
 

 

HMP9-1 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิเปิดร้านบริการสุนัข “เฮ้าส์ ออฟ ด๊อก” เพ่ือให้บริการสุนัขใน
จังหวดัขอนแก่น 

Feasibility Stud of Investment in Dog’s Service Shop “House of Dog” in Khon Kaen Province 
 

สุทธิพร  ภูรัพพา (Suthipron Bhurappa)*  พงษธ์ร สุวรรณธาดา (Pongthorn Suwantada)**   
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ  ออกแบบรูปแบธุรกิจร้านบริการสุนขั ตามรูปแบบธุรกิจ CANVAS และศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเปิดร้านบริการสุนัข ในจงัหวดัขอนแก่น ตามรูปแบบธุรกิจท่ีออกแบบไว ้ โดยใชแ้บบ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ล้ียงสุนขัท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 400 คน ก าหนดต าแหน่งบริการใน
ตลาด ร้านเฮา้ส์ ออฟ ด๊อก (HOUSE OF DOG) จะใหบ้ริการสนุขแบบครบวงจรดว้ยความใส่ใจ เนน้คุณภาพการบริการ
ทุกขั้นตอน เป็นร้านบริการสุนขัระดบัห้าดาวในราคามิตรภาพ พบวา่ มีความเป็นไปไดท้างทั้ง4 ดา้น คือ ทางดา้นตลาด 
ทางดา้นเทคนิค ทางดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน ซ่ึงมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการมีความเป็นไปไดท้าง
การเงินเน่ืองจากมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั 60.34.54% ซ่ึงมากกวา่ตน้ทุนเงินทุนของโครงการ 
โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากบั 2,837,601.25 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 4.11 ปี เม่ือ
พิจารณามูลค่าปัจจุบนัสุทธิซ่ึงมีค่าเป็นบวกและอตัราผลตอบแทนของการลงทุนแลว้ ดงันั้นโครงการน้ีคุม้ค่าแก่การ
ลงทุน แสดงใหเ้ห็นวา่การเปิดร้านบริการสุนขั เป็นโครงการท่ีน่าสนใจ  

 
ABSTRACT 

The objective of this study was a Business services designed to dog base on CANVAS business model and 
study the possibility of investing in service of dogs in Khon Kaen Province. The questionnaire sample who shepherd 
dogs living in Muang District, Khon Kaen Province was number 400 cases. Positioning in the market, HOUSE OF 
DOG will provide turnkey with high care, highs quality service every step and dogs service is a five star but low 
price. The study found that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return on investment (IRR) 
of 60.34%, which is more than the capital cost of the project. The net present value (NPV) of 2,837,601.25 baht 
(discount rate equal to 10%) when deciding on a project basis. Net present value is greater than 0 and a payback 
period of the project is 4.11 years. A consideration of the project which is the net present value is positive and the 
return of the investment, the project is worth the investment it shows that the opening of a doge service, it is  a very 
interesting project. The results of the study analyze of the marketing, the technique, the management and the financial 
feasibility. The study found that there is a possibility to investment.  
 
 
 

ค าส าคญั: การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน, การบริการ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
Keywords:  Feasibility study, service,   the marketing      
*นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
**ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า  

ในปัจจุบนัแนวโนม้ท่ีครอบครัวทัว่โลกหรือ
แมก้ระทัง่ประเทศไทยเองมีจ านวนบุตรลดลง พร้อม
การลดขนาดของครอบครัวลง จากครอบครัวขนาด
ใหญ่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก  สังคมปัจจุบนัมีจ านวน
คนท่ีครองตวัเป็นโสดมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วน
หน่ึงท่ีท าให้ผูค้นเหล่านั้นจ านวนไม่น้อยหันไปเล้ียง
สตัวเ์พ่ือใหเ้ป็นเพ่ือนคลายเหงา เม่ือนานวนัจึงเกิดเป็น
ความรักความผูกพนัต่อสัตวท่ี์เล้ียงมากข้ึน ท าให้สัตว์
เล้ียงของบางครอบครัวมีสถานะไม่ต่างจากสมาชิกคน
หน่ึงของครอบครัว ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการดูแลและการ
ให้บริการสัตวเ์ล้ียงจึงเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีแนวโน้ม
เติบโต เป็นอย่างมากใน ปั จ จุบัน  น ายกสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑส์ตัวเ์ล้ียงไทย ระบุถึงแนวโนม้
ของสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทยปี 2558 ว่า ยอดนิยม 5 
อนัดบัแรก คือ 1.สุนัข 2.แมว  3.ปลาสวยงาม   4.สัตว์
ปีก และ 5.สัตวเ์ล็ก ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์สัตว์
เล้ียงไทย มีมูลค่า 1.5 หม่ืนลา้นบาท มีโอกาสเติบโต
สูงถึง 15% ในปีน้ี และน่าจะเติบโตไม่ต ่ากวา่ 10% ใน
ปี 2558 เช่น อุปกรณ์ท าความสะอาดอัตโนมติั หรือ 
บริการรับส่ง เพ็ท เซอร์วิส ท่ีตอบสนองโจทยค์นรุ่น
ใหม่ในยุคปัจจุบัน ผูเ้ล้ียงสัตวใ์ห้ความส าคญัในการ
เล้ียงสัตวอ์ยา่งดี เสมือนหน่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัว 
หาขอ้มูล ศึกษาหาความรู้ถึงการเล้ียงดู เอาใจใส่ ดูแล
เป็นอยา่งดี ทั้งอาหาร สุขอนามยั การบ ารุงรักษา พาไป
หาหมอ ฉีดวคัซีน อาบน ้ าตดัขน ออกก าลงักาย พาไป
ออกสังคมดว้ย ส่วนพฤติกรรมของคนเล้ียงสัตวพ์บวา่ 
มีการใช้จ่ายมากข้ึนเร่ืองอาหารท่ีเหมาะสม ถูกต้อง
ตามโภชนาการ ค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์เคร่ืองใช ้
เส้ือผา้ต่างๆ เป็นตน้  

แมว้า่ภาวะเศรษฐกิจจะค่อนขา้งผนัผวนและ
ขาดความเป็น เสถียรภาพ  แต่ ปั จ จุบันคนไทยมี
แนวโน้ม ให้ ความสนใจและ เล้ี ยงสั ตว์ม าก ข้ึน 
โดยเฉพาะสุนัขท่ียงัคงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก
เป็นอนัดบั 1  ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเพ่ือนแสนดีของ
มนุษย ์ แนวโนม้ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มกัเลือกเล้ียง
สุนัขพันธ์ุเล็ก  เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย การขนยา้ย

สะดวก ใชพ้ื้นท่ีในการเล้ียงน้อย เหมาะกบัครอบครัว
ขนาดเล็กหรือคนโสด โดยพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมมาก
สุดไดแ้ก่ ชิวาวา  ปอมเมอเรเนียน  ส่วนสุนขัพนัธ์ุใหญ่
ท่ีนิยมคือ โกลเดนรีซิฟเวอร์  เป็นตน้ 

จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การศึกษา ความเจริญ เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการบาง
หน่วยงาน และการคมนาคม ท่ีส าคัญของภูมิภาค
อีสานตอนกลาง มีจ านวนประชากรจดทะเบียน 
รวมถึงประชากรแฝงรวมอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากและ
หนาแน่นประมาณ 450,000 คน ยงัพบว่าเวบ็ไซด์ท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวดัขอนแก่น เช่น ขอนแก่นลิงค ์มีการ
ประกาศขายและบริการเก่ียวกบัสุนัขเป็นจ านวนมาก 
ผูศึ้กษาจึงมองว่าตลาดเก่ียวกับธุรกิจสุนัขในจังหวดั
ขอนแก่นมีแนวโน้มเติบโตและยงัมีความต้องการ
สินคา้และบริการ  ซ่ึงในปัจจุบนัการเล้ียงสุนขัของคน
รุ่นใหม่เล้ียงดูสุนัขให้เป็นอย่างดี ซ่ึงต่างจากในอดีต
มาก จึงท าให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเก่ียวกบัสุนขัเพ่ิมมากข้ึนเป็นเท่าตวั ส่งผลให้
เกิดการแข่งขนัในธุรกิจสูงน้ีข้ึน ผูบ้ริโภคมีทางเลือก
ในการตดัสินใจซ้ือบริการเพ่ิมมากข้ึนแมจ้ะประสบ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย่ในช่วงท่ีผ่านมา แต่
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวกบัสุนขัยงัคงเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง แนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ธุรกิจร้านบริการสุนัข เช่น อาบน ้ าตัดขน
สุนัข นวดสปาสุนัข โรงแรมสุนัข เป็นต้น ถือได้ว่า
เป็นธุรกิจท าเงินท าทอง หากอยูใ่นท าเลท่ีดี มีลูกคา้ขา
ประจ า ส าหรับคนท่ีรักสุนัขแลว้ ลูกคา้เหล่าน้ีลว้นมี
ความตอ้งการการดูแล ความเอาใจใส่ และการไดรั้บ
บริการเป็นอย่างดีจากร้านบริการ บางแห่งให้บริการ
เสริมต่อยอดไดอี้กมากมาย เช่น ให้บริการครบเคร่ือง
เร่ืองสุนัข, สระว่ายน ้ าอุ่นในร่ม, อาบน ้ า ตดัขน-สปา, 
อาบน ้ า (น ้ าอุ่น,  แชมพูและครีมนวด, ตัดเล็บ, ท า
ความสะอาดหู) รับฝึกสอนสุนขัทั้งแบบ ไป-กลบั เป็น
ตน้ ดงันั้นผูศึ้กษามีความประสงคท่ี์ศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นการลงทุนรูปแบบธุรกิจร้านบริการส าหรับสุนัข
ในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นข้อมูล

- 1133 -



 

 

HMP9-3 

ตดัสินใจในการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับสุนัข
ต่อไป  
  
วตัถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาและออกแบบรูปแบธุรกิจร้านบริการ
สุนัข และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเปิดร้าน
บริการสุนัข ในจงัหวดัขอนแก่น ตามรูปแบบธุรกิจท่ี
ออกแบบไว ้โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ประกอบดว้ยความเป็นไปได ้4 ดา้น ดงัน้ี 
 2.1 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
ตลาด 
 2.2 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
เทคนิค 

2.3 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการ
บริหารการจดัการ 

2.4 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
การเงิน 
 
วธีิด าเนินงาน    

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการออกแบบ
รูปแบบธุรกิจการให้บริการสุนัขใช้รูปแบบธุรกิจ 
CANVAS โดยศึกษาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ เอกสารวิชาการวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งงานวิจยั ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจร้านบริการสุนขั ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วิธีการออกแบบรูปแบบธุรกิจการบริการ

สุนัขผู ้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ กับผู ้เช่ียวชาญใน
ธุรกิจร้านบริการสุนขัซ่ึงประกอบดว้ย สัตวแพทยจ์าก
โรงพยาบาลสัตว ์และเจา้ของกิจการธุรกิจบริการสุนขั 
น าผลการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ให้ได้รูปแบบธุรกิจ
การบริการสุนัขท่ีประกอบด้วยรายละเอียด 9 ส่วนท่ี
ส าคัญต่อธุรกิจ แล้วจึงน ารูปแบบธุรกิจท่ีได้ไป
ทดสอบความเป็นไปได้ในด้านต่างๆดังน้ี 1) กลุ่ม
ลูกคา้ 2) คุณค่าท่ีน าเสนอ 3) ช่องทางเข้าถึง 4) สาย
สัมพนัธ์ลูกคา้ 5) ทรัพยากรท่ีส าคญั 6) งานหลกัท่ีท า 
7) หุ้นส่วนหลกั 8) โครงสร้างตน้ทุน และ 9) รูปแบบ
รายได ้

ประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ไดจ้ากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีใช้
ในการศึกษา คือ ผูเ้ล้ียงสุนัขท่ีอาศัยอยู่เขตเทศบาล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน    

   n = P(1-P)Z2 
              d2 

   n = 0.05(1-0.05)1.962                     
                 0.052 
    n = 384.16 
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็น

การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ต าราเรียน หนังสือ รายงานผลการวิจยั บทความ 
และท าการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมทางอินเทอร์เน็ต 

 
ผลการศึกษา 
1.    ผลการออกแบบรูปแบบธุรกจิ  

การออกแบบ ธุ ร กิ จ ใช้ รู ป แบ บ ธุ ร กิ จ 
CANVAS ท่ีประกอบดว้ย 9 ส่วนท่ีส าคญัต่อธุรกิจ คือ 
1) กลุ่มลูกคา้ 2) คุณค่าท่ีน าเสนอ 3) ช่องทางเขา้ถึง 4) 
สายสัมพนัธ์ลูกคา้ 5) ทรัพยากรท่ีส าคญั 6) งานหลกัท่ี
ท า 7) หุ้น ส่วนหลัก  8) โครงสร้างต้นทุน  และ 9) 
รูปแบบรายได้  การออกแบบผู ้ศึกษาใช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์ กบัผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจร้านบริการสุนัขซ่ึง

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ 
- การวเิคราะห์ดา้นการตลาด 
- การวเิคราะห์ดา้นการจดัการ 
- การวเิคราะห์ดา้นเทคนิค 
- การวเิคราะห์ดา้นการเงิน 
 

ทฤษ ีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ 

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจบริการสุนขั 

แบบสอบถาม 

วเิคราะห์ 

รูปแบบธุรกิจ CANVAS 
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ประกอบด้วย สัตวแพทยจ์ากโรงพยาบาลสัตว์ และ
เจา้ของกิจการธุรกิจบริการสุนขั ผลการออกแบบธุรกิจ
ดงัน้ี 

1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segments, CS) 
ลูกค้าท่ีใช้บริการร้านบริการสุนัข “เฮา้ส์ 

ออฟ ด๊อก” คือ เจ้าของผู ้เล้ียงสุนัขท่ีอาศัยอยู่เขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ท่ีนิยมใชบ้ริการอาบน ้ า 
ตดัขน หรือ ฝากเล้ียงสุนขั เป็นตน้ ตามร้านให้บริการ 
และสามารถจ่ายค่าบริการท่ีสูงการร้านตัดขนสุนัข
ทัว่ไปเลก็นอ้ย 

 
1.2 คุณค่าทีน่ าเสนอ (Value Preposition, 

VP) 
เจ้ าข อ งผู ้ เ ล้ี ย ง สุ นั ข จ ะ ได้ รั บ ค ว าม

สะดวกสบาย ทนัสมยั สะอาด และเป็นมืออาชีพซ่ึงมี
ความช าน าญ ในการ ดูแล สุนั ขแต่ ละสายพัน ธ์ 
ใหบ้ริการท่ีบา้น ดว้ยรูปแบบบริการท่ีหลากหลาย ครบ
วงจร และทันสมยั มีท่ีจอดรถยนต์สะดวกสบาย ซ่ึง
ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการเลือกซ้ือบริการ เช่น 
อาบน ้ า, ตดัเล็บ, เช็ดหู, ไถ (ทอ้ง,กน้,อุง้เทา้), บีบต่อม 
พร้อมแจกผา้พนัคอ และติดโบว ์สีสัน ท าสปา  (Spa)  
นวดตัวสุนัข นวดขน โปรตีนบ ารุงขน ซิลก้ีแฮร์โค 
ทส า โลชัน่บ ารุงขน สเปรยแ์ต่งขนบ ารุงขนใหก้บัสุนขั   

1.  บริการหลกั คือ การบริการอาบน ้ า ตดั
แตง่ขนสุนขั  

2.  บริการเสริม (มีบริการจดัส่งถึงบา้น)  
มีดงัน้ี 

2.1 การขายผลิตภัณฑ์ เก่ียวกับ
สุนัข เช่น ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และสินค้า
เก่ียวกบัการเสริมสวยใหสุ้นขั ทั้งแชมพู  น ้ ามนัชโลม
ให้ขนเงางาม น ้ ายาก าจดัเห็บ หมดั เส้ือส าหรับสุนัข 
แชมพูอาบแห้ง สเปรยข์จัดส่ิงสกปรก แผ่นเช็ดตัว 
แผ่นเช็ดคราบน ้ าตา สเปรยด์บักล่ินกายหมา น ้ าหอม
สุนัข โคโลญจ์สุนัขกล่ินต่างๆ แปรงสีฟันและยาสี
ฟันขจดัคราบหินปูน น ้ ายาท าความสะอาด ช่องปาก
สุนัข น ้ ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดใบหูสุนัข 
เป็นตน้ (มีบริการจดัส่งถึงบา้น)  

2.2 สายจูงสุนัข ขนมและของเล่น
ต่างๆ เช่น กระดูกปลอม ลูกบอล ฯลฯ สินคา้เหล่าน้ีท า
ให้ สี สั น ข อ ง ร้ าน ส ะ ดุ ด ต าม าก ข้ึ น  ท่ี ส าคั ญ
ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้เร่ืองสินคา้ท่ีขายด้วย (มี
บริการจดัส่งถึงบา้น) 

2 .3   อ า ห า ร  อ า ห า ร เส ริ ม 
อาหารแห้ง และวิตามินส าหรับสุนัขสุนัข (มีบริการ
จดัส่งถึงบา้น) 

3.  บริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
3.1  สปา นวดตัวสุนัข นวดขน 

โปรตีนบ ารุงขน ซิลก้ีแฮร์โค ทส า โลชั่นบ ารุงขน 
สเปรยแ์ต่งขนบ ารุงขนให้กบัสุนัข (มีบริการจดัส่งถึง
บา้น) 

3.2  โรงแรมสุนัข (Dog Hotel) มี
ประเภทฝากเล้ียงระหวา่งวนั (Dog Day Care) และฝาก
เตม็วนั 24 ชัว่โมง ไดรั้บการดูแลอยา่งดี มีลูกบอล ของ
เล่น ไวใ้ห้ในห้องนอน ตอนเยน็จะไดอ้อกก าลงักายวิ่ง
เล่น ราคาเร่ิมตน้ท่ี 200 บาท มีจ านวน 20 หอ้ง ส าหรับ
สุนัขขนาดใหญ่ 5 ห้อง สุนัขนาดกลาง 5 ห้อง สุนัข
นาดเล็ก  10 ห้อง ไม่รวมอาหาร สามารถท่ีจะดู
ถ่ายทอดสดสุนัขของเราจากกลอ้งวงจรปิดผ่านทาง
โทรศพัทมื์อถือ หรือบริการ facetime ใหผู้เ้ล้ียงกบัและ
สุนัขได้พบกันผ่าน Social online กันตลอด และมี
ผูดู้แลสุนขั 24 ชัว่โมง แถมบริการส่งสุนขัถึงบา้น  

3.3  บริการรับ-ส่ง ร่างสตัวเ์ล้ียงไป
ยงัวดั รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา นบัแต่การสวด การ
เผา เก็บกระดูก ลอยองัคาร จ าหน่ายโลง และกล่องเก็บ
กระดูก (มีบริการถึงบา้น) 

1.3 ช่องทางเข้าถึง (Channels, CH) 
บ้านเขท่ี 69/155  ถ.สีหราชเดโชไชย ต.

บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นบ้านเช่าเน้ือท่ี 963 
ตารางวา อยูใ่นซอย ร.8 ใกลส้นามบินขอนแก่น ใกล้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังภาพ ท่ี   สามารถ เดิน
ทางเขา้ออกไดส้ะดวก 

- 1135 -



 

 

HMP9-5 

1.4 สายสัมพนัธ์ลูกค้า (Customer 
Relationships, CR)   

เน่ืองจากกลุ่มลูกค้า คือ เจ้าของผู ้เล้ียง
สุนัข  ท่ีให้ความส าคัญกับสุนัขท่ีเล้ียง ดังนั้ นความ
น่าเช่ือถือของความเป็นมืออาชีพท่ีมีความช านาญของ
พนักงานท่ีให้บริการ และและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ทาง
ร้านแสดงใบประกาศณียบัตรรับรองเพ่ือความมัน่ใจ
ให้กบัเจ้าของผูเ้ล้ียงสุนัข มุ่งเน้นสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้แบบระยะยาว จะท าให้ลูกคา้ไวใ้จให้ความ
เช่ือถือ ขอ้มูลของสุนัขทุกรายจะถูกเก็บไวใ้นระบบ 
CRM ของทางร้าน เพ่ือใชใ้นการท ากิจกรรมทางการ
ตลาด เช่น ส่งการ์ดอวยพรวนัเกิดใหก้บัสุนขั ส่งขอ้มูล
ดา้นการดูแลสุนัข จดังานเล้ียงให้กบัสุนัขในเทศกาล
ต่างๆ เป็นตน้ 

1.5 ทรัพยากรทีส่ าคญั (Key Resources, KR) 
1) ทรัพยากรบุคคล จ าเป็นจะต้องอาศัย

ความเช่ียวชาญและช านาญเฉพาะดา้นการดูแลสุนขัแต่
ละสายพัน ธ์  ต้องท าให้ งาน ท่ีออกมามี คุณภาพ
น่าเช่ือถือ ทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัมีดงัน้ี คือ ผูจ้ดัการ
ร้านเป็นผู ้ดูแลภาพรวมของการด าเนินกิจการและ
บริหารจดัการองคก์รเบ้ืองตน้ บุคลการมีจ านวน 9 คน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยดังน้ี พนักงานตดัขนและท าสปา 
จ านวน 4 คน พนกังานท าความสะอาด 1 คน พนกังาน
รับจ่ายเงิน 1 คน พนกังานบญัชี 1 คน พนกังานบริการ
ทัว่ไป 1 คน 

2) แหล่งเงินทุนไดม้าจากเจา้ของโดยไม่
จ าเป็นตอ้งกูเ้งินจากธนาคาร 

3) ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุนขัต่างๆ  
4) เคร่ืองมือ เช่น ท่ีตดัขน ไดร์เป่าแหง้ 

อ่างอาบน ้ า เป็นตน้ 
1.6 งานหลกัทีท่ า (Key Activities, KA) 

1.  บริการหลกั คือ การบริการอาบน ้ า ตดั
แต่งขนสุนขั  

2.  บริการเสริม คือ การขายผลิตภัณฑ์
เก่ียวกบัสุนขั สายจูงสุนขั ขนมและของเล่นต่างๆ  
อาหาร อาหารเสริม อาหารแห้ง และวิตามิน
ส าหรับสุนขัสุนขั (มีบริการจดัส่งถึงบา้น) 

3 .  บ ริ ก าร อ่ื น ๆ  ได้ แ ก่  ส ป า   (Spa) 
โรงแรมสุนัข (Dog Hotel) มีประเภทฝากเล้ียง
ระหว่างวนั (Dog Day Care) และฝากเต็มวนั 24 
ชัว่โมง และบริการรับ-ส่ง  
1.7 หุ้นส่วนหลกั (Key Partnerships, KP) 

 ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลสุนัข อาหาร 
ยา และอาหารเสริม เส้ือผา้ ตวัแทนจ าหน่ายพนัธ์สุนัข 
เป็นตน้ 

1.8 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure, CS) 
การประมาณเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินงานมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) เ งิ น ล ง ทุ น  ( Investment Cost) เ งิ น

ลงทุนจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในส านักงาน ค่าปรับปรุงสถานท่ี 
(Capital Expenditure) แ ล ะ เ งิ น ทุ น ห มุ น เวี ย น 
(Working Capital) 

2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Operating 
Expenses) ประกอบดว้ยค่าวสัดุท่ีใชใ้นการดูแลสุนขั  

3) ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบ ริห าร 
( Selling, General and Administrative Expenses)
ประกอบด้วย ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าคอมมิชชั่น
พนักงาน  ค่ าฝึกอบรม  ค่ ารักษาประกัน สุขภาพ
พนักงาน ค่ าประกันสังคม ค่ าน ้ ามัน  ค่าส่งเสริม
การตลาด ค่ าเล้ียงรับรอง ค่ าว ัส ดุส านักงาน  ค่ า
โทรศพัท ์ค่าจา้งท าความสะอาด ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ค่า
เช่าอาคาร และค่าภาษีป้าย 

1.9 รูปแบบรายได้ (Revenue Streams, RS) 
รายได้มาจากการให้บริการการบริการ

อาบน ้ า ตัดแต่งขนสุนัข การขายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ
สุนัข สายจูงสุนัข ขนมและของเล่นต่างๆ อาหาร 
อาหารเสริม อาหารแห้ง และวติามินส าหรับสุนขัสุนขั 
(มีบริการจดัส่งถึงบ้าน) และบริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สปา  
(Spa) โรงแรมสุนัข (Dog Hotel) มีประเภทฝากเล้ียง
ระหว่างว ัน  (Dog Day Care) และฝาก เต็มวัน  24 
ชัว่โมง และบริการรับ-ส่ง 
 จากการรวบรวมขอ้มูลผลจากแบบสอบถาม 
คือ ผู ้เล้ียงสุนัขท่ีอาศัยอยู่เขตเทศบาล อ าเภอเมือง 
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จังหวดัขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มี
ดงัต่อไปน้ี 

ผลการศึกษาความเป็นได้ด้านการตลาด
พบ ว่ า  มี ค ว าม เป็ น ไป ได้ ใน ก าร ล ง ทุ น  แ ล ะ
อุตสาหกรรมน้ีมีน่าสนใจในระดับค่อนขา้งสูง โดย
สามารถเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งการตลาดไปด้วย ด้วย
รูปแบบบริการท่ีหลากหลาย ครบวงจร และทนัสมยั มี
ท่ีจอดรถยนต์สะดวกสบาย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นมีผล
ต่อการเลือกซ้ือบริการ จึงต้องก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยแบ่งส่วนตลาด แบ่งตามพฤติกรรม
บริโภค เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว แลว้ก าหนดตลาดเป้าหมาย คือ ผู ้
ท่ีช่ืนชอบล้ียงสุนัข ทั้งเพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 
20 – 60 ปี รายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน ทุกอาชีพ 
ทุกสถานภาพ  และก าหนดต าแหน่งบริการในตลาด 
ร้านเฮา้ส์ ออฟ ด๊อก (HOUSE OF DOG) จะให้บริการ
สนุขแบบครบวงจรด้วยความใส่ใจ เน้นคุณภาพการ
บริการทุกขั้นตอน เป็นร้านบริการสุนัขระดบัห้าดาว
ในราคามิตรภาพ โดยท าการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีมี
ความคล้ายคลึงกันทางธุรกิจ พบว่ามี  2 แห่ง ซ่ึง
เปรียบเทียบในดา้นคุณภาพ ราคา ความสะดวก และ
รูปแบบบริการ ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  ต  าแหน่งทางการตลาดร้านเฮา้ส์ ออฟ ด๊อก 

 
หมายเหต:ุ  แทนร้านเฮา้ส์ ออฟ ด๊อก  
  แทนร้านเอ 
  แทนร้านบี 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
พบว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เพราะการ
วางแผนจ านวนพนักงานท่ีเพียงพอในการด าเนิน
กิจการ  มี การคัด เลือก  จัดสรร  และมอบหมาย
ภาระหน้าท่ี ให้ เหมาะสมกับพนักงานทุกคน ให้
พนักงานทุกคนผ่านการอบรมในการดูแลสุนัข 
พนักงานตัดขนต้องผ่านการหลัดสูตรตัดคนและมี
ทักษะการตัดขนสุนัขเป็นอย่างดี  มีการจัดอบรม
พนักงานเร่ืองการให้บริการทุกสัปดาห์ และส่งอบรม
นอกสถาน ท่ี เพ่ือ เพ่ิมทักษะการดูแลสุนัขให้ได้
มาตรฐานและช านาญ ท่ีมีประสบการณ์และช านาญ
เก่ียวกับสุนัขประจ าร้านทุกวันท่ี เปิดบริการ โดย
เจ้าของเป็นผู ้วางแผนในการด าเนินกิจการ และ
ผูจ้ดัการร้านเป็นผูดู้แลภาพรวมของการด าเนินกิจการ
และบริหารจดัการองคก์รเบ้ืองตน้ บุคลการมีจ านวน 9 
คน ซ่ึงประกอบไปด้วยดังน้ี พนักงานตดัขนและท า
สปา จ านวน 4 คน พนักงานท าความสะอาด 1 คน 
พนักงาน รับจ่ายเงิน  1 คน  พนักงานบัญ ชี  1 คน 
พนกังานบริการทัว่ไป 1 คน  โดยจ่ายค่าจา้งตามตาราง
ท่ี 1 

 

 
ตารางที ่1  ค่าจา้งพนกังาน 

 
และใช้เงินทุนเร่ิมต้นโครงการ จ านวน 

2,000,000 บาท เป็นการระดมทุนจากสมาชิกใน
ครอบครัว มีทั้งหมด 3 หุ้นส่วน ก าหนดส่งคืนเงินตน้
หลงัด าเนินการไปแล้ว 3 เดือน คืนทุกเดือนนับจาก
เดือนท่ี 3  ระยะเวลา 4 ปี โดยไม่มีดอกเบ้ีย แบ่งเป็น 
26.3%, 26.3%, 26.3% และ 21.1% ตามล าดบั มีระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพ 

ราคา 

สูง 

สูง 

ต ่า 

ต ่า 

รูปแบบบริการ 

ความสะดวก
ช่อง 
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การจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี  (ABC) 
สุดท้ายได้มีการวางแผนเพ่ือป้องกันปัจจัยวิกฤตท่ีมี
โอกาสเกิดข้ึน 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้าน เทคนิค 
พบวา่ท าเลท่ีตั้ง อยูใ่นซอย ร.8 ใกลส้นามบินขอนแก่น 
ใกลม้หาวิทยาลยัขอนแก่น การศึกษาความเป็นไปได้
พิจารณาจาก คือ ระยะทางจากไม่ไกลเกินไป มีความ
เป็นไปไดใ้นการเช่าบา้นในช่วงเวลาทั้งโครงการคือ 5 
ปี มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบตามท่ีต้องการ ใน
ระยะเวลาการเช่าช่วงแรกเป็นเวลา 5 ปี โดยก าหนดค่า
เช่าใน ปี ท่ี 1 เท่ากบั 20,000 บาทต่อเดือน และเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 ในทุกๆปี ดังนั้ นในปี ท่ี 2 ก าหนดค่าเช่า
เท่ากับ 24,000 บาทต่อเดือน ในปีท่ี 3 เท่ากับ 28,800 
บาทต่อเดือน ในปีท่ี 4 เท่ากบั 34,560 บาทต่อเดือน ใน
ปีท่ี 5 เท่ากับ 41,472 บาทต่อเดือน โดยเจา้ของเป็นผู ้
เสียภาษีโรงเรือนและภาษีบ ารุงท้องถ่ินเอง สรุปว่ามี
ความเป็นไปไดใ้นการเอาอาคา ดงักล่าว มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่นไฟฟ้า น ้ าประปาเพียงพอและมีความ
สะดวกในการเดินทางเพราะตั้งอยู่ใกลใ้จกลางเมือง
ขอนแก่น การก าจดัขยะและของเสียสามารถจดัการให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมาย ขยะหรือของเสียท่ี
ในด าเนินการโดยเทศบาลนครขอนแก่น สัปดาห์ละ
สองคร้ังขยะทั่วไป สรุปว่าสถานท่ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกครบถ้วนตามท่ีต้องการการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการหาท าเลท่ีตั้ งท่ี เหมาะสมสรุปว่ามี
ความเป็นไปไดส้ าหรับท่ีตั้งดงักล่าว 

 
ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน

การเงนิ พบวา่ มีความเป็นไปไดท้างการเงินเน่ืองจากมี
การระดมเงินทุนจากครอบครัว จ านวน 2,00,000 บาท 
หากใชเ้งินลงทุนเบ้ืองตน้ทั้งส้ินเพียง 1,900,000  บาท 
จะไดมี้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 60.34% และมี
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 4.11 ปี โดยมี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 2,837,601.25 บาท 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกดา้นการดูแลสุนขัท่ี
ในแต่ละสายพนัธ์ โรคท่ีเกิดข้ึนกับสุนัข วิธีการดูแล
และรักษา หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีช่วยให้ร้านมีมาตรฐาน
การดูแลท่ีถูกสุขอนามยั 
 2. ควรมีการศึกษาสถานการณ์ทั่วไปและ
ภาวการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมตลอดเวลา เพ่ือให้
ทราบถึงโอกาสและภาวะคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ
สงผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ และศึกษาจุดอ่อน 
จุแข็งของคู่แข่ง ดูแนวโน้มรายใหม่ท่ีจะเข้ามา เพ่ือ
จดัท ากลยทุธ์องคก์รในอนาคต 
 3. ค วร มีก าร ศึ กษ าความต้อ งก ารข อง
ผูบ้ริโภคเพ่ิมเติมจากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนธุรกิจในคร้ังน้ี เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้ นไปใช้
ประโยชน์ในทางการตลาด ให้สามารถแข่งขันใน
อุตสาหกรรมน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาอิสระน้ีส าเร็จได้ด้วยดี เน่ืองจาก 
ผู ้ท าการศึกษาได้รับความกรุณาอย่างสูงจากท่าน
อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะน าทางการ
ท าการศึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่อง    
ต่าง ๆ ในมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ี
ด าเนินไปได้ด้วยดี และส าเร็จได้โดยสมบูรณ์ ผู ้ท า
การศึกษาขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีช่วยประ
สิทธิประสาทวิชาความรู้ทั้งในห้องเรียนตามหลกัสูตร
วชิาการบริหารจดัการและเทคนิควชิาท่ีน ามาใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั และส่งเสริมให้มีความกา้วหน้า
ในอาชีพการงานสืบต่อไป 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ท่ีให้ก าเนิด 
อบรม เล้ียงดูมาด้วยความรักความอบอุ่น และเป็น
ก าลังส าคัญช่วยพักดันให้ มีความขยันหมั่น เพียร 
รวมถึงครอบครัวท่ี รักอย่างยิ่ง ท่ี คอยให้ก าลังใจ
การศึกษาในคร้ังน้ี 
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ขอขอบคุณเพื่อน MBA  รุ่น 20 ท่ีช่วยเหลือ
แนะน าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาแก่ผูท้  าการศึกษา
ดว้ยดี 
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