  วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 

  เมือวิถีชีวิตของคนเปลียนจากครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเล็ก แถมบางคู่
แต่งงานไม่มีบุตร ไหนจะผู้สงูอายุ และคนโสด สตัว์เลียงจึงมาเติมเตม็ชีวิตของผู้คนมากขึน แต่ใน
ปัจจุบันเราไม่ได้เลียงสัตว์แบบ Pet Lover ทีแค่รักหรืออยากมีสัตว์เลียง แต่กลับฟูมฟักเลียงดู
แบบ Pet Parent ทเีจ้าของสัตว์เลียงยอมควักกระเป๋าจ่าย เพือให้สัตว์เลียงมีคุณภาพชีวิตทีดี ดัน



มูลค่าตลาดรวมของธุรกจิสตัว์เลียงโตกว่า 3 หมืนล้านบาทและยังเฟืองฟูได้อกีเป็นทศวรรษ โดย
แบ่งเป็นธุรกิจอาหารสัตว์มีสัดส่วนใหญ่สุด 45% ตามมาด้วยธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว์ เช่น 
โรงพยาบาล คลินิก บริการอืนๆ มีสัดส่วน 32% และธุรกิจสินค้าอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น เสือผ้า 
ของเล่น ซึงมีสดัส่วน 23% ทงันี 5 ปัจจัยทส่ีงผลให้ตลาดสตัว์เลียงเติบโต กค็ือ 

  1. Aging Population นับวันคนโสดและคนสงูวัยมีมากขึนตามจาํนวนความสงูของตึก 
ความเหงาทาํให้พวกเขาต้องการสตัว์เลียงมาเติมเตม็ จึงทุ่มทุนฟูมฟักยกระดับสตัว์เลียงเหล่านัน
ตัวน้อยให้เหมือนคนในครอบครัว เพือให้สมาชิกเหล่านันมีชีวิตไม่ต่างจากลูกหรือคนรัก 

  2. Dual Income, No Kids (D.I.N.K) คนแต่งงานแล้วไม่มีบุตร หรือมีแค่คนเดียว 
การอยู่เป็นคู่ในเพศเดียวกนั ทาํให้สตัว์เลียงเป็นมากกว่าแค่สตัว์เลียง แต่กลายเป็นส่วนหนึงของ
คาํว่าครอบครัว เพือเติมเตม็ความรู้สกึทต้ีองการร่วมกนัดูแลใครสกัคน 

  3. Pet Humanization กลุ่มคนรักสตัว์นิยมเลียงสตัว์เสมือนลูก หมดยุคเลียงสัตว์แบบ
คลุกข้าว ก้าวสู่ยุคถนอมดังดวงใจ การเลียงดูสตัว์เลียงเปลียนไปจากอดีตทเีจ้าของหาข้าวหานาํให้
กนิ ฉีดวัคซีนดูแลยามป่วยไข้ แต่สตัว์เลียงในยุคปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินชีวิตทสีงูขึน เริม
ตังแต่การจ่ายเงินเพือเลือกสัตว์เลียง การดูแลด้านปัจจัย 4 ไปจนกระทังไลฟ์สไตล์ต่างๆ โดย
เฉลียการเลียงสุนัข 1 ตัว มีค่าใช้จ่ายอยู่ท ี1,000-1,500 บาทต่อเดือน ในขณะทีค่าใช้จ่ายของ
แมว 1 ตัว อยู่ท ี700-1,000 บาทต่อเดือน 

  4. Pet Health Care improved วิวัฒนาการทางการแพทย์ทีดีขึน เนืองจากกระแส
ความนิยมในธุรกจิสตัว์เลียง ประกอบกบัเจ้าของสตัว์เลียงทุ่มเทดูแลสตัว์เลียงให้มีคุณภาพชีวิตที
ดีทีสุด จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักเรียนสัตวแพทย์หันมาเลือกเรียนทางด้านสัตว์เลียงมากขึน 
70-80% จากเดิมทีเลือกเรียนเกียวกับปศุสัตว์ ทาํให้ธุรกิจคลินิคสัตว์เลียงในเมืองโตขึนมาก
ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา ปัจจุบันมีโรงพยาลสัตว์ทัวประเทศกว่า 3 พันแห่ง แบ่งเป็นคลินิกเล็กๆ 
80% คลินิคทสีามารถผ่าตัดได้ 15% และโรงพยาบาลทมีีเครืองมือพร้อมมีแพทย์เชียวชาญเฉพาะ
ทางอกีประมาณ 5% 

  5. Friendly Pet Community มีสถานทีและทีพักอาศัยสาํหรับสัตว์เลียงเพิมขึน เมือ
ความผูกผันระหว่างสัตว์เลียงกับเจ้าของมีมากขึน บริการต่างๆ จึงผุดขึนมารองรับสัตว์เลียง
เหล่านี เช่น โรงแรมแมวโคฟูกุ ทีบริการรับฝากแมว แต่ถึงแม้จะเป็นโรงแรมแมวทีใหญ่ทีสุดใน
เมืองไทย รองรับแมวได้กว่า 200 ตัว แต่ในช่วงหน้าเทศกาลกต้็องจองล่วงหน้าไม่ตาํกว่า 2-3 
เดือน เพราะทพัีกยังไม่เพียงพอ เนืองจากจาํนวนแมวทมีีเจ้าของเฉพาะในกรุงเทพฯ กมี็ประมาณ 
4 แสนตัว 
  จากปัจจัยดังกล่าวคาดการณ์ว่าสินค้าและบริการทเีกียวกับสัตว์เลียงจะเติบโตเฉลียปี
ละ 10% ต่อเนืองเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยไม่ได้รับผลกระทบจากมีวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือ
สถานการณ์การเมืองอย่างเช่นธุรกจิอนืๆ เพราะเจ้าของอยากให้สตัว์เลียงมีคุณภาพชีวิตทดีีมีไลฟ์
สไตล์ทคีล้ายกบัตัวเอง เช่น พาไปนังเล่นตามคาเฟ่สตัว์เลียง ไปออกกาํลังกายทสีระว่ายนาํ ทาํสปา 



แต่งตัวด้วยเสือผ้าและเครืองประดับสวยๆ กระทงัมีพิธีการฌาปนกิจ ส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เลียงมี
โอกาสต่อยอดได้อกีไกล และมีอนาคตสดใส 

 4.2  ตลาดเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกจิ PUPPY STORE คือกลุ่มลูกค้าอายุระหว่าง 23-60 ปี 
อาศัยในละแวกชุมชนหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 และพืนทใีกล้เคียง 
 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 

  1. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่  
  ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ถือว่าอยู่ในระดับตาํ เพราะการลงทุนต้องใช้เงินจาํนวน
มาก และเมือเข้ามาแล้วต้องใช้เวลานานในการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีรู้ จัก เพือให้ลูกค้ามันใจใน
สนิค้าและบริการ 
  2. อาํนาจต่อรองของผู้ผลิต  
  อาํนาจต่อรองของผู้ผลิตในธุรกิจนีอยู่ในระดับตาํ เนืองจากมีผู้ผลิตจาํหน่ายอาหาร 
และอุปกรณ์ต่างของสนุัขจาํนวนมาก และหากธุรกจิมีการสงัซือสนิค้าเป็นจาํนวนมากกย็ิงจะทาํให้
มีอาํนาจในการต่อรองมากขึนด้วย 

  3. อาํนาจต่อรองของผู้ซือ 

  เนืองจากปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในประเภทเดียวกันมีอยู่จาํนวนมาก ครอบคลุม
ทุกพืนท ีและมีการแข่งขันทรีุนแรง ทาํให้ผู้ซือมีโอกาสเลือก กงันันอาํนาจในการต่อรองของผู้ซือ
อยู่ในระดับสงู  
  4. การแข่งขนัระหว่างคู่แข่ง 
  การแข่งขันในธุรกิจให้บริการสัตว์เลียงค่อนข้างสูง ซึงขึนอยู่กับความต้องการของผู้
เลียงสัตว์ ดังนันเพือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพือให้
ลูกค้าเกดิความจงรักภักดีต่อสนิค้าและบริการของทางร้าน 

 

5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 

  ชือกจิการ   PUPPY STORE  

  ทอียู่/ทตีังกจิการ  เลขท ี875 Samakkee Rd, เมือง Nonthaburi 11000 

  รูปแบบการดาํเนินการ จาํหน่ายผลิตภัณฑแ์ละบริการอย่างครบวงจร สาํหรับ 

       สนุัข เปิดให้บริการทุกวันในช่วงเวลา 7.00 – 19.00 น. 
  ส่วนของเจ้าของ  260,000 บาท 

 

 

 



 5.2  แผนผงัองคก์ร 
   

 

รปูท ี .  แผนผงัองค์กร 
 5.3  วิสยัทศัน ์

  เป็นผู้นาํในธุรกิจบริการสุนัขแบบครบวงจร ทเีน้นการบริการในดูแลสุนัขดังลูก ด้วย
บุคลากรทมีีความรู้และประสบการณ ์

 5.4  พนัธกิจ 

  สร้าง Brand Awareness ให้ลูกค้ารู้ จักว่า PUPPY STORE เป็นผู้ให้บริการสุนัขแบบ
ครบวงจร มีสินค้าคุณภาพและให้บริการในระดับพรีเมียม โดยบุคลากรทีมีความรู้ความชาํนาญ 
ประสบการณ ์

 

6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 

       6.1.1 เป้าหมายระยะสนั 

  สร้างแบรนด์ให้เป็นทรีู้จัก จดจาํ และแขง็แกร่ง โดยการสร้างการรับรู้ ในแบรนด์สนิค้า 
(Brand Perceive) และความตะหนักต่อแบรนด์สนิค้า ภายใน  ปีแรก 

  6.1.2 เป้าหมายระยะกลาง 
  เพิมฐานลูกค้าใหม่และรักษาคุณภาพการบริการให้ได้ตามมาตรฐานทีกาํหนด และ
พัฒนาให้เพือให้ได้ความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ  

       6.1.3 เป้าหมายระยะยาว 
  ขยายสาขาในจังหวัดนนทบุรี เพือครอบคลุมพืนทขีองลูกค้าเป้าหมาย และเป็นผู้นาํใน
ธุรกจิการให้บริการสนัุขแบบครบวงจร ภายในปีท ี  

 

 

 

กรรมการบริหาร

ฝ่ายตอ้นรับ ฝ่ายใหบ้ริการ
สตัวเ์ลียง ฝ่ายสนบัสนุน



 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  6.2.  ดา้นสินคา้และบริการผลิตภณัฑ ์( Product and Service ) 

   ร้าน Puppy Store เป็นธุรกจิในการให้บริการเกยีวกบัสนัุขครบวงจร โดยมีบริการขาย
อุปกรณ์เกยีวกบัสนัุข บริการขายอาหารสนัุขและบริการอาบนาํตัดแต่งขนสนัุข โดยแต่ละบริการมี
รายละเอยีดดังนี 
 ) การอาบนาํตัดแต่งขนเป็นส่วนสาํคัญส่วนหนึงในการแสดงความรัก การดูแลเอาใจ
ใส่สุนัข เป็นการตรวจสุขภาพเบืองต้นทังขนและผิวหนัง เพือสุขภาพทีดีและเพิมชีวิตชีวาให้กับ
สุนัข Puppy Store มีบริการอาบนํา ตัดขนและบริการทีเกียวข้อง โดยช่างทีมีประสบการณ์ทีให้
ความใส่ใจดูแล เพือให้สนัุขของท่านดูดีทสีดุ  
 ) บริการจาํหน่ายสินค้าเกียวกับสัตว์เลียง โดยมีของจาํหน่ายทีหลากหลายประเภท 
อาท ิอาหารและขนม อุปกรณ์ให้อาหาร สขุภาพและอุปกรณ์ทาํความสะอาดและควบคุมกลิน ของ
เล่น ปลอกคอสายรัด เสอืผ้า สายจูง ฯลฯ 

  6.2.  ดา้นราคา ( Price ) 

  ราคาทอียู่ระดับปานกลางทสีามารถดึงดูดให้ทงักลุ่มลูกค้าหลักมาใช้บริการ แล้วเมือ
เป็นทีรู้ จักและเกิดความประทับใจแล้วกจ็ะเป็นการแนะนาํปากต่อปากให้ผู้อืนมาใช้บริการด้วย 
โดยมีอตัราค่าบริการ ดังนี 
  . .  ดา้นช่องทางจัดจําหน่าย ( Place ) 

  ปัจจัยนีถือว่าเป็นปัจจัยสาํคัญทสีดุในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอนืๆเพราะ
นอกจากจะมีการทีบริการหลากหลายสาํหรับสุนัขแล้ว PUPPY STORE มุ่งเน้นทีจะให้ผู้ทีเลียง
สนัุขได้ประทบัใจกบัสถานทซึีงตกแต่งร้านสไตล์โมเดริน์ ให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจระหว่างการ
นังรอการนาํสนุัขเข้ารับบริการและการเลือกซือสนิค้า อกีทงัยังสะดวกต่อการเดินทาง เพราะทาํเล
ทตีังอยู่ในเขตชุมชนและมีทจีอดรถกว้างขวาง 
  . .  ดา้นส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) 

  ทางร้านจะเน้นการแจ้งข่าวสาร ประชาสมัพันธ ์และโปรโมชันต่างๆ ผ่านช่องทางนีเป็น
หลักอาท ิเวบ็ไซต์ของร้าน, Search Engine, Facebook, Line  เป็นต้น เพราะเป็นวิธทีรีวดเรว็และ
มีประสทิธภิาพเมอืเทยีบกบัค่าใช้จ่าย มากกว่านันทางร้านกจ็ะยังให้ความสาํคัญการประชาสมัพันธ์
ผ่านทางป้ายโฆษณา และการบอกปากต่อปากจากคนรู้จักด้วย 

 

7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 

 7.1  สถานทีตงัของรา้น 

 PUPPY STORE ตังอยู่ริมถนนสามัคคี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึง
ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น มีพืนทใีช้สอยทสีะดวกสบาย มีจอดรถให้แก่ผู้นาํสนัุขมาใช้บริการ และมีการ



แบ่งโซนอาบนาํตัดขนสุนัขและโซนจาํหน่ายสินค้าสัตว์เลียงเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
บริการ 
 7.2  ขนัตอนการใชบ้ริการ 
 

  

 

ภาพท ี .  ขนัตอนการให้บริการ 
 

8.  แผนการเงิน 

  ในส่วนของงบประมาณการลงทุนสาํหรับร้าน Puppy Store จะใช้เงินลงทุนในโครงการ 
260,  บาท ซึงเงินลงทุนจะนาํมาลงทุนในสนิทรัพย์ อุปกรณ์การอาบนาํตัดขน โตะ๊ เก้าอ ีเป็น
ต้น รวมทงัจะแยกเป็นเงินทุนหมุนเวียนทจีะใช้ในกจิการเพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ PUPPY STORE 

ได้ประมาณการรายได้เพิมขนึ % ทุกปี ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี คือ .   ปี 

 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

               การดาํเนินธุรกิจมักจะมีสถานการณ์ต่างๆ ทีส่งผลต่อการดาํเนินงาน เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ ดังนัน เพือให้บริษัทสามารถรับมือและปรับแผนการดาํเนิน
ธุรกจิเมือมีสถานการณท์ไีม่เป็นไปตามแผนทวีางไว้ จึงมีแผนรองรับดังต่อไปนี 

  . .  การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ 

               หากกจิการมีคู่แข่งขนัรายใหม่เพิมขนึ กจิการจะทาํการประเมินสถานการณ์การแข่งขัน
ใหม่เพือให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งขันแต่ละรายแล้วนาํมาเปรียบเทยีบว่าขณะนีกิจการ
อยู่ ณ ตาํแหน่งใด และนาํจุดเด่นจุดด้อยนันมาปรับใช้ในกจิการเพือให้ก่อให้เกดิความได้เปรียบ
ในการแข่งขนัต่อไป 

ลูกคา้

ฝ่ายตอ้นรับแนะนาํบริการ

อาบนาํตดัขน/เลือกซือสินคา้

รับสินคา้

ชาํระเงินค่าสินคา้/บริการ



  . .  ยอดขายตาํกว่าเป้าหมาย 

              จัดทาํการส่งเสริมการขายมากขนึ เพือเพิมจาํนวนลูกค้าและรายได้ ดังนี 
  - อาบนํา ครัง ได้อาบนําฟรี ครัง เป็นการกระตุ้ นให้ลูกค้าพาสัตว์เลียงมาใช้
บริการทร้ีานมากขนึ 

  - ซือสนิค้าครบ ,  บาท ได้รับส่วนลด  % (เฉพาะสมาชิก) 

    . .  จาํนวนลูกค้าเพิมขนึอย่างรวดเรว็ 
  กจิการจะพิจารณาการให้บริการว่ารวดเรว็ทนัใจหรือไม่ โดยจะไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน 
ร้านจะเพิมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอและคืนกาํไรสู่สงัคม เช่น ฉีดวัคซีนฟรี  ช่วยค่าอาหารสัตว์
ในวัด   

  . .  ราคาของสนิค้ามีต้นทุนทเีพิมขนึ 

  ราคาสนิของสนิค้าจะมีต้นทุนเพิมสงูขนึตามราคาวัตถุดิบ น้ามัน อตัราการจ้างแรงงาน 
ฯลฯ ดังนันบริษัทต้องมีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต หรือหาผู้ผลิตหลายๆ บริษัท เพือเป็น
ทางเลือกด้วยเช่นกนั  

  . .  การลาออกของพนักงาน   
  ฝ่ายบุคคลต้องทาํการศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาเรืองการลาออกของพนักงาน 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างไรกต็ามบริษัทต้องแก้ไขปัญหาโดยเบืองต้นไปก่อน 
อย่างเช่น ให้พนักงานทีเคยเรียนรู้ งานมาทางานแทนหรือจ้างพนักงานรายวันเพือมาทํางาน
ชัวคราวแทนพนักงานทลีาออกไป และต้องรีบดาํเนินการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ให้เรว็ทสีดุ 

  . .  การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

                  เพือสามารถรับมือกบัปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทควรมีแผนสาํรองต่างๆ
อาท ิการหาแหล่งกู้ยืมระยะสนั โดยการจัดทาํวงเงินเบิกเกนิบัญชีกบัธนาคารไว้ล่วงหน้า หรือ การ
จัดหาเงินจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้เพิมเงินลงทุนตามสัดส่วนเดิมทีถือหุ้นอยู่ และการจัดทาํงบ
กระแสเงินสดประมาณการล่วงหน้า เพือดูความต้องการการใช้เงินในช่วงเวลาต่างๆๆ 

 9.2  แผนในอนาคต 

  - ขยายสาขา 
  บริษัทจะขยายสาขาร้านให้บริการสตัว์เลียงแบบครบวงจร ซึงให้ครอบคลุมในพืนททีมีี
กลุ่มเป้าหมายพักอาศัยและเลือกใช้บริการ  
  - ขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิใกล้เคียง 
  PUPPY STORE จะเป็นร้านทใีห้บริการสุนัขแบบครบวงจรทสีมบูรณ์มากยิงขึน ถ้ามี
การให้บริการทางการแพทย์ ดังนันแบรนด์ของของร้านเป็นทีรู้ จักแก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะทาํการ
ขยายธุรกิจไปสู่โรงพยาบาลสัตว์ โดยอาศัยข้อมูลจากลูกค้าทีมาใช้บริการตรวจสุขภาพและให้
คาํปรึกษาเบืองต้น ทีถูกเกบ็รวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาทีประกอบกิจการ ซึงจะสามารถช่วยให้
บริษัทมีรายได้ทมีากขนึ 
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