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แผนธุรกิจ โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล
ฉัตรวีร ปนเงิน1
------------------------------------------------------บทสรุปผูบริหาร
ทุกวันนี้วิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลงไป สภาพครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้ น บางคนพอมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น ก็ แ ยกออกมาอยู เองเป น ส ว นตั ว หรื อ ก็ ซื้ อ
คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเพื่อใหสะดวกตอการเดินทางไปทํางาน ประกอบกับยุคของการ
แขงขันที่สูงอยางนี้เปนสาเหตุของความเครียด เหงา ตองการเพื่อนแท หรือสัตวเลี้ยงไวเปน
เพื่อนนั่นเอง สัตวพวกนี้ มีความนารัก นาเอ็นดู ขี่เลน ทําใหผูเลี้ยงรักและเอาใจใสเสมือนวา
เปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
ดวยเหตุผลที่กลาวมานั้น ทําใหธุรกิจดานบริการสัตวเลี้ยงนั้น มีมูลคาตลาดตอป
ของธุรกิจมากกวา 20,000 ลานบาทและมีแนวโนม เติบ โตทุ กป ไมต่ํากวารอยละ 20 - 25
จากแนวโนมของประเภทธุรกิจนี้ที่มีโอกาศเติบโตประกอบกับตัวผูประกอบการมีความรัก
ในดานสัตวเลี้ยงอยูแลวนั้น ทําใหผูประกอบการตัดสินใจทํา โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล ขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น
โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทลเปนธุรกิจเกี่ยวกับบริการสัตวเลี้ยง ที่มีบริการรับฝากเลี้ยง
สุนัข สระวายน้ํา อาบน้ําตัดขน จัดตั้งขึ้นเมื่อ 13 มกราคม 2559 ใชเงินหมุนเวียน 1,179,200
บาท เปนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล นั้นมีสวนอาคาร
ที่เปนโรงแรม รานอาบน้ํา สระวายน้ํา รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด 119 ตารางวา ตั้งอยูในเขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ บนถนนลาดพราว ซอย 80 แยก 24 เปนลักษณะของบานเดี่ยว โดย
เปนสถานที่ใหบริการสัตวเลี้ยงประกอบไปดวยบริการ 3 ประเภทไดแก
1. บริการหลัก คือ รับฝากเลี้ยงสุนัขสําหรับเจาของที่ตองไปธุระตางจังหวัดหรือ
ตางประเทศ ไมสามารถนําสัตวเลี้ยงไปดวยได
2. บริการเสริม คือ อาบน้ําตัดขน สระวายน้ําและรถรับสง

__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ธุรกิจบริก ารสั ตวเลี้ ยง โคซี วิล เลจ ดอกโฮเทลนั้ นเป น ธุ รกิ จที่ นาสนใจมี ค วาม
แปลกใหม ถึงจะไมไดเปนรายแรกที่เขามาในตลาดของธุรกิจบริการสัตวเลี้ยงและยังมีผูคา
รายเดิมอยูแลว แตเชื่อวาธุรกิจนี้จะสามารถเขาถึงกลุมคนที่เลี้ยงสัตวไดเปนอยางดี จากเงิน
ลงทุน 4.5 ลานบาทคาดวาจะมีรายไดปที่ 1 ของการเปดใหบริการหลังจากหักคาใชจายแลว
จะเปนเงิน 2,044,083 บาท และมีรายไดหลังหักคาใชจายในป ที่ 2-5 เติบโตขึ้ นป ละ 5 %
โดยประมาณ มีคา NPV อยูที่ 13,584,157 คา IRR อยูที่ 73% และระยะเวลาคืนทุน 1 ป 10
เดือน แสดงใหเห็นวาโคซี วิลเลจ ดอกโฮเทลสามารถแสวงหาผลกําไรไดในอนาคต
คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล
บทนํา
ในอดีตมนุษยอาจเลี้ยงสัตวไวเฝาบาน หรือ เลี้ยงไวเปนเพื่อนเลน แตคนในยุคนี้
มีสัตวเลี้ยงเปนเหมือนสมาชิกในครอบครัวโดยรอยละ 70 เลี้ยงสุนัข รอยละ 20 เลี้ยงแมว
และ รอยละ 10 เลี้ยงสัตวแปลกหรือพิเศษ จนทําใหทุกวันนี้ สัตวเลี้ยงกลายเปนปจจัยที่ 5
และ 6 ของมนุษยและดวยมูลคาตลาดของธุรกิจสัตวเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมป พ.ศ. 2556 อยู
ที่ 18,000 ลานบาท เปน 20,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2557 ทําใหเกิด โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล
เปนธุรกิจเกี่ยวกับบริการสัตวเลี้ยง ที่มีบริการรับฝากเลี้ยงสุนัข สระวายน้ํา อาบน้ําตัดขน
จัดตั้งโดยใชเงินหมุนเวียน 1,179,200 บาทโคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล นั้นมีสวนอาคารที่เปน
โรงแรม รานอาบน้ําและสระวายน้ํา รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด 119 ตารางวา ตั้งอยูในเขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ บนถนนลาดพราว ซอย 80 แยก 24 เปนลักษณะของบานเดี่ยว
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการทําธุรกิจบริการสั ตวเลี้ยง โคซี วิลเลจ ดอกโฮ
เทล
ขอบเขตของการศึกษา
1. ดานเนื้อหา ศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับการทําธุรกิจ โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล
2. ขอบเขตด า นระยะเวลาในการศึ ก ษา ใช ระยะเวลาในการศึ ก ษาตั้ ง แต เดื อ น
เมษายน 2557 - เดือนกุมภาพันธ 2558
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะหสถานการณ
การวิเคราะหแผนการตลาด
การวิเคราะหแผนการดําเนินงาน

ความเปนไปไดในการทําธุรกิจ
โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล

การวิเคราะหแผนการจัดการและกําลังคน
การวิเคราะหแผนการเงิน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการทําธุรกิจบริการ
สัตวเลี้ยงโคซี วิลเลจ ดอกโฮเทล
นิยามศัพท
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหดานการตลาด การ
วิเคราะห ด านการผลิ ต /การดํ าเนิ น งาน การวิเคราะห ด า นการจัด การและกํ าลั ง คน การ
วิเคราะหดานการเงิน และสรุป ผลวา ธุรกิ จดังกล าวมี ความเป นไปไดในการดําเนิ นงาน
หรือไม
2. ธุรกิจบริการสัตวเลี้ยง การรับฝากเลี้ยงสุนัข อาบน้ํา ตัดขนสุนัข การพาสุนัขลง
สระวายน้ําและวิ่งเลนที่สนามและการรับสงสุนัขไปยังที่หมาย
3. ผูรับบริการหมายถึงผูรับบริการทางตรง และผูรับบริการทางออม
3.1 ผูรับบริการทางตรงหมายถึงสุนัข
3.2 ผูรับบริการทางออมหมายถึงเจาของสุนัข
4. การวิเคราะห ส ถานการณ หมายถึ ง การวิเคราะห ส ภาพแวดล อมภายในและ
ภายนอกขององคการโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
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5. การวิเคราะหดานการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมเปาหมาย การวางตําแหนง
ทางการตลาด การกํ า หนดผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และการส ง เสริ ม
การตลาด
6. การวิเคราะหดานการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคการ
7. การวิเคราะห ด านการจัด การและกํ า ลั งคน หมายถึ ง การกํ าหนดโครงสรา ง
องคการ
8. การวิเคราะหดานการเงิน หมายถึง รายไดหรือยอดขาย กําไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหสถานการณ
การวิเคราะหสถานการณโดยใชวิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. การบริการมีความหลากหลาย
2. ใหบริการดวยเจาหนาที่ ที่มีความชํานาญการณ
3. การใหบริการมีความยืดหยุนคือลูกคาสามารถนําสัตวเลี้ยงมาฝากไดแมเปนเวลา
ที่ไดเปดทําการโดยมีการโทรมาลวงหนา ทําใหสามารถตอบสนองลูกคาที่ตองการบริการ
ในเวลาฉุกเฉินได
4. อุปกรณและเครื่องมือใชผานการฆาเชื้อโรค
5. ทําเลมีความเหมาะสมในการทําสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพราะมีบริเวณให
สัตวเลี้ยงไดผอนคลาย มีที่จอดรถสําหรับเจาของ
6. การบริการเนนสรางความนาเชื่อถือและความเปนกันเองกับลูกคา
7. มีการทําการบริหารลูกคาสัมพันธโดยมีการสรางความสัมพันธกับลูกคา เพื่ อ
เรียนรูความตองการที่แตกตางกันของลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการไดอยางเหมาะสม
8. สามารถกําหนดคาเสื่อมของสถานที่ไดอยางแนนอนเพราะวาอาคารสถานที่ตั้ง
เปนของตนเอง
จุดออนของกิจการ (Weaknesses)
Cozy Village (Dogs Hotel) มีจุดออนที่ดวยกวาหรืออยูในสภาพเสียเปรียบกวาแขง
1. ผูประกอบการยังขาดประสบการณในการบริหาร
2. เปนกิจการใหมตองใชเวลาในการปรับตัวเขากับระบบงานและลูกคา
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3. ตนทุนในการบริการสูงเนื่องจากไดใชบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจึงตองจายคาตอบแทนคอนขางสูง
4. ยังขาดความครบวงจรในสวนของการรักษาและเวชภัณฑ
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
Cozy Village (Dogs Hotel)มีปจจัยหรือสถานการณภายนอกที่มีสวนชวยใหมี โ อ ก า ส ใ น
การดําเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวมี ดังนี้
1. แนวโนมการเลี้ยงสัตวเลี้ยงมีมากขึ้นเนื่องจากขนาดของครอบครัวที่เล็กลงอัตรา
การเกิ ด ที่ ล ดลงอั น มี ผ ลมาจากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ข ยายตั วทํ า ให ค นเกิ ด ความรีบ เรง และ
ความเครียดมากขึ้น ผูคนตองการความผอนคลายจากสัตวเลี้ยง
2. ผูบริโภคมีแนวโนมตองการความสะดวกสบายในการเลี้ยงดูสัตวเลี้ยงและมอง
หาสถานที่ดีๆ เพื่อฝากเลี้ยงในเวลาที่เจาของไมสามารถนําสัตวเลี้ยงไปดวยได
3. จุดประสงคของการเลี้ยงสัตวเลี้ยงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเลี้ยงไวเฝาบาน
กลายมาเปนสมาชิกของครอบครัวเพื่อเปนเพื่อนเลนของเด็กและเพื่อแกเหงาสําหรับผูใหญ
ทําใหสัตวเลี้ยงมีบทบาทมากขึ้นไดรับความเอาใจใสดูแลจากเจาของมากขึ้น
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
Cozy Village (Dogs Hotel) มีปจจัยหรือสถานการณภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ธุรกิจ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวไดแก
1. เปนธุรกิจรายใหมที่เริ่มตนเขาสูตลาดและมีคูแขงที่มีความเปนผูนําอยูแลวใน
ตลาด
2. ลูกคายังขาดความเชื่อมัน่ ในการเขารับบริการ
3. ในป จจุ บั น คนส ว นใหญ มี ก ารใช เงิ น อย า งระมั ด ระวัง อั น เนื่ อ งมาจากสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบันที่ขาดความคลองตัวและสภาพสังคมและการเมืองที่ยังอยูในชวงกําลัง
พัฒนา
 การวิเคราะหแผนการตลาด
การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (Targeting)
กลุมคนที่มีรายไดเฉลี่ยที่ 15,000 - 30,000 บาทขึ้นไป เลี้ยงสัตวและมี ความตอง
การฝากสัตวเลี้ยงเมื่อไมอยูบาน รวมทั้งเจาของตองการพาสุนัขมาวายน้ํา อาบน้ําตัดขน
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การกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Positioning)
การกํ า หนดตํ า แหน ง (Positioning) คื อ ความพยายามในการจั ด การการรับ รู ที่
กลุมเปาหมายมีตอผลิตภัณฑหรือบริการ เปาหมายของการกําหนดตําแหนงก็คือการกลาว
เนนถึงคุณสมบัติที่ทําใหผลิตภัณฑหรือบริการมีความโดดเดนขึ้นในใจของลูกคา (Patrick
Barwise 2006 : 123 , อางถึงในทรรศนา เชือ้ จง 2552 : 174)
มีความยืดหยุนในการบริการมาก

Cozy Village
(Dog Hotel)

ขาดความครบวงจร
Pet's Highland
Society

ครบ
วงจร

Luigi Planet

มีความยืดหยุนในการบริการนอย
จุดเดนของ Cozy Village (Dogs Hotel) คือ มีบริการคอยขางครบวงจร ทั้งรับฝาก
เลี้ยง อาบน้ําตัดขน สระวายน้ําและบริการรับสงภายในพื้นที่ที่กําหนดไว โดยบริการดวย
เจาหนาที่ผูชํานาญการณมีบรรยากาศที่ในการบริการที่ อบอุนและเปนกันเอง อีกทั้งยังมี
ความยืดหยุนในเวลาการใหบริการมากกวาและเมื่อเทียบกับ คู แ ข ง แ ล ว ถื อ ว า มี ค ว า ม
ไดเปรียบอยูในทั้ง 2 ดาน
กลยุทธทางการตลาด 7P
กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ (Product Strategy)
Cozy Village (Dogs Hotel) เปดบริการ วันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 10.00 –
20.00 น. และวันเสาร - วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 9.00 - 18.00 น. มีบริการทั้งหมด 3 บริการ
วารสารแผนธุรกิจ ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558)
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1. บริการหลัก คือ รับฝากเลี้ยงสุนัขสําหรับเจาของที่ตองไปธุระตางจังหวัดหรือ
ตางประเทศ ไม ส ามารถนํ าสั ตวเลี้ ยงไปดวยได โดยบริก ารฝากเลี้ ย งของ Cozy Village
(Dogs Hotel) แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1.1 ฝากเลี้ยง 1 คืน (1 คืนคือ 9.00 น. - 18.00 น. ของวันถัดไป)
1.2 ฝากเลี้ยง 1 คืนหอง VID (1 คืนคือ 9.00 น. - 18.00 น. ของวันถัดไป)
1.3 ฝากเลี้ยง 1 ชวงเวลากลางวัน (9.00 น. - 18.00 น.)
1.4 ฝากเลี้ยงรายเดือน
2. บริการเสริม
2.1 สระวายน้ํา
2.2 อาบน้ํา ตัดขน
2.3 รถรับ – สง
กลยุทธทางดานราคา (Price Strategy)
ในการกําหนดราคาควรคานึงถึงวาราคาที่ดีคือราคาที่ผูบริโภคพอใจผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาที่ไดรับจากผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ ถาคุณคาสูงกวา
ราคาก็จะตัดสินใจซื้อสินคาและการกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่ผูบริโภค
รับรูตนทุน สินคา คาใชจายที่เกี่ยวของและการแขงขัน โดย Cozy Village (Dogs Hotel) มี
การกําหนดราคาดังนี้
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ขนาดเล็ก
น้ําหนัก
ไมเกิน 5 กก.

ขนาดกลาง
น้ําหนัก
5.1-10 กก.

ขนาดใหญ
น้ําหนัก
10.1- 25 กก.

ขนาดใหญมาก
น้ําหนัก
25 กิโลกรัมขึ้นไป

300

400

500

600

2.ฝากเลี้ยง
400
เวลา 1 คืน VID

500

600

700

3.ฝากเลี้ยง
เวลากลางวัน

150

200

250

300

4. ฝากเลี้ยง
รายเดือน

8,000

11,000

14,000

17,000

100

200

300

400

150

250

350

450

2.อาบน้ํา ตัดขน
200
ตัดเล็บ เช็ดหู

300

400

500

5. Hot - oil

100

150

200

250

6. อาบน้ํายา
กําจัดเห็บ

50

75

100

125

บริการ
ฝากเลี้ยง
1.ฝากเลี้ยง
เวลา 1 คืน

วายน้ํา
1.วายน้ํา
อาบน้ํา ตัดขน
1.อาบน้ํา
ตัดเล็บ เช็ดหู
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คาบริการรถรับ - สง
เป น บริการรับ -ส ง สั ตวเลี้ ย งจากบ านเจาของสั ตวเลี้ ยงมาที่ Cozy Village (Dogs
Hotel) และจาก Cozy Village (Dogs Hotel) ไปยังบ านของเจาของสั ตวเลี้ยง คิดราคาตาม
ระยะทางโดยเริ่มตนที่ 15 กิโลเมตรแรกอยูที่ 150 บาท
เสนทาง

Cozy Village - บานของเจาของสัตวเลี้ยง ที่หมาย

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ราคา
(บาท)

ไมเกิน 15 ก.ม.

150

ไมเกิน 25 ก.ม.

200

ไมเกิน 35 ก.ม.

250

เกินกวา 36 ก.ม.

300-500

กลยุทธทางดานชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy)
Cozy Village

ผูใชบริการ

ชองทางการจัดจําหนายสินคาหรือบริการเปนเสนทางในการนําสินคาหรือบริการ
จากผูผลิตไปสูผูบริโภค โดย Cozy Village (Dogs Hotel) มีชองทางดังนี้
1. หนาราน Cozy Village (Dogs Hotel)253/4 ซอย 80 แยก 24 ถนนลาดพราว เขต
วังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2. โทรศัพท02-935-5554,0846187713
3. facebook www.facebook.com/CozyVillage
4. Instagram @CozyVillage
5. Email Cozyvillage@gmail.com
กลยุทธทางดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
กลยุทธดานการสงเสริมการขายเปนกิจกรรมที่ดําเนินขึ้นเพื่อกระตุนใหผูซื้อหรือ
กลุมเปา หมายทางการตลาดมีความสนใจผลิตภัณฑและบริการมากขึ้นสงผลใหธุรกิจมีผล
ประกอบการเพิ่ม ขึ้น โดยมีแนวทางการวางกลยุทธเนนกิจกรรมที่ใหกลุมเปาหมายไดใช
วารสารแผนธุรกิจ ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558)
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บริการโดยสรางภาพลักษณความนาเชื่อถือในการบริการรวมไปถึงกระตุนกลุมเปาหมาย
เห็นความสําคัญของการเขารับบริการโดยมีการเลือกใชสื่อที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
และใชงบประมาณไมสูงมากนักโดยกลุม
เป าหมายคื อกลุ ม ผู ที่ เลี้ ย งสุ นั ข หรือ แมว โดยเน น พื้ น ที่ ใ นเขตใกล เคี ย งที่ Cozy
Village (DogsHotel) นั้นตั้งอยูเปนหลักและไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ กิจกรรมทาง
การตลาดที่เหมาะสมไวแลวดังตอไปนี้
ดานการโฆษณา
1. ทําคลิปวิดิโอสําหรับทําการโฆษณาทาง Online
2. ติดตอเปนสปอนเซอรรายการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงใหสามารถมาถายทํารายการได
3. ลงโฆณาในนิตยสารเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
4. จัดทําเว็บไซต Cozy Village (DogsHotel)
5. จั ด ทํ า Facebook Fan Page พร อ มลงโฆษณา Pay per Click Advertising ใน
Facebook
ดานการสงเสริมการขาย
Cozy Village (Dogs Hotel) มี ก ารจั ด โปรโมชั่ น ในการใช บ ริ ก ารต า งๆโดย
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อกระตุนและจูงใจของลูกคา ดังนี้
1. บัตรสะสมแตมในการมาใชบริการพักคางคืนหากลูกคาพาสัตวเลี้ยงมาพักครบ
3 ครั้ง วายน้ําฟรี 1 ครั้งหากมาพักครบ 5 ครั้งพักฟรี 1 คืน
2. บัตรสะสมแตมในการมาวายน้ํา หากวายน้ําครบ 7 ครั้งฟรี 1 ครั้ง
3. พักครบ 7 วัน อาบน้ําฟรีกอนกลับบาน
การจัด Event & Exhibition
1. ทํ า Online event ในกิ จ กรรม Like&Share ใน Facebook fan page มี ค า ใช จ า ย
ของรางวัล 200 บาทตอครั้ง อาจเปนวายน้ําฟรีเปนตน
2. รวมจัดกิจกรรมในงาน Dog show ที่ Impact เมื่องทองธานี โดย
กลยุทธทางดานบุคลากร (People Strategy)
บุคลากรเปนปจจัยหลักของงานบริการที่สนับสนุนใหเกิดผลประกอบการและทํา
ให เกิ ดความไดเปรีย บในการแข งขั น ทางธุ รกิ จดั งนั้ น จึง ใส ใจกั บ การสรางกลยุท ธ ดา น
บุคลากรเปนอยางมาก ทั้งในปจจุบันและในอนาคตจึงมุงเนนที่กระบวนการสรรหาการ
ฝกอบรมพัฒนาการจูงใจรักคนเกงคนดีและการบริหารคาตอบแทนใหกับบุคคลเหลานั้น
อยางเหมาะสม โดยเริ่มตนจากการสรรหาคนที่เกง และดี จากผลการปฎิบัติงานที่เปนปจจัย
วั ด ผลงานในอดี ต ของพนั ก งาน (Past Performance) รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
วารสารแผนธุรกิจ ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558)
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ศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ ตรวจสอบขี ดความสามารถที่ พ นั ก งานจะสามารถทํ า ไดใ น
อนาคต (Future Potential)
Cozy Village (Dogs Hotel) กําหนดขั้ นตอนการคั ดเลื อกบุ ค ลากรเขาทํ างานโดย
พิจารณาถึงคุณสมบัติ บุคลิกลักษณะที่มีความรักสัตวมีจิตสํานึกในการเปนผูใหบริการ ยิ้ม
แยม แจมใส สุภาพ ออนโยนและเอาใจใสลูกคาทุกคนเสมอมีความรูและประสบการณใน
การทํางานเพื่อใหไดบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได อย า งสอดคล อ งกั บ ตํ า แหน ง ความ
รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อใหการสงมอบงานในทุกครัง้ จะสามารถสรางความประทับใจแกลูกคา
ที่มารับบริการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือนซึ่งมีผลตอการปรับเงินเดือน
ประจําป
กลยุทธทางดานกระบวนการใหบริการ (Process Strategy)
กลยุทธการบริการเปนวิธีชนะใจลูกคาดวยการบริการที่ดี ซึ่งจะสงผลใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นและยังถือเปนหนาตาของธุรกิจ การบริการที่ดีจึง
เปนสิ่งสําคัญที่ธุรกิจตองใสใจพัฒนางานดานการบริการอยูเสมอ
Cozy Village (Dogs Hotel) ตระหนักถึ งกระบวนการใหบ ริก ารเพื่ อใหลูก คาเกิ ด
ความสะดวกสบายและความพึงพอใจเมื่อไดรับบริการดังนั้นจึงได กําหนดขั้นตอนการ
ใหบริการขึน้ ซึ่งพนักงานตองทราบถึงกระบวนการใหบริการและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
โดยมีผูจัดการมีหนาที่หลักในการควบคุมดูแลใหกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่
กําหนดไว โดยสามารถวัดผลไดจากความพึงพอใจของลูกคา ผลประกอบการและคําติชม
หรือคํารองเรียนจากลูกคาทั้งนี้เพื่อนํามาตั้งเปนเปาหมายในการปรับปรุงบริการใหดีขึ้น
กลยุทธทางดานภาพลักษณการบริการ(Physical Evident Strategy)
Cozy Village (Dogs Hotel) เป น สถานที่ พั ก ผ อ นของสั ต ว เลี้ ย งซึ่ ง มี บ รรยากาศ
อบอุนสบายๆผอนคลาย โดยการตกแตงนั้นจะมีการผสมผสานระหวางความเปนโมเดิรน
และความเปนบูทีคเขาดวยกัน รวมถึงเน นโทนสีที่เป นธรรมชาติ เชน น้ําตาล เขียว ครีม
เปนตน โดยแตละสวนก็จะมีการออกแบบใหพื้นที่สามารถ ใชประโยชนไดมากที่สุด
 การวิเคราะหแผนการดําเนินงาน
การบริการนั้นคือการมุงเนนการสรางความพึงพอใจของสัตวเลี้ยงและผูที่นําสัตว
เลี้ยงมารับบริการเปนหลักดังนั้นนอกจากงานบริการที่ผูบริโภคตองการแลวกิจกรรมใน
การบริการที่พนักงานจะชวยกันพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแกสถานที่
บรรยากาศที่ตั้งจุดบริการสวนทางดานกิจกรรมในการสรางความสัมพันธหรือเรียกวาสราง
สิ่งแวดลอมทางจิตภาพไดแก การทักทาย การตอนรับ ความจริงใจ การเอาใจใส การมีกริยา
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มารยาทที่ดี ลวนเปนใจความหลักในการบริการทั้งสิ้นโดย Cozy Village (Dogs Hotel) นั้น
มีขั้นตอนในการบริการและปฏิบัติงานดังตอไปนี้
ผูบริโภค

จัดทําการโฆษณา /
โปรโมชั่น / ปรับปรุง
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
กลุมตลาด

ลูกคาเขามาใชบริการ

พนักงานใหการตอนรับ
ใหคําแนะนํา/สอบถามลูกคา

ใหบริการลูกคา

กระบวนการ
สนับสนุน
พัฒนาบุคลากร
ดูแลความสะอาดของ
สถานที่อยูเสมอ
พัฒนารูปแบบบริการ
ใหเหมาะสมกับลูกคา

สอบถามลูกคา หรือ
สํารวจผลการบริการ

จัดเก็บขอมูลลูกคา
ที่ใชบริการ

เมื่ อ ลู ก ค า เข า มายั ง Cozy Village (Dogs Hotel) แล ว นั้ น พนั ก งานจะต อ นรั บ ให
คําแนะนําตางๆกับลูกคา หลังจากนั้นเมื่อทราบถึงความตองการของลูกคาแลวนั้นจึงเริ่ม
ใหบริการกับสัตวเลี้ยงที่ลูกคาพามารับบริการ จากนั้นเมื่อเสร็จกระบวนการใหบริการแลว
นั้นจึงเริ่มสํารวจผลความพึงพอใจจากการใหบริการโดยการสอบถามลูกคา เพื่อนําขอมูลที่
ได มาเขาสูกระบวนการตางๆเพื่อปรับปรุงการบริการตอไป
 การวิเคราะหแผนการจัดการและกําลังคน
แผนการบริหารจัดการเปนการกําหนดโครงสรางองคกรและผูบริหารสอดคลอง
กับแผนการดําเนินธุรกิจดานอื่นๆของกิจการแผนดานบุคลากรธุรกิจการบริการจะมีการ
บริหารจัดการที่ แตกตางออกไปจากธุรกิ จการผลิ ตหรือธุ รกิ จ การขายสิ นค า ความไม มี
ตัวตนของงานบริการคือการที่ผูบริโภคไมสามารถสัมผัสจับตองสินคาที่ไดเสียเงินไปรวม
ไปถึงการไมสามารถมองเห็นได นอกไปจากความพอใจที่ไดรับ ดังนั้น สินคาของธุรกิจ
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บริการก็คือการขายประสบการณความชํานาญ ใหกับผูบริโภคนั่นเองโดย Cozy Village
(Dogs Hotel) ไดมีการจัดโครงสรางองคกร จํานวน หนาที่รับผิดชอบและคุณสมบัติดังนี้
ผูจัดการ

พนักงานตอนรับ

พนักงาน
อาบน้ํา ตัดขน

พนักงาน
สระวายน้ํา

พนักงาน
ดูและสัตวเลี้ยง

แมบาน

พนักงานขับ
รถ

 การวิเคราะหแผนการเงิน
จากเงินลงทุน 4.5 ลานบาทคาดวาจะมีรายไดปที่ 1 ของการเปดใหบริการหลังจาก
หักคาใชจายแลวจะเปนเงิน 2,044,083 บาทและมีรายไดหลังหักคาใชจายในปที่ 2-5 เติบโต
ขึ้นปละ 5% โดยประมาณ มีคา NPV อยูที่ 13,584,157 คา IRR อยูที่ 73% และระยะเวลาคืน
ทุน 1 ป 10 เดือน
สรุปผลการศึกษา
ธุรกิจบริการสั ตวเลี้ยง โคซี วิล เลจ ดอกโฮเทล นั้นเป นธุรกิจที่ นาสนใจมี ความ
แปลกใหม ถึงจะไมไดเปนรายแรกที่เขามาในตลาดของธุรกิจบริการสัตวเลี้ยงและยังมีผูคา
รายเดิมอยูแลว แตเชื่อวาธุรกิจนี้จะสามารถเขาถึงกลุมคนที่เลี้ยงสัตวไดเปนอยางดี จากการ
วิเคราะหแผนการเงินแสดงใหเห็นวา โคซี วิลเลจ ดอกโฮเทลสามารถแสวงหาผลกําไรได
ในอนาคต
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