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การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมิน

ความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียง ศึกษา

ในรูปแบบการจดัท าแผนธุรกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสืบคน้

ขอ้มูลและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจเพื่อใหท้ราบถึงสถานการณ์ของกิจการและคู่แข่ง

ซ่ึงจะใช้ประกอบการตดัสินใจในการก าหนดกลยุทธ์ของกิจการเพื่อสร้างความได้เปรียบท่ีเหนือ

คู่แข่งอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจและวเิคราะห์ถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อ

สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูล้งทุน 

  ผลจากการศึกษา พบวา่ เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จในการประกอบธุรกิจในดา้นการบริหารจดัการ

กิจการได้น ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการบริการ (Differentiation Strategy)โดยมุ่งการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพพร้อมกับน ากลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus 

Strategy) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัทางดา้นแผนการตลาดกิจการน าเสนอส่วนประสม

ของตลาดการบริการ (Marketing Mix 7P’S) มาใช้ในการด าเนินการด้านแผนการบริการ มีการ

ก าหนดผงัขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการและดา้นแผนการเงินในการ

ประมาณการเงินระยะเวลาคืนทุนของกิจการเท่ากบั 1 ปี 2 เดือน และมูลค่าโครงการปัจจุบนัสุทธิ

(Net Present Value : NPV) ณ ส้ินปีท่ี 5 เท่ากบั 266,948 บาท 
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Happy dog is grooming and spar for pet, home stay pet and pet shop which is 

located at Theppanid shop, 152 Moo 8 Banglen nakornpathom 73130, is to be operated by 

Chayanuch Kaoputhai ower 

The objectives of this study were to identify business opportunity in the market 

and to evaluate feasibility of the investment project. The result of the study formed a basis for 

developing guidelines operation of pet service. 

The study was carried out and present in the startup business plan template 

originally designed by the department of industrial promotion, ministry of industry. The study 

was conducted through analusis of data and factors that effect possibility of business to 

succeed or fail. Through analysis of situation and competition enabled decision making 

process in strategy formulation for competitive advantages. Additionally, analysis of return on 

investment facilitated load granting process. 

The finding indicated that differentiation strategy with concentration on 

promptness, quality of service and focus strategy oriented toward competitive advantages 

were implemented to achieve managerial goals. In light of the marketing plan, the extended 

marketing mix 7P’S as adopted to satisfy customer and business objectives. Service process 

flowchart was introduced to support promptness of service. Regarding the financial plan, 

according to the profit projection, payback period was 2 years and 1 month, and net present 

value at the end of the 5th year was 266,948 baht.  
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งานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายๆท่าน
ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อผูศึ้กษาเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศแ์ละอาจารย ์ดร. กฤษฎา พชัราวนิช คณะกรรมการ
ตรวจสอบการค้นควา้อิสระ  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องในการศึกษาการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงผูศึ้กษาได้น ามาประกอบการคน้ควา้และขอบพระคุณแหล่งขอ้มูลท่ีมีส่วนช่วย
สนบัสนุนใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

ทา้ยน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจและสนบัสนุนในเร่ือง
การศึกษาเสมอมา และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัและเพื่อนๆนกัศึกษาปริญญาโททุกท่าน
ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกดว้ยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




