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การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนธุรกิจเปิ ดร้ านบริ การสุ นัข “เฮ้ าส์ ออฟ ด๊ อก” เพื่อให้ บริการสุ นัขใน
จังหวัดขอนแก่น
Feasibility Stud of Investment in Dog’s Service Shop “House of Dog” in Khon Kaen Province
สุทธิพร ภูรัพพา (Suthipron Bhurappa)* พงษ์ธร สุวรรณธาดา (Pongthorn Suwantada)**
บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์คือ ออกแบบรู ปแบธุรกิจร้านบริ การสุนขั ตามรู ปแบบธุรกิจ CANVAS และศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนเปิ ดร้านบริ การสุ นัข ในจังหวัดขอนแก่น ตามรู ปแบบธุ รกิ จที่ ออกแบบไว้ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ลี้ยงสุ นขั ที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 400 คน กาหนดตาแหน่งบริ การใน
ตลาด ร้านเฮ้าส์ ออฟ ด๊อก (HOUSE OF DOG) จะให้บริ การสนุขแบบครบวงจรด้วยความใส่ใจ เน้นคุณภาพการบริ การ
ทุกขั้นตอน เป็ นร้านบริ การสุ นขั ระดับห้าดาวในราคามิตรภาพ พบว่า มีความเป็ นไปได้ทางทั้ง4 ด้าน คือ ทางด้านตลาด
ทางด้านเทคนิ ค ทางด้านการจัดการ และด้านการเงิน ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการมีความเป็ นไปได้ทาง
การเงินเนื่ องจากมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 60.34.54% ซึ่ งมากกว่าต้นทุนเงินทุนของโครงการ
โดยมี มูลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ (NPV) เท่ ากับ 2,837,601.25 บาท และมี ระยะเวลาคื นทุ นของโครงการเท่ ากับ 4.11 ปี เมื่ อ
พิจารณามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ซ่ ึ งมีค่าเป็ นบวกและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนแล้ว ดังนั้นโครงการนี้ คุม้ ค่าแก่การ
ลงทุน แสดงให้เห็นว่าการเปิ ดร้านบริ การสุนขั เป็ นโครงการที่น่าสนใจ
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.
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บทนา
ในปั จจุบนั แนวโน้มที่ครอบครัวทัว่ โลกหรื อ
แม้กระทัง่ ประเทศไทยเองมีจานวนบุตรลดลง พร้อม
การลดขนาดของครอบครัว ลง จากครอบครัวขนาด
ใหญ่เป็ นครอบครัวขนาดเล็ก สังคมปั จจุบนั มีจานวน
คนที่ครองตัวเป็ นโสดมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งเป็ นปั จจัยส่วน
หนึ่ งที่ ทาให้ผูค้ นเหล่านั้นจานวนไม่น้อยหันไปเลี้ ยง
สัตว์เพื่อให้เป็ นเพื่อนคลายเหงา เมื่อนานวันจึงเกิดเป็ น
ความรักความผูกพันต่อสัตว์ที่เลี้ยงมากขึ้น ทาให้สัตว์
เลี้ยงของบางครอบครัวมีสถานะไม่ต่างจากสมาชิกคน
หนึ่ งของครอบครัว ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับการดูแลและการ
ให้บริ การสัตว์เลี้ ยงจึ งเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จที่ มีแนวโน้ม
เติ บ โตเป็ น อย่ า งมากในปั จจุ บั น น ายกสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี้ยงไทย ระบุถึงแนวโน้ม
ของสัตว์เลี้ ยงในประเทศไทยปี 2558 ว่า ยอดนิ ยม 5
อันดับแรก คือ 1.สุ นัข 2.แมว 3.ปลาสวยงาม 4.สัตว์
ปี ก และ 5.สัตว์เล็ก ส่ วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์
เลี้ยงไทย มีมูลค่า 1.5 หมื่ นล้านบาท มี โอกาสเติบโต
สูงถึง 15% ในปี นี้ และน่าจะเติบโตไม่ต่ากว่า 10% ใน
ปี 2558 เช่ น อุป กรณ์ ทาความสะอาดอัตโนมัติ หรื อ
บริ การรับส่ ง เพ็ท เซอร์ วิส ที่ ตอบสนองโจทย์คนรุ่ น
ใหม่ในยุคปั จจุ บัน ผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ให้ความสาคัญ ในการ
เลี้ยงสัตว์อย่างดี เสมือนหนึ่ งเป็ นสมาชิกในครอบครัว
หาข้อมูล ศึกษาหาความรู ้ถึงการเลี้ยงดู เอาใจใส่ ดูแล
เป็ นอย่างดี ทั้งอาหาร สุขอนามัย การบารุ งรักษา พาไป
หาหมอ ฉี ดวัคซี น อาบน้ าตัดขน ออกกาลังกาย พาไป
ออกสังคมด้วย ส่ วนพฤติกรรมของคนเลี้ยงสัตว์พบว่า
มี ก ารใช้จ่ายมากขึ้ น เรื่ อ งอาหารที่ เหมาะสม ถูกต้อ ง
ตามโภชนาการ ค่ ารั ก ษาพยาบาล อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้
เสื้ อผ้าต่างๆ เป็ นต้น
แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างผันผวนและ
ขาดความเป็ นเสถี ย รภาพ แต่ ปั จจุ บั น คนไทยมี
แน วโน้ ม ให้ ค วามสน ใจและเลี้ ยงสั ต ว์ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะสุ นัขที่ ยงั คงได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
เป็ นอันดับ 1 ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเพื่อนแสนดีของ
มนุษย์ แนวโน้มในปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่มกั เลือกเลี้ยง
สุ นัข พัน ธุ์ เล็ก เพราะเสี ย ค่ าใช้จ่ ายน้อ ย การขนย้า ย
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สะดวก ใช้พ้ืนที่ ในการเลี้ยงน้อย เหมาะกับครอบครัว
ขนาดเล็กหรื อคนโสด โดยพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมาก
สุดได้แก่ ชิวาวา ปอมเมอเรเนียน ส่วนสุนขั พันธุ์ใหญ่
ที่นิยมคือ โกลเดนรี ซิฟเวอร์ เป็ นต้น
จัง หวัด ขอนแก่ น เป็ นศู น ย์ก ลางทางด้ า น
การศึกษา ความเจริ ญ เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการบาง
หน่ ว ยงาน และการคมนาคม ที่ ส าคัญ ของภู มิ ภ าค
อี ส านตอนกลาง มี จ านวนประชากรจดทะเบี ย น
รวมถึงประชากรแฝงรวมอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากและ
หนาแน่ นประมาณ 450,000 คน ยังพบว่าเว็บไซด์ที่มี
ชื่อเสี ยงของจังหวัดขอนแก่น เช่น ขอนแก่นลิงค์ มีการ
ประกาศขายและบริ การเกี่ ยวกับสุ นัขเป็ นจานวนมาก
ผูศ้ ึ กษาจึ งมองว่าตลาดเกี่ ยวกับธุ รกิ จสุ นัขในจังหวัด
ขอนแก่ น มี แ นวโน้ม เติ บ โตและยัง มี ค วามต้อ งการ
สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งในปั จจุบนั การเลี้ยงสุ นขั ของคน
รุ่ นใหม่เลี้ ยงดู สุนัขให้เป็ นอย่างดี ซึ่ งต่างจากในอดี ต
มาก จึ ง ท าให้ ค วามต้อ งการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การที่เกี่ยวกับสุ นขั เพิ่มมากขึ้นเป็ นเท่าตัว ส่ งผลให้
เกิ ดการแข่งขันในธุ รกิ จสู งนี้ ข้ ึน ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือก
ในการตัดสิ นใจซื้ อบริ การเพิ่ มมากขึ้ นแม้จะประสบ
ปั ญ หาภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ย่ า แย่ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมา แต่
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวกับสุ นขั ยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ธุ ร กิ จ ร้ านบริ ก ารสุ นั ข เช่ น อาบน้ าตัด ขน
สุ นัข นวดสปาสุ นัข โรงแรมสุ นัข เป็ นต้น ถื อ ได้ว่า
เป็ นธุรกิจทาเงินทาทอง หากอยูใ่ นทาเลที่ดี มีลูกค้าขา
ประจา สาหรั บคนที่ รักสุ นัขแล้ว ลูกค้าเหล่านี้ ล้วนมี
ความต้องการการดู แล ความเอาใจใส่ และการได้รับ
บริ การเป็ นอย่างดี จากร้านบริ การ บางแห่ งให้บริ การ
เสริ มต่อยอดได้อีกมากมาย เช่น ให้บริ การครบเครื่ อง
เรื่ องสุ นัข, สระว่ายน้ าอุ่นในร่ ม, อาบน้ า ตัดขน-สปา,
อาบน้ า (น้ าอุ่ น , แชมพู แ ละครี ม นวด, ตัด เล็ บ , ท า
ความสะอาดหู) รับฝึ กสอนสุ นขั ทั้งแบบ ไป-กลับ เป็ น
ต้น ดังนั้นผูศ้ ึกษามีความประสงค์ที่ศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการลงทุนรู ปแบบธุรกิจร้านบริ การสาหรับสุ นัข
ในอ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด ขอนแก่ น เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล

HMP9-3
ตัดสิ น ใจในการประกอบธุ รกิ จบริ การเกี่ ยวกับ สุ นัข
ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ ก ษาและออกแบบรู ป แบธุ รกิ จร้านบริ การ
สุ นัข และศึ กษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนเปิ ดร้าน
บริ การสุ นัข ในจังหวัดขอนแก่น ตามรู ปแบบธุ รกิ จที่
ออกแบบไว้ โดยศึ กษาความเป็ นไปได้ในการลงทุ น
ประกอบด้วยความเป็ นไปได้ 4 ด้าน ดังนี้
2.1 การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ น
ตลาด
2.2 การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ น
เทคนิค
2.3 การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการ
บริ หารการจัดการ
2.4 การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ น
การเงิน
วิธีดาเนินงาน
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้ท าการออกแบบ
รู ป แบบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสุ นั ข ใช้รู ป แบบธุ ร กิ จ
CANVAS โดยศึ กษาข้อมูลจากแหล่งความรู ้ ต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น หนังสื อ เอกสารวิชาการวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้องงานวิจยั ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต และปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญในธุรกิจร้านบริ การสุนขั ดังภาพที่ 1

ทฤษ ีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ

แบบสอบถาม

วิเคราะห์

วิธี ก ารออกแบบรู ป แบบธุ ร กิ จ การบริ ก าร
สุ นั ข ผู ้ศึ ก ษาใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ กับ ผู ้เชี่ ย วชาญใน
ธุรกิจร้านบริ การสุ นขั ซึ่ งประกอบด้วย สัตวแพทย์จาก
โรงพยาบาลสัตว์ และเจ้าของกิจการธุรกิจบริ การสุ นขั
นาผลการสัมภาษณ์ ไปวิเคราะห์ ให้ได้รูป แบบธุ รกิ จ
การบริ การสุ นัขที่ ประกอบด้วยรายละเอียด 9 ส่ วนที่
ส าคั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ แล้ ว จึ ง น ารู ปแบบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ ไ ป
ทดสอบความเป็ นไปได้ใ นด้า นต่ างๆดัง นี้ 1) กลุ่ ม
ลูกค้า 2) คุ ณ ค่าที่ น าเสนอ 3) ช่ อ งทางเข้าถึ ง 4) สาย
สัมพันธ์ลูกค้า 5) ทรัพยากรที่ สาคัญ 6) งานหลักที่ ทา
7) หุ ้นส่ วนหลัก 8) โครงสร้างต้นทุน และ 9) รู ปแบบ
รายได้
ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ ใช้
ในการศึ ก ษา คื อ ผูเ้ ลี้ ยงสุ นัข ที่ อ าศัยอยู่เขตเทศบาล
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน
n = P(1-P)Z2
d2
n = 0.05(1-0.05)1.962
0.052
n = 384.16
และข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
เช่น ตาราเรี ยน หนังสื อ รายงานผลการวิจยั บทความ
และทาการสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต

รู ปแบบธุรกิจ CANVAS

ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบรู ปแบบธุรกิจ
การอ อ ก แ บ บ ธุ รกิ จใช้ รู ป แ บ บ ธุ รกิ จ
CANVAS ที่ประกอบด้วย 9 ส่วนที่สาคัญต่อธุรกิจ คือ
1) กลุ่มลูกค้า 2) คุณค่าที่ นาเสนอ 3) ช่องทางเข้าถึง 4)
สายสัมพันธ์ลูกค้า 5) ทรัพยากรที่สาคัญ 6) งานหลักที่
ท า 7) หุ ้ น ส่ ว นหลัก 8) โครงสร้ า งต้น ทุ น และ 9)
รู ปแบบรายได้ การออกแบบผู ้ ศึ ก ษาใช้ วิ ธี การ
สัมภาษณ์ กับผูเ้ ชี่ ยวชาญในธุ รกิ จร้านบริ การสุ นัขซึ่ ง

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
- การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
- การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการ
- การวิเคราะห์ดา้ นเทคนิค
- การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน

ความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบริ การสุ นขั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ประกอบด้วย สัต วแพทย์จ ากโรงพยาบาลสัต ว์ และ
เจ้าของกิจการธุรกิจบริ การสุนขั ผลการออกแบบธุรกิจ
ดังนี้
1.1 กลุ่มลูกค้ า (Customer Segments, CS)
ลูกค้าที่ ใช้บ ริ การร้ านบริ การสุ นัข “เฮ้าส์
ออฟ ด๊ อ ก” คื อ เจ้า ของผู ้เลี้ ยงสุ นั ข ที่ อ าศั ย อยู่ เขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่นิยมใช้บริ การอาบน้ า
ตัดขน หรื อ ฝากเลี้ยงสุ นขั เป็ นต้น ตามร้านให้บริ การ
และสามารถจ่ ายค่ าบริ ก ารที่ สู งการร้ านตัด ขนสุ นัข
ทัว่ ไปเล็กน้อย
1.2

คุณค่ าทีน่ าเสนอ (Value Preposition,

VP)
เจ้ า ข อ งผู ้ เ ลี้ ย งสุ นั ข จ ะ ไ ด้ รั บ ค ว าม
สะดวกสบาย ทันสมัย สะอาด และเป็ นมืออาชี พซึ่ งมี
ความ ช าน าญ ใน การดู แลสุ นั ข แต่ ล ะสายพั น ธ์
ให้บริ การที่บา้ น ด้วยรู ปแบบบริ การที่หลากหลาย ครบ
วงจร และทัน สมัย มี ที่จอดรถยนต์สะดวกสบาย ซึ่ ง
ปั จ จัย เหล่ านี้ ล้ว นมี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ บริ ก าร เช่ น
อาบน้ า, ตัดเล็บ, เช็ดหู , ไถ (ท้อง,ก้น,อุง้ เท้า), บีบต่อม
พร้อมแจกผ้าพันคอ และติดโบว์ สี สัน ทาสปา (Spa)
นวดตัวสุ นัข นวดขน โปรตี น บ ารุ งขน ซิ ล กี้ แฮร์ โค
ทสา โลชัน่ บารุ งขน สเปรย์แต่งขนบารุ งขนให้กบั สุนขั
1. บริ การหลัก คือ การบริ การอาบน้ า ตัด
แต่งขนสุนขั
2. บริ การเสริ ม (มีบริ การจัดส่งถึงบ้าน)
มีดงั นี้
2.1 การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ
สุ นั ข เช่ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าความสะอาด และสิ น ค้า
เกี่ยวกับการเสริ มสวยให้สุนขั ทั้งแชมพู น้ ามันชโลม
ให้ขนเงางาม น้ ายากาจัดเห็ บ หมัด เสื้ อสาหรับสุ นัข
แชมพูอ าบแห้ ง สเปรย์ข จัด สิ่ งสกปรก แผ่น เช็ด ตัว
แผ่นเช็ดคราบน้ าตา สเปรย์ดบั กลิ่นกายหมา น้ าหอม
สุ นัข โคโลญจ์สุ นัข กลิ่ น ต่างๆ แปรงสี ฟั นและยาสี
ฟันขจัดคราบหิ นปูน น้ ายาทาความสะอาด ช่องปาก
สุ นั ข น้ ายาและอุ ป กรณ์ ท าความสะอาดใบหู สุ นั ข
เป็ นต้น (มีบริ การจัดส่งถึงบ้าน)
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2.2 สายจูงสุ นัข ขนมและของเล่น
ต่างๆ เช่น กระดูกปลอม ลูกบอล ฯลฯ สิ นค้าเหล่านี้ทา
ให้ สี สั น ข อ ง ร้ าน ส ะ ดุ ด ต าม าก ขึ้ น ที่ ส าคั ญ
ผูป้ ระกอบการต้องมี ความรู ้ เรื่ องสิ น ค้าที่ ขายด้วย (มี
บริ การจัดส่งถึงบ้าน)
2 .3 อ า ห า ร อ า ห า ร เส ริ ม
อาหารแห้ง และวิตามิ นสาหรั บสุ นัขสุ นัข (มี บ ริ การ
จัดส่งถึงบ้าน)
3. บริ การอื่นๆ ได้แก่
3.1 สปา นวดตัว สุ นั ข นวดขน
โปรตี น บ ารุ ง ขน ซิ ล กี้ แฮร์ โ ค ทส า โลชั่น บ ารุ ง ขน
สเปรย์แต่งขนบารุ งขนให้กบั สุ นัข (มีบริ การจัดส่ งถึง
บ้าน)
3.2 โรงแรมสุ นัข (Dog Hotel) มี
ประเภทฝากเลี้ยงระหว่างวัน (Dog Day Care) และฝาก
เต็มวัน 24 ชัว่ โมง ได้รับการดูแลอย่างดี มีลูกบอล ของ
เล่น ไว้ให้ในห้องนอน ตอนเย็นจะได้ออกกาลังกายวิ่ง
เล่น ราคาเริ่ มต้นที่ 200 บาท มีจานวน 20 ห้อง สาหรับ
สุ นัขขนาดใหญ่ 5 ห้อง สุ นัข นาดกลาง 5 ห้อง สุ นัข
นาดเล็ ก 10 ห้ อ ง ไม่ ร วมอาหาร สามารถที่ จะดู
ถ่ายทอดสดสุ นัข ของเราจากกล้องวงจรปิ ดผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ หรื อบริ การ facetime ให้ผเู ้ ลี้ยงกับและ
สุ นั ข ได้พ บกัน ผ่ า น Social online กัน ตลอด และมี
ผูด้ ูแลสุนขั 24 ชัว่ โมง แถมบริ การส่งสุนขั ถึงบ้าน
3.3 บริ การรับ-ส่ง ร่ างสัตว์เลี้ยงไป
ยังวัด รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา นับแต่การสวด การ
เผา เก็บกระดูก ลอยอังคาร จาหน่ายโลง และกล่องเก็บ
กระดูก (มีบริ การถึงบ้าน)
1.3 ช่ องทางเข้ าถึง (Channels, CH)
บ้านเขที่ 69/155 ถ.สี ห ราชเดโชไชย ต.
บ้านเป็ ด อ.เมื อง จ.ขอนแก่ น เป็ นบ้านเช่ าเนื้ อที่ 963
ตารางวา อยูใ่ นซอย ร.8 ใกล้สนามบิ นขอนแก่น ใกล้
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ดั ง ภาพที่ สามารถเดิ น
ทางเข้าออกได้สะดวก
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1.4 สายสัมพันธ์ ลูกค้ า (Customer
Relationships, CR)
เนื่ อ งจากกลุ่ ม ลู ก ค้า คื อ เจ้า ของผู ้เลี้ ยง
สุ นั ข ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ สุ นั ข ที่ เลี้ ย ง ดัง นั้ นความ
น่าเชื่อถือของความเป็ นมืออาชีพที่ มีความชานาญของ
พนักงานที่ ให้บริ การ และและมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ทาง
ร้านแสดงใบประกาศณี ยบัตรรับรองเพื่อความมัน่ ใจ
ให้กบั เจ้าของผูเ้ ลี้ ยงสุ นัข มุ่งเน้นสร้างความสัมพัน ธ์
กับลูกค้าแบบระยะยาว จะทาให้ลูกค้าไว้ใจให้ความ
เชื่ อถื อ ข้อมู ลของสุ นัขทุ กรายจะถูกเก็บไว้ในระบบ
CRM ของทางร้าน เพื่อใช้ในการทากิ จกรรมทางการ
ตลาด เช่น ส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้กบั สุนขั ส่ งข้อมูล
ด้านการดูแลสุ นัข จัดงานเลี้ยงให้กบั สุ นัขในเทศกาล
ต่างๆ เป็ นต้น
1.5 ทรัพยากรทีส่ าคัญ (Key Resources, KR)
1) ทรั พ ยากรบุ ค คล จาเป็ นจะต้อ งอาศัย
ความเชี่ยวชาญและชานาญเฉพาะด้านการดูแลสุนขั แต่
ละสายพั น ธ์ ต้ อ งท าให้ ง าน ที่ ออกมามี คุ ณ ภาพ
น่ าเชื่ อถือ ทรัพยากรหลักที่ สาคัญ มีดงั นี้ คือ ผูจ้ ดั การ
ร้ า นเป็ นผู ้ดู แ ลภาพรวมของการด าเนิ น กิ จ การและ
บริ หารจัดการองค์กรเบื้องต้น บุคลการมีจานวน 9 คน
ซึ่ งประกอบไปด้วยดังนี้ พนักงานตัดขนและทาสปา
จานวน 4 คน พนักงานทาความสะอาด 1 คน พนักงาน
รับจ่ายเงิน 1 คน พนักงานบัญชี 1 คน พนักงานบริ การ
ทัว่ ไป 1 คน
2) แหล่งเงินทุนได้มาจากเจ้าของโดยไม่
จาเป็ นต้องกูเ้ งินจากธนาคาร
3) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนขั ต่างๆ
4) เครื่ องมือ เช่น ที่ตดั ขน ไดร์เป่ าแห้ง
อ่างอาบน้ า เป็ นต้น
1.6 งานหลักทีท่ า (Key Activities, KA)
1. บริ การหลัก คือ การบริ การอาบน้ า ตัด
แต่งขนสุนขั
2. บริ ก ารเสริ ม คื อ การขายผลิ ต ภัณ ฑ์
เกี่ยวกับสุนขั สายจูงสุนขั ขนมและของเล่นต่างๆ
อาหาร อาหารเสริ ม อาหารแห้ ง และวิ ต ามิ น
สาหรับสุนขั สุนขั (มีบริ การจัดส่งถึงบ้าน)
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3. บ ริ ก าร อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ส ป า (Spa)
โรงแรมสุ นั ข (Dog Hotel) มี ป ระเภทฝากเลี้ ยง
ระหว่างวัน (Dog Day Care) และฝากเต็มวัน 24
ชัว่ โมง และบริ การรับ-ส่ง
1.7 หุ้นส่ วนหลัก (Key Partnerships, KP)
ตัวแทนจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุ นัข อาหาร
ยา และอาหารเสริ ม เสื้ อผ้า ตัวแทนจาหน่ายพันธ์สุนัข
เป็ นต้น
1.8 โครงสร้ างต้ นทุน (Cost Structure, CS)
การประมาณเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้
1) เงิ น ล ง ทุ น (Investment Cost) เงิ น
ลงทุ น จะประกอบด้ว ยค่ าใช้จ่ ายในการซื้ อ อุ ป กรณ์
และเครื่ องมื อที่ ใช้ในส านักงาน ค่าปรับ ปรุ งสถานที่
(Capital Expenditure) แ ล ะ เงิ น ทุ น ห มุ น เวี ย น
(Working Capital)
2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating
Expenses) ประกอบด้วยค่าวัสดุที่ใช้ในการดูแลสุนขั
3) ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การขายและบ ริ ห าร
( Selling, General and Administrative Expenses)
ประกอบด้ว ย ค่ า เงิ น เดื อ นพนั ก งาน ค่ าคอมมิ ช ชั่น
พนั ก งาน ค่ า ฝึ กอบรม ค่ า รั ก ษาประกั น สุ ขภาพ
พนั ก งาน ค่ า ประกั น สั ง คม ค่ า น้ ามั น ค่ า ส่ ง เสริ ม
การตลาด ค่ า เลี้ ยงรั บ รอง ค่ า วัส ดุ ส านั ก งาน ค่ า
โทรศัพท์ ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่า
เช่าอาคาร และค่าภาษีป้าย
1.9 รู ปแบบรายได้ (Revenue Streams, RS)
รายได้ม าจากการให้ บ ริ ก ารการบริ ก าร
อาบน้ า ตัด แต่ ง ขนสุ นัข การขายผลิ ต ภัณ ฑ์เกี่ ย วกับ
สุ นั ข สายจู ง สุ นั ข ขนมและของเล่ น ต่ า งๆ อาหาร
อาหารเสริ ม อาหารแห้ง และวิตามินสาหรับสุ นขั สุ นขั
(มีบริ การจัดส่ งถึงบ้าน) และบริ การอื่นๆ ได้แก่ สปา
(Spa) โรงแรมสุ นัข (Dog Hotel) มี ป ระเภทฝากเลี้ ย ง
ระห ว่ า งวัน (Dog Day Care) และฝากเต็ ม วัน 24
ชัว่ โมง และบริ การรับ-ส่ง
จากการรวบรวมข้อมูลผลจากแบบสอบถาม
คื อ ผู ้เลี้ ย งสุ นั ข ที่ อ าศัย อยู่เขตเทศบาล อ าเภอเมื อ ง
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จัง หวัด ขอนแก่ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 400 คน มี
ดังต่อไปนี้
ผลการศึ ก ษาความเป็ นได้ ด้ า นการตลาด
พ บ ว่ า มี ค ว าม เป็ น ไ ป ไ ด้ ใน ก าร ล งทุ น แ ล ะ
อุตสาหกรรมนี้ มี น่ าสนใจในระดับค่ อนข้างสู ง โดย
สามารถเข้า มาแบ่ ง ส่ ว นแบ่ ง การตลาดไปด้ว ย ด้ว ย
รู ปแบบบริ การที่หลากหลาย ครบวงจร และทันสมัย มี
ที่ จอดรถยนต์สะดวกสบาย ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นมี ผล
ต่ อ การเลื อ กซื้ อบริ การ จึ ง ต้อ งก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ า หมาย โดยแบ่ ง ส่ ว นตลาด แบ่ ง ตามพฤติ ก รรม
บริ โ ภค เพศ อายุ รายได้ อาชี พ สถานภาพ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว แล้วกาหนดตลาดเป้ าหมาย คือ ผู ้
ที่ ชื่นชอบลี้ยงสุ นัข ทั้งเพศหญิงและชาย อายุระหว่าง
20 – 60 ปี รายได้ต้ งั แต่ 10,000 บาทต่อเดือน ทุกอาชีพ
ทุ กสถานภาพ และกาหนดตาแหน่ งบริ การในตลาด
ร้านเฮ้าส์ ออฟ ด๊อก (HOUSE OF DOG) จะให้บริ การ
สนุ ขแบบครบวงจรด้วยความใส่ ใจ เน้นคุณ ภาพการ
บริ การทุ กขั้นตอน เป็ นร้านบริ การสุ นัขระดับห้าดาว
ในราคามิตรภาพ โดยทาการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งที่ มี
ความคล้ า ยคลึ ง กั น ทางธุ ร กิ จ พบว่ า มี 2 แห่ ง ซึ่ ง
เปรี ยบเที ยบในด้านคุณภาพ ราคา ความสะดวก และ
รู ปแบบบริ การ ดังภาพที่ 2

ผลการศึ กษาความเป็ นไปได้ ด้านการจัดการ
พบว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการลงทุ น เพราะการ
วางแผนจ านวนพนั ก งานที่ เพี ย งพอในการด าเนิ น
กิ จการ มี การคั ด เลื อ ก จั ด สรร และมอบ ห มาย
ภาระหน้ า ที่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ พนั ก งานทุ ก คน ให้
พนั ก งานทุ ก คนผ่ า นการอบรมในการดู แ ลสุ นั ข
พนัก งานตัด ขนต้อ งผ่านการหลัด สู ต รตัด คนและมี
ทัก ษะการตัด ขนสุ นั ข เป็ นอย่า งดี มี ก ารจัด อบรม
พนักงานเรื่ องการให้บริ การทุกสัปดาห์ และส่ งอบรม
นอกสถานที่ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการดู แ ลสุ นั ข ให้ ไ ด้
มาตรฐานและชานาญ ที่ มี ประสบการณ์ และชานาญ
เกี่ ย วกั บ สุ นั ข ประจ าร้ า นทุ ก วัน ที่ เปิ ดบริ การ โดย
เจ้ า ของเป็ นผู ้ว างแผนในการด าเนิ นกิ จ การ และ
ผูจ้ ดั การร้านเป็ นผูด้ ูแลภาพรวมของการดาเนิ นกิ จการ
และบริ หารจัดการองค์กรเบื้องต้น บุคลการมีจานวน 9
คน ซึ่ งประกอบไปด้วยดังนี้ พนักงานตัดขนและท า
สปา จ านวน 4 คน พนั กงานท าความสะอาด 1 คน
พนั ก งานรั บ จ่ า ยเงิ น 1 คน พนั ก งานบั ญ ชี 1 คน
พนักงานบริ การทัว่ ไป 1 คน โดยจ่ายค่าจ้างตามตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าจ้างพนักงาน

คุณภาพ
สู ง
สู ง

ราคา

รู ปแบบบริ การ

ต่า
ต่า
ความสะดวก
ช่อง

ภาพที่ 2 ตาแหน่งทางการตลาดร้านเฮ้าส์ ออฟ ด๊อก
หมายเหตุ:

และใช้ เ งิ น ทุ น เริ่ มต้ น โครงการ จ านวน
2,000,000 บาท เป็ นการระดมทุ น จากสมาชิ ก ใน
ครอบครัว มีท้ งั หมด 3 หุ ้นส่ วน กาหนดส่ งคืนเงินต้น
หลังดาเนิ น การไปแล้ว 3 เดื อน คื น ทุ กเดื อ นนับ จาก
เดื อนที่ 3 ระยะเวลา 4 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ ย แบ่ งเป็ น
26.3%, 26.3%, 26.3% และ 21.1% ตามลาดับ มีระบบ

แทนร้านเฮ้าส์ ออฟ ด๊อก
แทนร้านเอ
แทนร้านบี
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HMP9-7
การจ าแนกสิ นค้า คงคลั ง เป็ นหมวดเอบี ซี (ABC)
สุ ด ท้ายได้มี การวางแผนเพื่ อป้ องกัน ปั จจัยวิก ฤตที่ มี
โอกาสเกิดขึ้น
ผลการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ด้ า นเทคนิ ค
พบว่าทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นซอย ร.8 ใกล้สนามบินขอนแก่น
ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึ กษาความเป็ นไปได้
พิจารณาจาก คือ ระยะทางจากไม่ไกลเกิ นไป มีความ
เป็ นไปได้ในการเช่าบ้านในช่วงเวลาทั้งโครงการคือ 5
ปี มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกครบตามที่ ต ้อ งการ ใน
ระยะเวลาการเช่าช่วงแรกเป็ นเวลา 5 ปี โดยกาหนดค่า
เช่าใน ปี ที่ 1 เท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 10 ในทุ ก ๆปี ดังนั้น ในปี ที่ 2 ก าหนดค่ าเช่ า
เท่ ากับ 24,000 บาทต่อเดื อน ในปี ที่ 3 เท่ ากับ 28,800
บาทต่อเดือน ในปี ที่ 4 เท่ากับ 34,560 บาทต่อเดือน ใน
ปี ที่ 5 เท่ ากับ 41,472 บาทต่อเดื อน โดยเจ้าของเป็ นผู ้
เสี ยภาษี โรงเรื อนและภาษี บารุ งท้องถิ่ นเอง สรุ ปว่ามี
ความเป็ นไปได้ในการเอาอาคา ดังกล่าว มี สิ่งอานวย
ความสะดวก เช่นไฟฟ้า น้ าประปาเพียงพอและมีความ
สะดวกในการเดิ นทางเพราะตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมื อ ง
ขอนแก่น การกาจัดขยะและของเสี ยสามารถจัดการให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดกฎหมาย ขยะหรื อของเสี ยที่
ในดาเนิ นการโดยเทศบาลนครขอนแก่น สัปดาห์ ละ
สองครั้ งขยะทั่วไป สรุ ปว่าสถานที่ มีสิ่งอานวยความ
สะดวกครบถ้วนตามที่ ต ้อ งการการวิเคราะห์ ค วาม
เป็ นไปได้ใ นการหาท าเลที่ ต้ ังที่ เหมาะสมสรุ ป ว่า มี
ความเป็ นไปได้สาหรับที่ต้ งั ดังกล่าว
ผลการวิ เคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ ท างด้ า น
การเงิน พบว่า มีความเป็ นไปได้ทางการเงินเนื่องจากมี
การระดมเงินทุนจากครอบครัว จานวน 2,00,000 บาท
หากใช้เงินลงทุนเบื้องต้นทั้งสิ้ นเพียง 1,900,000 บาท
จะได้มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน 60.34% และมี
ระยะเวลาคื น ทุ น ของโครงการเท่ ากับ 4.11 ปี โดยมี
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 2,837,601.25 บาท
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกด้านการดูแลสุ นขั ที่
ในแต่ละสายพันธ์ โรคที่ เกิ ดขึ้ นกับสุ นัข วิธีการดู แล
และรั กษา หรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่ ช่วยให้ร้านมี มาตรฐาน
การดูแลที่ถูกสุขอนามัย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาสถานการณ์ ท่ัว ไปและ
ภาวการณ์ แข่งขันในอุตสาหกรรมตลอดเวลา เพื่อให้
ทราบถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น และ
สงผลกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการ และศึกษาจุดอ่อน
จุ แ ข็งของคู่ แข่ ง ดู แ นวโน้ม รายใหม่ ที่ จ ะเข้ามา เพื่ อ
จัดทากลยุทธ์องค์กรในอนาคต
3. ค วรมี การศึ กษ าค วาม ต้ อ งการข อ ง
ผูบ้ ริ โภคเพิ่มเติมจากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุ น ธุ ร กิ จ ในครั้ งนี้ เพื่ อ น าข้อ มู ล เหล่ า นั้ นไปใช้
ประโยชน์ ใ นทางการตลาด ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมนี้ได้อย่างเหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาอิ ส ระนี้ ส าเร็ จได้ด้วยดี เนื่ องจาก
ผู ้ท าการศึ ก ษาได้ รั บ ความกรุ ณ าอย่ า งสู ง จากท่ า น
อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนาทางการ
ท าการศึ ก ษา ตลอดจนช่ ว ยตรวจสอบข้อ บกพร่ อ ง
ต่าง ๆ ในมุมมองของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทาให้การศึกษาครั้งนี้
ด าเนิ น ไปได้ด้วยดี และส าเร็ จ ได้โ ดยสมบู ร ณ์ ผู ้ท า
การศึกษาขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประ
สิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนตามหลักสู ตร
วิชาการบริ หารจัดการและเทคนิควิชาที่นามาใช้ในการ
ดาเนิ นชีวิตประจาวัน และส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพการงานสื บต่อไป
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่อ คุ ณ แม่ ที่ ให้กาเนิ ด
อบรม เลี้ ย งดู ม าด้ว ยความรั ก ความอบอุ่ น และเป็ น
ก าลัง ส าคัญ ช่ ว ยพัก ดั น ให้ มี ค วามขยัน หมั่น เพี ย ร
รวมถึ ง ครอบครั ว ที่ รั ก อย่ า งยิ่ ง ที่ คอยให้ ก าลั ง ใจ
การศึกษาในครั้งนี้

HMP9-8
ขอขอบคุณเพื่อน MBA รุ่ น 20 ที่ ช่วยเหลือ
แนะนาร่ วมกิ จกรรมด้านการศึ กษาแก่ ผูท้ าการศึ กษา
ด้วยดี
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