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บทคัดย่อ 

 

 การจัดท าแผนธุรกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสุนัขยี่ห้อ Good human มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้ของกิจการ วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการเข้าถึงเป้าหมาย วางแนวทางในการจัดตั้งกิจการ การเข้าตลาด การ
ขายสินค้าและการเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงวางแผนการลุงทุนและการเงินของธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการสินค้าไลฟ์สไตล์ในกลุ่มคนเลี้ยงสุนัขท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทางด้านสังคมที่มีผลต่อธุรกิจ กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยมีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขเหมือนคนใน
ครอบครัวหือเลี้ยงเหมือนลูกมากข้ึน (Pet humanization) จึงส่งผลให้การเลือกซื้อสินค้าที่มีความ
หลากหลายส าหรับสุนัขมีมากขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมสัตว์ยังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ท า
ให้ธุรกิจอุปกรณ์สุนัขมีความน่าสนใจ 
 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมสุนัขยี่ห้อ Good human มีผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วย สายจูง 
ปลอกคอ สายรัดตัว ชามอาหาร ถุงเก็บอุจจาระ และที่เก็บถุงอุจจาระ ถูกออกแบบให้แสดงออก
ถึงไลฟ์สไตล์เพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยง จากการศึกษาตลาด Good human มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก (Pet parent) ที่ซื้ออุปกรณ์แบบที่มี
ดีไซน์ให้สัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ เงินทุนยังไม่มากจึงเลือกใช้วิธ๊การออกแบบตัวสินค้า
ต้นแบบเอง (Prototype) และส่งต่อไปจ้างผลิตกับโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) แผนการตลาดจะ
เน้นไปที่ช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อทางการตลาดที่จุดขายสินค้าเพ่ือสร้างให้เกิดการรับรู้
สินค้าในวงกว้างของกลุ่มคนรักสัตว์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบไปด้วยขายปลีกผ่านช่องทาง
ออนไลน์และขายส่งผ่าน Pet shop , Pet Friendly Communities และ โรงพยาบาลสัตว์ มีรายได้
จากการประมาณการอยู่ที่ 10,062,600 บาท มีก าไรสุทธิ 3,673,549 บาท และมีอัตราการเติบโตทุก
ปีเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ 

  
ค ำส ำคัญ: ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมสัตว์เลี้ยง, อุตสำหกรรมสัตว์เลี้ยง, Good human 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of the business plan for Good Human dog accessories is to 
assess the feasibility of the business. Analyze the competitiveness of the business 
also analyze the target audience and approach the right target group to reaching the 
business goal. Set up guidelines for establishing business, entering the market, selling 
products and growing business. Including planning for capital and business finance 
 From the analysis of external social factors that affected the business, most 
of the dog owners have changed, nowadays they taking care their dogs like their own 
family, this behavior is called “pet parent” the mentioned factor has affected most 
of the dog owners to be more selected and also affected the market of dog goods. 
The industry for dog goods is growing steadily every year.  
 “Good human” dog accessories aiming to be the top brand to produce dog 
accessories with an exceptional design and quality to express lifestyle in order to be 
the link between dogs and dog owners. According to the study of Good human 
market, target groups are animal lovers who buy a well-designed dog equipment. 
Because this is a new business, the investment is not very high, using the prototype 
design method is the way to keep the investment in budget and send it to the 
manufacturing plant (OEM) .The marketing plan will focus on online channels. 
Distribution channels include online and wholesale via Pet shop, Animal Hospital. 
Estimated income is 10,062,600 baht, has a net profit of 3,673,549 baht, and has an 
average annual growth rate of 10 percent in every year. 
 
Keywords: Dog accessories, Pet industry, Good human 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 แนะน าตัวธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
 Good human คือ ธุรกิจออกแบบและจัดจ าหนํายอุปกรณ์เสริมของสุนัข เชํน สายจูง ปลอก
คอ สายรัดตัว ชามอาหาร ถุงเก็บอุจจาระสุนัข ที่ถูกออกแบบให๎มีรูปลักษณ์และลวดลายที่ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองแกํผู๎เลี้ยงสุนัขที่ชอบในงานดีไซน์และใสํใจในไลฟ์สไตล์ของชีวิตประจ าวัน โดยด าเนินงานใน
ลักษณะที่ทาง Good human มีทีมออกแบบและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และสํงตํอไปยังโรงงานรับจ๎าง
ผลิตสินค๎า (OEM) ผลิตสินค๎าให๎ และน าสินค๎ามาจัดจ าหนําย 
 
ภาพที่ 1.1: โลโก๎ของ Good human 
 

 
 
1.2 ที่มาของการด าเนินธุรกิจ 
 ปัจจุบันพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขได๎เปลี่ยนแปลงไปเป็นอยํางมาก สุนัขไมํได๎ถูกมองเป็นแคํสัตว์
เลี้ยงอยํางในอดีต การปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เลี้ยงและสุนัขได๎เริ่มกลายเป็นเหมือนความสัมพันธ์ระหวําง
มนุษย์กับมนุษย์ด๎วยกัน การดูแลเอาใจใสํในเรื่องตําง ๆ การพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนคนใน
ครอบครัว ซึ่งท าให๎ผู๎เลี้ยงสุนัขในปัจจุบันใสํใจกับการเลือกซื้อสินค๎าหรือบริการตําง ๆ เป็นอยํางมาก 
มีความต๎องการสินค๎าท่ีมีคุณภาพที่ดี  
 ด๎วยเหตุดังกลําวข๎างต๎นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมของสัตว์เลี้ยง แบรนด์ Good Human จึงเกิด
ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองผู๎เลี้ยงสุนัขท่ีมีความใสํใจในการดูแลสุนัขท่ีมีความชอบในไลฟ์สไตล์ เพ่ือที่จะเป็น
ตัวเชื่อมตํอระหวํางคนกับสัตว์เลี้ยง เพราะผลิตภัณฑ์ของสุนัขสามารถแสดงออกถึงไลฟ์สไตล์และ
ความเป็นตัวตนได๎ ซึ่งคล๎ายคลึงกับการเลือกใช๎สิ่งของในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
 
 



2 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนธุรกิจนี้ 
 1) เพ่ือประเมินความเป็นไปได๎ของกิจการ 
 2) เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจ 
 3) เพ่ือวิเคราะห์กลุํมเป้าหมายและแนวทางในการเข๎าถึงเป้าหมาย 
 4) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งกิจการ การเข๎าตลาด การขายสินค๎าและ 
การเติบโตของธุรกิจ 
 5)  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนและแผนทางการเงิน 
 
1.4 รูปแบบของธุรกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
 รูปแบบธุรกิจของ Good human ด าเนินธุรกิจโดยการจัดจ าหนํายอุปกรณ์เสริมของสุนัข
แบบ B2B และ B2C โดยที่ใช๎วิธีการจ๎างผลิตสินค๎ากับโรงงานรับจ๎างผลิตสินค๎า (OEM) โดยที่ Good 
Human จะท าการออกแบบตัวสินค๎าและจัดท าตัวต๎นแบบ (Prototype) ให๎กับโรงงาน หลังจากได๎รับ
สินค๎าท่ีจ๎างผลิตแล๎วสินค๎าจะถูกน าไปเก็บไว๎ที่คลังสินค๎าของกิจการ และจะด าเนินการจัดสํงโดยใช๎
บริการขนสํงเอกชนไปยังชํองทางการจ าหนํายสินค๎าตําง ๆ 
 
ตารางที่ 1.1: แสดงแผนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) 
 

Key Partner Key Activities Customer Relationships Customer Segments

 โรงงานผลิตสินค้า ออกแบบและพัฒนาสินค้า

บริษัทขนส่ง ท าการตลาดส่งเสริมการขาย

ค้นหาช่องทางการจดัจ าหน่าย

สร้างแบรนด์สินค้า

สร้างภาพลักษณ์ทางการตลาด

Key Resources Channels

ร้านค้าออฟไลน์

บุคลากร Pet Shop

เงินทุน โรงพยาบาลสัตว์

Pet friendly community

ร้านค้าออนไลน์

Lazada

Facebook Fanpage

Line Official

Instagram

Website

ค่าการตลาดและการขาย ค่าจา้งพนักงาน
ค่าผลิตสินค้า ค่าบริหารจดัการอื่น ๆ
ค่าขนส่ง

Cost Structure Revenue Structure

การขายสินค้า

Value Proposition

การได้แสดงออกถึงรสนิยม 

ไลฟ์สไตล์ ที่เชื่มโยงระหวา่ง

คุณและสัตวเ์ล้ียง

กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 

ในช่องทาง ออนไลน์ และ 

ออฟไลน์

กลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบ 

Pet Parent ที่ซ้ืออุปกรณ์ที่มี

ดีไซน์ให้สัตวเ์ล้ียง



 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

 
2.1 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของตลาด (สภาพอุตสาหกรรม) 
 2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) 
  1) ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (Politics – Economy) ในด๎านการเมือง
และเศรษฐกิจข๎อมูลจากธนาคารกสิกรไทยมีการคาดการณ์วําสินค๎าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจะ
เติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ตํอเนื่องเป็นเวลากวํา 10 ปี โดยไมํได๎รับผลกระทบจากมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ
หรือสถานการณ์การเมืองอยํางเชํนธุรกิจอ่ืนๆ เพราะเจ๎าของอยากให๎สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไลฟ์
สไตล์ที่คล๎ายกับตัวเอง เชํน พาไปนั่งเลํนตามคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ไปออกก าลังกายที่สระวํายน้ า ท าสปา 
แตํงตัวด๎วยเสื้อผ๎าและเครื่องประดับสวยๆ กระทั่งมีพิธีการฌาปนกิจ สํงผลให๎ธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีโอกาส
ตํอยอดได๎อีกไกล และมีอนาคตสดใส (ไลฟ์สไตล์คนยุคใหมํ ดันตลาดสัตว์เลี้ยงโต, 2562) 
  2) ปัจจัยด้านสังคม (Social) ประกอบไปด้วย 
   2.1) Aging Population นับวันคนโสดและคนสูงวัยมีมากขึ้นตามจ านวน
ความสูงของตึก ความเหงาท าให๎พวกเขาต๎องการสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม จึงทุํมทุนฟูมฟักยกระดับสัตว์
เลี้ยงเหลํานั้นตัวน๎อยให๎เหมือนคนในครอบครัวเพ่ือให๎สมาชิกเหลํานั้นมีชีวิตไมํตํางจากลูกหรือคนรัก 
   2.2) Dual Income, No Kids (D.I.N.K) คนแตํงงานล๎วไมํมีบุตร หรือมีแคํ
คนเดียว การอยูํเป็นคูํในเพศเดียวกัน ท าให๎สัตว์เลี้ยงเป็นมากกวําแคํสัตว์เลี้ยง แตํกลายเป็นสํวนหนึ่ง
ของค าวําครอบครัว เพื่อเติมเต็มความรู๎สึกที่ต๎องการรํวมกันดูแลใครสักคน 
   2.3) Pet Humanization กลุํมคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เสมือนลูก หมดยุค
เลี้ยงสัตว์แบบคลุกข๎าว ก๎าวสูํยุคถนอมดั่งดวงใจ การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไปจากอดีตที่เจ๎าของหา
ข๎าวหาน้ าให๎กิน ฉีดวัคซีนดูแลยามป่วยไข๎ แตํสัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบันมีคําใช๎จํายในการด าเนินชีวิตที่
สูงขึ้น เริ่มตัง้แตํการจํายเงินเพ่ือเลือกสัตว์เลี้ยง การดูแลด๎านปัจจัย 4 ไปจนกระทั่งไลฟ์สไตล์ตํางๆ 
โดยเฉลี่ยการเลี้ยงสุนัข 1 ตัว มีคําใช๎จํายอยูํที่ 1,000-1,500 บาทตํอเดือน ในขณะที่คําใช๎จํายของแมว 
1 ตัว อยูํที่ 700-1,000 บาทตํอเดือน (ไลฟ์สไตล์คนยุคใหมํ ดันตลาดสัตว์เลี้ยงโต, 2562) 
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  3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) การมี social media ที่เกิดขึ้นมากมาย
หลายแพลตฟอร์มซึ่งท าให๎เกิดชํองทางการขายและเข๎าถึงลูกค๎าได๎เป็นจ านวนมาก ถือเป็นโอกาสที่ดี
มากๆส าหรับแบรนด์ที่ต๎องเริ่มต๎นธุรกิจใหมํ 
  4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน สภาวะ
โลกร๎อน ขยะพลาสติกเอํอล๎นทะเล จากการทิ้งขยะพลาสติกตํางๆซึ่งไมํสามารถยํอยสลายได๎ ทั้งขวด
น้ า ถุงพลาสติก ช๎อมส๎อมพลาสติก ถือเป็นโอการที่จะให๎แบรนด์นั้นสร๎างภาพลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

 2.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยกดดันต่อธุรกิจหรือการประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม  
                 (Porter’s Five Forces Model) 
  1) อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Supplier) 
เลือกใช๎ ซัพพลายเออร์จากจีนเนื่องจากมีวัตถุดิบที่ราคาถูก ก าลังผลิตสูง มีหลากหลายเจ๎าให๎เลือก จึง
ถือเป็นข๎อดีในเรื่องของการควบคุมต๎นทุนสินค๎าได๎ แตํก็ยังมีการเลือกใช๎ซัพพลายเออร์จากในไทยใน
ขั้นตอนการผลิตอ่ืนๆควบคูํไปด๎วย เชํน ขั้นตอนการผลิตลวดลายตํางๆเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
แก๎ไขงานในได๎ตามที่ต๎องการ 
  2) ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance) ผู๎เลํนรายใหมํที่
จะเข๎ามาเลํนและวาง position เดียวกันในตลาดนั้นน๎อยมากเนื่องจากเป็นแบรนด์สินค๎าที่ชูเรื่อง 
design เป็นหลัก 
  3) การแข่งขันของคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry) คูํแขํงใน
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สุนัขที่วางตัวเป็นงาน design ในไทยมีน๎อยราย และ มีแบรนด์จาก
ตํางประเทศเพียงไมํก่ีราย 
  4) ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute products) สินค๎า
ผลิตภัณฑ์สุนัขตามท๎องตลาดทั่วไปที่ไมํมีแบรนด์สินค๎า 
  5) อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer) การเลี้ยงดู
สัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไปจากอดีต เจ๎าของอยากให๎สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไลฟ์สไตล์ที่คล๎ายกับตัวเอง 
มีการเลือกใช๎สินค๎าท่ีพิถีพิถันมากขึ้น ท าให๎เจ๎าของสัตว์เลี้ยงจะเลือกใช๎สินค๎าท่ีมีคุณภาพ ค านึงถึงสิ่งที่
ดีที่สุดแกํสัตว์เลี้ยง 
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2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
 2.2.1 คู่แข่งขัน 

 1) คู่แข่งทางตรงของ Good human 
   1.1) แบรนด์ Human & Hound 
   1.2) แบรนด์ Woof studios 
   1.3) แบรนด์ Doggupet 
   1.4) แบรนด์ Sit Stand Stay 
   1.5) แบรนด์ Avocadog 
   1.6) แบรนด์ IS PET 
  2) คู่แข่งทางอ้อม 
   2.1) สินค๎าอุปกรณ์สุนัขตามท๎องตลาดทั่วไป 
 
 2.2.2 การเปรียบเทียบคู่แข่งขันกับธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์/ราคา/คุณภาพ/พันธมิตรทาง 

                  ธุรกิจ หรือเครื่อข่ายทางสังคม 

 

ภาพที่ 2.1: เปรียบเทียบคูํแขํงขันของ Good human 

 

 
 
 
 



 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน 

 
3.1 การประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) 
 3.1.1 จุดแข็ง (Strength) 

1) มีบุคลากรทางด๎านการดีไซน์ ที่สามารถท างานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่แตกตํางให๎กับแบรนด์ 

2) ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบที่แตกตํางจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปตามท๎องตลาด 
3.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 

  1) เนื่องจากการเป็นแบรนด์ใหมํ ไมํเคยมีประสบการณ์ ทั้งในเรื่องของชํองทางการ
จัดจ าหนําย การด าเนินธุรกิจ 
  2) เงินทุนน๎อย 
 3.1.3 โอกาส (Opportunities) 
  1) การมี social media ที่เกิดขึ้นมากมายหลายแพลตฟอร์มซึ่งท าให๎เกิดชํอง
ทางการขายและเข๎าถึงลูกค๎าได๎เป็นจ านวนมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆส าหรับแบรนด์ที่ต๎องเริ่มต๎น
ธุรกิจใหมํผู๎เลํนรายใหมํที่จะเข๎ามาเลํนและวางต าแหนํงทางการตลาดเดียวกันในตลาดนั้นน๎อยมาก 
 3.1.4 อุปสรรค (Threats) 
  1) สินค๎าทดแทนในท๎องตลาดมีอยูํมาก และมีให๎เลือกอยํางหลากหลาย               
มีการแขํงขันสูง 
 
3.2 แผนกลยุทธ์ของธุรกิจ  
 3.2.1 วิสัยทัศน์ 
  เป็นแบรนด์เชื่อมตํอระหวํางสัตว์เลี้ยงกับคน 
 3.2.2 พันธกิจ 
  Good human จะเป็นแบรนด์อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่ผู๎บริโภคภายในประเทศไทยให๎
ความเชื่อถือภายใน 3 ปี 
 3.2.3 เป้าหมาย 
  1) เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในกลุํมของคนเลี้ยงสุนัข 
  2) มีสินค๎าวางจ าหนํายตาม Pet shop ทั่วไป 
  3) สร๎างยอดขายให๎เติบโตเฉลี่ยปีละ 10 เปอร์เซนต์ 
  4) พัฒนาองค์กรในลักษณะ Studio design  
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  5) พัฒนาและสร๎างนวัตกรรมของสินค๎าให๎ตอบสนองแกํผู๎ใช๎งาน 
 3.2.4 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ (ผลตอบแทนที่ต้องการ) 
  ต๎องการเป็นแบรนด์ที่เติบโตในตลาดสัตว์เลี้ยง และได๎รับการยอมรับทั้งบุคคลที่
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและบุคคลในวงการออกแบบ ทั้งในความนําเชื่อถือและคุณภาพ 
 3.2.5 แนวทางกลยุทธ์องค์กร (กลยุทธ์ระดับองค์กร / ระดับธุรกิจ / ระดับหน้าที่) 
   1) Good human มีแนวทางกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เน๎นไปที่การจัดวางแนว
ทางการบริหารและจัดสรรโครงสร๎างบุคลากร ก าหนดหน๎าที่ตําง ๆ เพื่อใช๎ตรวจสอบขั้นตอนตําง ๆ 
แตํละข้ันตอนเพ่ือให๎สินค๎ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว๎  
 แนวทางกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
   2) Good human มีแนวทางกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่มุํงเน๎นไปที่การ
ตอบสนองอยํางรวดเร็ว มุํงเน๎นไปท่ีการปรับตัวในด๎านตําง ๆ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎า และการออกผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ ที่ตามสมัย 
 แนวทางกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ 
   3) Good human มีการแบํงงานตามโครงสร๎างองค์กรไว๎อยํางชัดเจน 
เพ่ือให๎การปฎิบัติงานของบุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพที่สุด  

 
3.3 การวิเคราะห์ผู้บริโภค 
 วิถีชีวิตของคนยุคในที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอยูํกันแบบครอบครัวใหญํกลายเป็นครอบครัวที่
เล็กลง คูํแตํงงานจ านวนมากเลือกที่จะไมํมีบุตร สังคมที่มีจ านวนผู๎สูงอายุมากขึ้น และคนโสดที่เลือก
จะใช๎ชีวิตแบบไมํมีคํูครอง สัตว์เลี้ยงจึงกลายมาเป็นสํวนหนึ่งเพ่ือเติมเต็มชีวิต และการเลี้ยงสัตว์จาก
อดีตที่ผู๎เลี้ยงเป็นแคํ Pet Lover ที่แคํรักหรือแคํอยากเลี้ยงในปัจจุบันได๎กลายมาเป็นผูเลี้ยงสัตว์ที่มี
พฤติกรรมแบบ Pet parent ที่เลี้ยงแบบฟูมฟักเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ยอมควักประเป๋าจําย
เพ่ือให๎สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีไลฟ์สไตล์แบบตัวผู๎เลี้ยงเอง จากข๎อมูลของธนาคารกสิกรไทยได๎
กลําวถึง 5 ปัจจัยที่สํงผลให๎ตลาดสัตว์เลี้ยงนั้นเติบโตขึ้น 

1) Aging population สังคมผู๎สูงอายุและคนโสดที่นับวันเพิ่มมากขึ้นท าให๎สัตว์เลี้ยงถูก
เลือกเข๎ามาเป็นสํวนนึงของชีวิต 

2) Dual Income, No kids (D.I.N.K) ครอบครัวที่แตํงงานแล๎วไมํมีลูก การอยูํเป็นคูํในเพศ
เดียวกัน ท าให๎สัตว์เลี้ยงเป็นมากกวําสัตว์เลี้ยง แตํกลายเป็นครอบครัว 

3) Pet humanization กลุํมคนที่มีพฤติกรรมนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนลูก การเลี้ยงดูสัตว์
เลี้ยงที่เปลี่ยนไปจากอดีต สัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีคําใช๎ในการด าเนินชีวิตที่สูงขึ้น การดูแล
ด๎านปัจจัย 4 ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ที่เจ๎าของสัตว์เลี้ยงยอมควักกระเป๋าจําย 
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4) Pet Health Care Improved วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีข้ึน ประกอบกับเจ๎าของ
สัตว์เลี้ยงทุํมเทดูแลสัตว์เลี้ยงให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด 

5) Friendly Pet Community มีสถานที่และที่พักอาศัยส าหรับสัตว์เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
ให๎บริการและอ านวยความสะดวกตําง ๆ ส าหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อตอบสนองแกํผู๎เลี้ยงสัตว์
ที่ต๎องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให๎สัตว์เลี้ยง 

 จากข๎อมูลปัจจัยข๎างต๎นการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบันได๎เปลี่ยนไป ผู๎เลี้ยงมีพฤติกรรมแบบ 
Pet parent กันมากข้ึนผู๎เลี้ยงยอมจํายเงินเพ่ือซื้อสิ่งของหรือบริการตําง ๆ เพื่อให๎สัตว์เลี้ยงได๎สิ่งที่ดี
ที่สุดเปรียบเสมือนคน ๆ หนึ่งใรครอบครัว (ไลฟ์สไตล์คนยุคใหมํ ดันตลาดสัตว์เลี้ยงโต, 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
แผนการตลาด 

4.1 การวิเคราะห์ STP Marketing 
4.1.1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
 เกณฑ์การแบํงสํวนตลาด ได๎ใช๎หลักในการแบํงตามพฤติกรรม (Behavioral) และ 

จิตวิทยา (Psychographics) ซึ่งได๎แบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ 
1) กลุํมคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก (Pet parent) ที่ซื้ออุปกรณ์แบบ

ทั่วไปให๎สัตว์เลี้ยง 
2) กลุํมคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก (Pet parent) ที่ซื้ออุปกรณ์แบบที่

มีดีไซน์ให๎สัตว์เลี้ยง 
3) กลุํมคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก (Pet parent) ที่ซื้ออุปกรณ์แบบที่

มีแบรนด์ให๎สัตว์เลี้ยง 
4.1.2 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
 กลุํมเป้าหมายเป็นกลุํมคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก (Pet parent) ที่ซื้อ

อุปกรณ์แบบที่มีดีไซน์ให๎สัตว์เลี้ยง เนื่องจากกลุํมคนที่เลือกซื้อสินค๎าเพราะงานดีไซน์จะชื่นชอบและใสํ
ใจในไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีความเป็นไปได๎ที่จะซื้อสินค๎าใหมํ ๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองในไลฟ์สไตล์ของ
ตัวเองและสัตว์เลี้ยง 

4.1.3 การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 
 การวางต าแหนํงทางการตลาดของแบรนด์ Good human จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ

สุนัขท่ีแสดงออกถึงไลฟ์สไตล์มีการออกแบบ เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนและสัตว์เลี้ยง 
เพราะผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงสามารถแสดงถึงแฟชั่นไลฟ์สไตล์ คล๎ายกับการใสํใจในการเลือกซื้อ
กางเกงยีนส์ตัวใหมํ รองเท๎าคํูใหมํ หรือนาฬิกาท่ีคุณใสํ 

 
ภาพที่ 4.1: ภาพแสดงการวางต าแหนํงทางการตลาด 
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4.2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix (4Ps) 
 4.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
  เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่โดดเดํนทางด๎านการออกแบบและเป็นเอกลักษณ์เพ่ือเป็น
ตัวเชื่อมตํอระหวํางสัตว์เลี้ยงกับคน เหมาะส าหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบในงานดีไซน์เเละแฟชั่นท า
ให๎ทั้งคนที่เลี้ยงสัตว์มีความสนุกสนานในการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ด๎วยลวดลายเเละวัสดุที่ใช๎รวมถึงสีสันที่
ถูกดีไซน์มาอยํางดีท าให๎แบรนด์  ของเรามีลักษณะที่โดดเดํนจากผลิตภัณฑ์อ่ืนในท๎องตลาด 

1) สายจูงสุนัข leash แบบมี shock absorbent spring 
2) สายจูงสุนัข leash 
3) ปลอกคอสุนัข collar 
4) สายรัดตัว Harness  
5) ชามอาหารแบบปรับ portion ได๎ตามสรีระของสุนัข 
6) Poop bag แบบ biodegradable 
7) Dispenser ส าหรับใสํ poop bag 

 
ภาพที่ 4.2: ภาพแสดงตัวอยํางผลิตภัณฑ์ 

 
  
ที่มา: Zeedog. (2020). Zeedog product.  
       Retrieved from https://www.zeedog.com/product 
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 4.2.2 ด้านราคา (Price) 
  Good human เลือกใช๎กลยุทธ์ในการตั้งราคาท่ีต่ ากวํา 20 เปอร์เซนต์ของแบรนด์
ตํางประเทศท่ีวางต าแหนํงทางการตลาดในต าแหนํงเดียวกัน ซึ่งจะได๎เปรียบเมื่อเทียบราคากับสินค๎า
แบรนด์อื่นในไทย 
 
ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงราคาสินค๎าแบรนด์ Good human 
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 4.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
  Good human จะจัดจ าหนํายใน 2 รูปแบบคือ ค๎าสํงและค๎าปลีก ซึ่งการค๎าสํงจะ
จัดจ าหนํายในชํองทางออฟไลน์ไปยัง Pet Shop   Pet Community และโรงพยาบาลสัตว์ และใน
สํวนของการค๎าปลีกจะท าการจัดจ าหนํายในชํองทางออนไลน์ในสื่อโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์ 
Good human เชํน Facebook Instagram Shopee Lazada และเว็บไซต์ของทางแบรนด์เอง  
 4.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 สร๎าง awareness โดยน าเสนอภาพลักษณ์แบรนด์และตัวสินค๎าผํานทางสื่อออนไลน์
เป็นหลัก เชํน Facebook Instragram และมีการจ๎าง Influencer ที่มีชื่อเสียงในวงการสุนัขเพ่ือสร๎าง
ชื่อเสียงของแบรนด์ให๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น โดยน าเสนอ positioning ของแบรนด์ที่เป็นสินค๎า modern 
design & lifestyle ส าหรับสุนัข  

 ในชํองทางออฟไลน์จะมีการเข๎ารํวมงานอีเวนต์ งานแฟร์ของสัตว์เลี้ยง เพื่อน าเสนอ
สินค๎าให๎เป็นที่ค๎ุนเคยกับผู๎บริโภคมากข้ึน  
 
4.3 แผนกิจกรรมสื่อสารการตลาด 
 ในการท าแผนกิจกรรมทางการตลาด แบรนด์ Good human ได๎แบํงกิจกรรมไว๎เป็น 10 
สํวน ซึ่งประกอบไปด๎วย 
 4.3.1 Launching เริ่มจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผํานทางชํองทาง online เเละจัดงาน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ dog yard ที่ trail and tails หรือ สถานที่ส าหรับสุนัขอ่ืน ๆ  เชิญสื่อ Influencer 
ที่เก่ียวของกับสุนัข ยกตัวอยํางเชํน เจ๎าของเพจ Gluta Story หมาชอบเที่ยว มารํวมงาน 
 4.3.2 Influencer มีการใช๎ Influencer ที่อยูํในวงการสุนัข หรือ สื่ออนไลน์ที่มีความ
เกี่ยวข๎องกับงานดีไซน์ในการโปรโมตสินค๎า 
 4.3.3 Collaboration มีการออกแบบผลิตภัณฑ์รํวมกับ Influencer ในวงการสุนัข หรือใน
วงการอื่น ๆ ที่มีสํวนชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎กับแบรนด์ได๎ 
 4.3.4 Event and Fair มีการเข๎ารํวมงานอีเวนต์ งานแฟร์สัตว์เลี้ยงอยํางเป็นประจ า เพ่ือ
โปรโมตและน าเสนอสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักและคุ๎นเคยมากขึ้น 
 4.3.5 Create Social media account  จัดท าสื่อโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์ Good 
human เชํน Facebook Instragram และ Website 
 4.3.6 Create online activities มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อสร๎าง Engagement กับ
ลูกค๎า เชํน กิจกรรม Photo contest ประกวดรูปถํายสัตว์เลี้ยงกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ Good human 
เพ่ือชิงของรางวัลตําง ๆ  
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 4.3.7 Create media มีการจัดท าคอนเทนต์ สื่อวีดีโอตําง ๆ ที่เก่ียวกับแบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช๎ในการโปรโมต 
 4.3.8 Create Key visual มีการจัดท า Key visual ตําง ๆ ในการโปรโมตแบรนด์ใน
ชํองทางออนไลน์ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ ที่ใช๎โปรโมตในชํองทางออฟไลน์ด๎วย เพ่ือสร๎าง Brand 
Personality  
 4.3.9 Online Advertising ท าการโปรโมตโฆษณาผํานชํองทางออนไลน์อยํางตํอเนื่อง เชํน 
Facebook Instagram 
 4.3.10 Interview มีการติดตํอขอให๎สื่อที่กลุํมเป้าหมายติดตามท าการสัมภาษณ์ 
ตัวอยํางเชํน Website ของ TCDC ที่เป็นสื่อเก่ียวข๎องกับงานดีไซน์ และสื่ออ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข๎องกับสัตว์เลี้ยง 
 
ตารางที่ 4.2: ตารางแสดงแผนกิจกรรมทางการตลาดในปีที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
แผนจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
5.1 การจัดการโครงสร้างองค์กร ก าหนดแผนก ฝ่าย หน่วยงาน 
 แนวทางการจัดการโครงสร๎างองค์กรของ Good human ใช๎วิธีการแบํงตามหน๎าที่ โดยแบํง
ออกเป็น 3 สํวน คือ Front office มีหน๎าที่ในการท าการตลาด ติดตํอลูกค๎า หาลูกค๎า Back office มี
หน๎าที่ในการจัดการภายในองค์กร งานเอกสาร การจัดสํงสินค๎า การติดตํอประสานงานกับผู๎ผลิต และ 
Design team มีหน๎าที่ในการออกแบบ จัดท าตัวต๎นแบบกํอนสํงไปยังผู๎ผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมํ  
 
ภาพที่ 5.1: ภาพแสดงแผนผังโครงสร๎างองค์กร Good human 

 
5.2 การก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน 
 จากแผนผังโครงสร๎างองค์กร Good human สามารถก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบใน
องค์กรได๎ 8 ต าแหนํง ดังนี้ 

1) Chief operating officer  
2) Sales officer 
3) Marketing officer 
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4) Clerk 
5) Warehouse officer 
6) Design director 
7) Design executive 
8) Graphic designer 

 
ตารางที่ 5.1: ตารางแสดงต าแหนํงและหน๎าที่ความรับผิดชอบของงาน 
 
ต าแหนํง อัตรา หน๎าที่ เงินเดือน 

Chief 
operating 
officer 
(COO) 

1 บริหารจัดการองค์กรในภาพรวม วางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตั้งเป้าหมาย ควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแตํละแผนกให๎เป็นไปตามเป้าหมาย 

40,000 

Sales officer 2 จัดหาลูกค๎าใหมํ ติดตํอประสานงานกับลูกค๎า ชํวยลูกค๎า
แก๎ปัญหา ออกไปพบปะลูกค๎าภายนอก สร๎างยอดขายให๎
ได๎ตามเป้าหมาย จัดท าเอกสารยอดขายและอ่ืน ๆ  

15,000 (ไมํ
รวมคํา 
commission) 

Marketing 
officer 

1 วางแผนกลยุทธ์และด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ จัดท าสื่อสินค๎าทางการตลาดและ
ดูแลเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ให๎อัพเดทอยูํเสมอ จัด
กิจกรรมสํงเสริมการขาย  

20,000 

Clerk 1 ติดตํอประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ดูแลด๎าน
เอกสารตํางๆ จัดท าเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากับภาษี ติดตามสถานะลูกค๎าและลูกหนี้ จัดเก็บและ
ค๎นหาเอกสาร จัดเตรียมการประชุม ชํวยเหลือสนับสนุน
งานของแผนกอ่ืน ๆ ให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางราบรื่น 

15,000 

Warehouse 
officer 

1 ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภทและจ านวนสินค๎า การ
จัดการตรวจสอบสินค๎า การควบคุมสินค๎าท่ีเพ่ือป้องกัน
สินค๎าหรือวัตถุดิบเสียหายกํอนจัดสํงถึงมือลูกค๎า และ
จัดเตรียมสินค๎าบรรจุลงกลํอง เตรียมสํงสินค๎าตามรายการ
ขาย 

12,000 
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Design 
director 

1 หัวหน๎าแผนกการออกแบบ รับผิดชอบในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

25,000 

Design 
executive 

1 มีหน๎าที่ในการรํวมออกแบบกับ design director และ
ด าเนินการตํอในการสรุปแบบและจัดท าตัวต๎นแบบของ
ผลิตภัณฑ์ 

19,000 

Graphic 
designer 

1 มีหน๎าที่ออกแบบ key visual ของ brand , ออกแบบ ad 
ส าหรับสื่อ online ,ออกแบบ poster และสื่อตํางๆ
ส าหรับการออกงานแสดงสินค๎า 

15,000 

 
 ในเรื่องของคุณสมบัติของบุคลากรที่ต๎องสรรหานั้น จากบทความของ JobsDB.com ได๎
ก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานที่ผู๎ประกอบการต๎องการ 10 ข๎อ ดังตํอไปนี้ 

1) การสื่อสารดี  
2) มีทัศนคติเชิงบวก  
3) พร๎อมทุกสถานการณ์ เปิดรับโอกาสใหมํ ๆ  
4) ท างานเป็นทีม ปรับตัวได๎ดี  
5) มีประสบการณ์ ความรับผิดชอบสูง  
6) มีใจรักในงานมุํงมั่นที่จะประสบความส าเร็จ 
7) มีความคิดสร๎างสรรค์ 
8) มีวินัยตรงตํอเวลา 
9) มีความสามารถในการแก๎ไขปัญหา 
10) มีความสามารถในการวางแผน  

(พนักงานแบบไหนที่ผู๎ประกอบการต๎องการตัว, ม.ป.ป.) 
 
5.3 นโยบายการบริหารบุคคลากร (การคัดเลือกและว่าจ้าง, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, 
     การบริหารค่าตอบแทน) 

การสรรหาบุคลากรเพ่ือให๎ได๎บุคคลที่เหมาะสมเข๎ามาท างานในองค์กรนั้นเป็นเรื่องส าคัญ การ
ได๎บุคลากรที่ดีเข๎ามาในองค์กรยํอมเป็นผลดีที่จะท างานองค์กรนั้นด าเนินงานได๎อยํางราบรื่นและ
ประสบความส าเร็จ การสรรหาบุคลากรนั้นมีหลายชํองทาง สามารถหาได๎จากแหลํงตํอไปนี้ 

1) ประกาศรับสมัคร 
2) ส านักงานจัดหางานของรัฐ 
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3) ส านักงานจัดหางานเอกชน 
4) จากผู๎ที่มาสมัครด๎วยตนเอง 
5) การแจ๎งผํานสถาบันการศึกษา 
6) การแจ๎งผํานสมาคมวิชาชีพตําง ๆ 
7) แหลํงอื่น ๆ 

  
 การคัดเลือกบุคลากรจะพิจารณาจากทักษะ คุณลักษณะ โดยจะมีการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่ใช๎
พิจารณาคัดเลือกคนเข๎าท างาน มีดังตํอไปนี้ 

1) ลักษณะที่ปรากฎให๎เห็นทั่วไป (Appearance) เชํน ความเหมาะสมในการแตํง
กาย มารยาท การพูด สุขภาพ 

2) ความรู๎เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) เชํน ทักษะ ประสบการณ์  
3) แรงจูงใจ (Motivation) เหตุผลที่เปลี่ยนงานในอดีต  

เหตุผลที่มาสมัครงาน ทัศนคติ 
4) บุคลิกภาพ (Personality) วฒุิภาวะ ความเป็นผู๎น า การจัดการอารมณ์  

ลักษณะนิสัย 
5) สติปัญญา (Intelligence) ความสามารถในการเรียนรู๎ สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 

การปรับตัว 
6) ความเหมาะสมอื่น ๆ (Other) ความพร๎อมในการท างาน การท าตามเงื่อนไข มี

ผู๎รับรองท่ีนําเชื่อถือ (มุกดา สุนทรรัตน์, 2550) 
 

คําตอบแทนเป็นรายได๎ของบุคลากรและเป็นต๎นทุนขององค์กรในการด าเนินกิจการ ซึ่ง
หมายถึง คําจ๎าง เงินเดือน และผลประโยชน์ตําง ๆ ที่จะได๎รับจากองค์กร เชํน สวัสดิการ โบนัส ซึ่ง
แนวทางในการก าหนดนบายคําตอบแทนมีหลักการดังตํอไปนี้ 

1) ความส าคัญของงาน คําตอบแทนควรจะสัมพันธ์กับปริมาณงานและความส าคัญ
มากกวําตัวบุคคล 

2) ความสามารถในการแขํงขัน คําตอบแทนในตลาดแรงงานจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยูํตลอด ต าแหนํงงานมีที่มีความต๎องการสูงคําตอบแทนก็จะสูง องค์กรควรที่
จะต๎องส ารวจคําตอบแทนโดยใช๎อัตราเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ แตํบางองค์กรอาจ
ก าหนดคําตอบแทนสูงกวําคําเฉลี่ย 

3) คําตอบแทนที่ดึงดูดใจผู๎ปฏิบัติงาน มุํงเน๎นไปที่ผลงานรายบุคคล เชํน การจําย
โบนัส เป็นวิธีดึงดูดใจให๎พนักงานท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 
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4) ความสามารถในการจําย และการควบคุมต๎นทุนแรงงาน องค์กรที่มี
ความสามารถในการท าก าไรได๎ดียํอมมีความสามารถในการจํายคําตอบแทนได๎
สูงเพื่อดึงดูดใจพนักงานที่ต๎องการจะมารํวมงานกับองค์กร (มุกดา สุนทรรัตน์, 
2550) 

 
5.4 นโยบายการพัฒนาบุคคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมเป็นสิ่งที่จะชํวยให๎องค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึนเนื่องจาก 
Good human ยังเป็นองค์กรขนาดเล็กจึงมีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยใช๎สถาบันฝึกอบรม 
(Development outsourcing) เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรให๎ทันตํอโลกและเรียนรู๎วิธีการท างาน การ
คิดตําง ๆ ให๎ทันตามยุคสมัย และมีการสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎าเรียนคอร์สตําง ๆ รวมไปถึงการเรียน
คอร์สออนไลน์ระยะสั้นเพ่ือพัฒนาทักษะในโลกยุคใหมํ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 6 
แผนการด าเนนิงาน 

 
6.1 การจัดตั้งธุรกิจและข้ันตอนการจัดตั้ง 
 Good human เลือกจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ ากัดเนื่องจากมีความนําเชื่อถือ มากกวํา 
อีกท้ังยังจ ากัดความรับผิดชอบความเสียหายไมํเกินจ านวนมูลคําที่ลงทุน ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท
จ ากัดมี 2 ขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

1) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
2) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด  

 
6.2 ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อสินค้า 
 Good human จะด าเนินการในลักษณะ studio design ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัว
ต๎นแบบ (prototype) การออกแบบลวดลายใหมํๆที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู๎ใช๎งานและสํงตํอไป
ยังผู๎ผลิต โดยมีหลักเกณฑ์ในการท างานออกแบบดังตํอไปนี้ 

1) หน๎าที่ใช๎สอย (Function) 
2) ความสวยงามนําใช๎ (Aesthetics or sales appeal) 
3) ความสะดวกสบายในการใช๎  (Ergonomics) 
4) ความปลอดภัย (Safety) 
5) ความแข็งแรง (Construction) 

 
 เนื่องจาก good human ไมํได๎ผลิตสินค๎าเอง จึงจ๎างโรงงานที่รับผลิตสินค๎า OEM  ( 
Original Equipment Manufacturer ) โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงงานผลิต โดยใช๎เกณฑ์ 
Total Cost of Ownership (TCO) โดยใช๎หลักการ QCDS เป็นข๎อพิจารณา 

1) คุณภาพสินค๎า (Quality) สินค๎าต๎องคุณภาพมาตรฐานและและตรงความ
ต๎องการ 

2) ราคาหรือต๎นทุน (Cost or Price) ไมํจ าเป็นต๎องราคาถูกท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับความค๎ุมคําอ่ืน ๆ เชํน บริการหลังการขาย 

3) ระยะเวลาการสํงมอบ (Delivery Time) ควรจะมีเวลาที่สํงมอบสินค๎าไมํนาน
เกินไป และควรสํงมอบสินค๎าตามเวลา 

4) การบริการ (Services) การให๎บริการที่มีมาตรฐานสูงและบริการหลังการขายที่
ดี (การจัดซื้ออยํางชาญฉลาด, ม.ป.ป.) 
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6.3 การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลือ 
 การจัดการคลังสินค๎าและสินค๎าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร๎างสมดุลให๎เกิดขึ้นใน
ซัพพลายเชน (Supply chain) และสามารถจัดการบริหารสินค๎าคงเหลือให๎อยูํในระดับที่ต่ าที่สุดได๎
โดยไมํกระทบตํอการขาย อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าได๎ในทันที ซึ่งมี
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ 

1) การรับสินค๎า (Receiving) โดยการตรวจสอบจ านวน ลักษณะ สภาพ และ
คุณภาพ เพ่ือจัดเก็บ  

2) การควบคุมและรับผิดชอบตํอสินค๎าท่ีจัดเก็บอยูํในคลัง (Storage) ซึ่งต๎องอาศัย
เทคโนโลยีในการจัดเก็บและเครื่องมือ เชํน Bar Code  หรอืระบบ 
Automated Robot System (ระบบหุํนยนต์) รวมถึง ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์  

3) การสํงมอบและกระจายสินค๎า (Order Picking) จดัเตรียมสินค๎าที่จะสํงมอบให๎
ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า  

4) จัดสํงสินค๎า (Delivery) ที่เก่ียวข๎องกับเวลาและการมอบหมายให๎ผู๎ขนสํงน า
สินค๎าจากคลังสินค๎าไปยังลูกค๎า (จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์ และ ธีระวัฒน์ จัน
ทึก, 2561) 

 
6.4 กระบวนการหรือขั้นตอนการส่งสินค้าหรือให้บริการ 
 การสํงสินค๎าของ Good human จะใช๎บริการขนสํงภายนอกในการจัดสํงสินค๎าไปยังร๎านค๎า
ตัวแทนจ าหนํายและผู๎บริโภค 
 
ภาพที่ 6.1: ภาพแสดงงานแผนการด าเนินงานของ Good human 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 7 
แผนการเงิน 

 
7.1 ความต้องการเงินทุน แหล่งที่มาของเงินทุน และโครงสร้างของเงินทุน 
 ในระยะแรก Good human มีความต๎องการเงินในการลงทุนจ านวน 2,000,000 บาท ซึ่ง
ประกอบไปด๎วย เงินลงทุนในสํวนของเจ๎าของ 2,000,000 บาท มีโครงสร๎างการลงทุนประกอบไปด๎วย
สัดสํวนของสํวนของเจ๎าของ 100 เปอร์เซ็นต์  
 โดยรายละเอียดการใช๎เงินลงทุนของ Good human ดังตารางที่ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7.1: แสดงแผนการใช๎เงินทุนเริ่มต๎นของ Good human 
 

 
 
 จากตารางที่ Good human มีแผนการใช๎เงินลงทุนเริ่มต๎นทั้งหมด 696,777 บาท เป็นเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร รวม 157,500 บาท เงินลงทุนสินค๎าตั้งต๎น 482,280 บาท และอ่ืน ๆ 38,999 
บาท 
 
 
 
 
 
 

ร ายการ จ านวน

สินทรัพย์ถาวร

คอมพวิเตอร์ 3

โต๊ะท างาน 3

เกา้อี้ 3

เคร่ืองพมิพม์ลัติฟงักช์ั่น 1

อปุกรณ์ส านักงานอืน่ๆ 1

โทรศัพท์มอืถือ 2

3D Printer 1

ค่าลิขสิทธโ์ปรแกรมวนิโดว ์10 3

ค่าจดทะเบียนบริษทั 1

ค่าสินค้าจ้างผลิตคร้ังแรก 1

ค่า mold สินค้า 1

รวม

งบประมาณ (บาท)

8,999.00

30,000.00 30,000.00

182,280.00

10,000.00

182,280.00

20,000.00

5,000.00

3,000.00

5,500.00

งบประมาณสุทธิ  (บาท)

60,000.00

15,000.00

9,000.00

5,500.00

8,000.00

20,000.00

8,000.00

300,000.00 300,000.00

40,000.00 40,000.00

26,997.00

696,777.00



22 
 

ตารางที่ 7.2: แสดงแผนงบประมาณการใช๎เงินทุนหมุนเวียน 
 

 
  
 จากตารางที่ Good human มีแผนการใช๎เงินทุนหมุนเวียนตํอเดือนจ านวน 188,700 บาท 
พยากรณ์เงินทุนหมุนเวียนลํวงหน๎า 6 เดือน คิดเป็นเงิน 1,132,200 บาท 
 
ตารางที่ 7.3: แสดงแผนงบประมาณเงินทุนส ารอง 
 

 
 
 จากตารางที่ Good human มีความต๎องการเงินลงทุน 2,000,000 บาท หักงบประมาณเงิน
ลงทุนเริ่มต๎น และเงินทุนหมุนเวียนออกแล๎ว จะเหลือเงินทุนส ารอง 171,023 บาท คิดเป็น 8.5 
เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมด 
 
7.2 สมมติฐานทางการเงิน (ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย การเติบโต ตัวแปรต่าง ๆ ) 
 7.2.1 ประมาณการรายได้ 
  จากข๎อมูลของฐานข๎อมูลเพ่ือการข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวที่ท าการส ารวจโดย
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พบวําจ านวนสุนัขที่มีทั้งหมดในประเทศไทยมีจ านวน 2,173,999 ตัว 
แบํงได๎เป็น มีเจ๎าของ 2,064,876 ตัว และไมํมีเจ๎าของ 109,123 ตัว โดยได๎มีการตั้งสมมติฐานวําสัตว์

รายการ

เงินเดือน

ค่าเช่าส านักงาน

ค่าสาธารณูปโภค (น้ า/ไฟฟา้)

ค่าขนส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการตลาด

ค่าใช้จ่ายวสัดุส้ินเปลืองส านักงาน

รวม

55,000.00

5,000.00

700.00

10,000.00

115,000.00

3,000.00

188,700.00

งบประมาณต่อเดือน (บาท)

งบประมาณเงินทุนส ารอง

รวม

เดบิต (บาท) เครดิต (บาท)

2,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

696,777.00

1,132,200.00

171,023.00

งบประมาณเงินลงทุนเร่ิมต้น

เงินลงทุน

รายการ

งบประมาณเงินทุนหมนุเวยีน 6 เดือน
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เลี้ยงที่มีถูกน ามาขึ้นทะเบียนวํามีเจ๎าของ เจ๎าของสัตว์เลี้ยงจะมีพฤติกรรมแบบ Pet parent 
โดยประมาณการวําจะมีกลุํมที่มีความชื่นชอบในเทรนด์ใหมํ ๆ และใสํใจในไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นกลุํมที่มี
พฤติกรรมแบบ Pet parent ที่จะซื้ออุปกรณ์แบบที่มีดีไซน์ให๎สัตว์เลี้ยง อยูํที่ประมาณ 3 % ซึ่งเป็น
จ านวน 61,946 ตัว โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร๎างยอดขายประมาณ 5 % จากกลุํมเป้าหมายที่มี
พฤติกรรมแบบ Pet parent ที่จะซื้ออุปกรณ์แบบที่มีดีไซน์ให๎สัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นจ านวนสุนัข 3,100 ตัว  
 
ภาพที่ 7.1: ภาพแสดงจ านวนสุนัขจากฐานข๎อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
 

 
 
ที่มา: ฐานข๎อมูลเพ่ือการข้ึนทะเบียนสุนัข-แมว. (2563). จ านวนสุนัขที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ. 
สืบค๎นจาก http://164.115.40.46/petregister 
 
ตารางที่ 7.4: แสดงประมาณการจ านวนสินค๎าขายรายเดือนในปีที่ 1 
 

 
 
 จากตารางที่ Good human ได๎ก าหนดให๎สินค๎าแตํละชนิดมีจ านวนยอดขายทั้งปีตามจ านวน
สุนัขท่ีเป็นกลุํมเป้าหมายที่ได๎จากการตั้งสมมติฐานทั้งหมด 3,100 ตัว ยกเว๎นสินค๎ารายการล าดับที่ 7 

ร ายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12

จ านวนสินค้าขาย (หน่วย)

1. สายจูง Shock absorbent spring

size L 28          28          28          57          57          57          85          85          85          114        114        114        

size M 13          13          13          26          26          26          39         39         39         52          52          52          

2.สายจูงสุนัข (Leash)

size L 28          28          28          57          57          57          85          85          85          114        114        114        

size M 13          13          13          26          26          26          39         39         39         52          52          52          

size S 21          21          21          41          41          41          62          62          62          83          83          83          

3.ปลอกคอสุนัข (Collar)

size L 57          57          57          114        114        114        171        171        171        227        227        227        

size M 26          26          26          52          52          52          78          78          78          103        103        103        

size S 21          21          21          41          41          41          62          62          62          83          83          83          

4.สายรั ดตัว (Harness)

size L 57          57          57          114        114        114        171        171        171        227        227        227        

size M 26          26          26          52          52          52          78          78          78          103        103        103        

size S 21          21          21          41          41          41          62          62          62          83          83          83          

5.ชามอาหาร  (Adjustable posture) 103        103        103        207        207        207        310        310        310        413        413        413        

7.Poop Bag (Biodegradeable) 413        413        413        827        827        827        1,240     1,240     1,240     1,653      1,653      1,653      

8.Dispenser ส าหรั บใส่ Poop Bag 103        103        103        207        207        207        310        310        310        413        413        413        
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ซึ่งเป็นถุงเก็บอุจจาระสุนัขซึ่งเป็นสินค๎าประเภทที่มีการซื้อซ้ าบํอยเพราะเป็นสินค๎าท่ีใช๎แล๎วหมดไป 
จากแผนการตลาด Good human ได๎ตั้งเป้าหมายในการขายแบํงเป็นไตรมาส ซึ่งได๎ประมาณการวํา
จะสร๎างยอดขายในไตรมาสแรกอยูํ 10 เปอร์เซนต์ของยอดขาย และเพ่ิมข้ึนเป็น 20 , 30 , 40
เปอร์เซนต์ตามล าดับ เนื่องจากในแตํละไตรมาสจะมีการออกสินค๎าที่มีลวดลายใหมํและเพ่ิมจ านวน
แบบสินค๎าข้ึนเรื่อย ๆ ในแตํละไตรมาส 
 
ตารางที่ 7.5: แสดงประมาณการรายได๎จาการขายรายเดือนในปีที่ 1 
 

  
  
 จากตารางข๎างต๎นได๎อธิบายการประมาณการยอดขายรายเดือน โดยมียอดขายเพ่ิมข้ึนทุกไตร
มาส เพราะเกิดจากการท าการตลาดที่ตํอเนื่องท าให๎ทั้งปีมีรายได๎ 10,062,600 บาท 
 
 7.2.2 การประมาณการค่าใช้จ่าย 
  จากแผนการด าเนินงานและแผนการจัดการองค์กร Good human เลือกเชําสถาน
ที่ตั้งท่ีเป็นที่ตั้งเดิมของธุรกิจของครอบครัวเพ่ือประหยัดคําใช๎จํายเดือนละ 5,000 บาท และในปีแรก
จะมีพนักงานทั้งหมด 2 คน แบํงเป็น หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปฎิบัติการ (COO) 1 คน และพนักงาน
ขาย (Sales officer) 1 คน โดยที่ตัวเจ๎าของกิจการเองจะรับผิดชอบในต าแหนํงหน๎าที่อ่ืน ๆ มีที่ใน
แผนผังโครงสร๎างองค์กรด๎วยในปีแรกเพ่ือประหยัดคําใช๎จําย 
 
 

ร ายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12

ร ายได้จากการขาย

1. สายจูง Shock absorbent spring

size L 29,553      29,553      29,553      59,107       59,107       59,107       88,660       88,660       88,660       118,213     118,213     118,213     

size M 11,496       11,496       11,496       22,992      22,992      22,992      34,488      34,488      34,488      45,983      45,983      45,983      

2.สายจูงสุนัข (Leash)

size L 21,028       21,028       21,028       42,057      42,057      42,057      63,085       63,085       63,085       84,113       84,113       84,113       

size M 7,621         7,621         7,621         15,242      15,242      15,242      22,863      22,863      22,863      30,483      30,483      30,483      

size S 9,300        9,300        9,300        18,600       18,600       18,600       27,900       27,900       27,900       37,200       37,200       37,200       

3.ปลอกคอสุนัข (Collar)

size L 31,258      31,258      31,258      62,517       62,517       62,517       93,775      93,775      93,775      125,033    125,033    125,033    

size M 12,658       12,658       12,658       25,317      25,317      25,317      37,975      37,975      37,975      50,633      50,633      50,633      

size S 8,680         8,680         8,680         17,360       17,360       17,360       26,040       26,040       26,040       34,720      34,720      34,720      

4.สายรั ดตัว (Harness)

size L 44,898      44,898      44,898      89,797       89,797       89,797       134,695    134,695    134,695    179,593    179,593    179,593    

size M 18,600       18,600       18,600       37,200       37,200       37,200       55,800       55,800       55,800       74,400       74,400       74,400       

size S 12,193      12,193      12,193      24,387      24,387      24,387      36,580       36,580       36,580       48,773       48,773       48,773       

5.ชามอาหาร  (Adjustable posture) 76,467       76,467       76,467       152,933    152,933    152,933    229,400    229,400    229,400    305,867     305,867     305,867     

7.Poop Bag (Biodegradeable) 39,267      39,267      39,267      78,533      78,533      78,533      117,800     117,800     117,800     157,067     157,067     157,067     

8.Dispenser ส าหรั บใส่ Poop Bag 12,400       12,400       12,400       24,800       24,800       24,800       37,200       37,200       37,200       49,600       49,600       49,600       

รวมรายได้จากการขาย 335,420    335,420    335,420    670,840     670,840     670,840     1,006,260   1,006,260   1,006,260   1,341,680  1,341,680  1,341,680  

รวมรายได้สะสม 10,062,600.00          
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ตารางที่ 7.6:  แสดงงบประมาณการจ๎างงานในต าแหนํงตําง ๆ รายเดือนในปีที่ 1 
 

 
 
  ในสํวนของคําสาธารณูปโภคประจ าเดือน เชํน คําน้ า คําไฟ และคําโทรศัพท์ มี
งบประมาณตํอเดือนอยูํที่ 2,100 บาท คําใช๎จํายการตลาดจะเป็นการตั้งงบในแตํละไตรมาสอยูํที่ 
345,000 บาท คําขนสํงสินค๎าที่ใช๎บริการบริษัทขนสํงเอกชนอยูํที่ 10,000 ตํอเดือน คําใช๎จํายวัสดุ
สิ้นเปลืองส านักงานที่มีงบประมาณไมํเกินเดือนละ 3,000 บาท คําเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร 
3,386 บาทตํอเดือน และคําใช๎จํายในการจัดตั้งบริษัทที่จํายเพียงครั้งเดียว 30,000 บาท 
 
ตารางที่ 7.7: แสดงคําใช๎จํายการขายและบริหาร 
 

 
 
  การประมาณการต๎นทุนสินค๎า Good human ได๎เลือกใช๎โรงงาน OEM จาก
ประเทศจีนท าให๎ได๎ต๎นทุนสินค๎าท่ีราคาต่ า เมื่อค านวณตามประมาณการจ านวนสินค๎าขายตํอปีท้ัง
หมดแล๎ว ประกอบกับคําใช๎จําย คําแมํพิมพ์สินค๎าท่ีต๎องสั่งท าใหมํ คําแพคเกจจิ้ง และคําขนสํงสินค๎า
จากประเทศจีน คิดเป็นมูลคําสุทธิ 3,118,830 บาท 
 
 
 
 

เงินเดือน

40,000.00

15,000.00

1

1

55,000.00รวม

Chief operating officer (COO)

Sales officer

ต าแหน่ง จ านวน

ค่าใช้จ่ายการขายและบริ หาร เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12

ค่าเช่าส านักงาน 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     

ค่าน  า 200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        

ค่าไฟ 500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        

ค่าพนักงาน 55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    55,000    

ค่าใช้จ่ายการตลาด 345,000  -        -        345,000  -        -        345,000  -        -        345,000  -        -        

ค่าโทร ศัพท์มือถือ 1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     1,400     

ค่าเสื่อมร าคา 3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     3,386     

ค่าขนส่งสินค้า 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    

ค่าใช้จ่ายจัดตั งบริ ษัท 30,000    -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

ค่าใช้จ่ายวัสดุสินเปลืองส านักงาน 3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     

รวมค่าใช้จ่ายการขายและการบริ หาร 453,486  78,486    78,486    423,486 78,486    78,486    423,486 78,486    78,486    423,486 78,486    78,486    



26 
 

ตารางที่ 7.8: แสดงคําใช๎จํายต๎นทุนสินค๎า 
 

 
 
7.3 ประมาณการงบการเงิน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 งบก าไรขาดทุนของธุรกิจในปีที่ 1 รายละเอียดดังตารางที่ 
 
ตารางที่ 7.9: แสดงงบก าไรขาดทุนรายเดือนในปีที่ 1 
 

 
 
 จากการประมาณการทางการเงินในหัวข๎อที่ 7.2 สามารถน ามาค านวณหางบก าไรขาดทุนใน
ปีที่ 1 ดังตารางข๎างต๎น 
 
 
 

ประมาณการตน้ทุนสินค้า เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12

ตน้ทุนสินค้า 44,743     44,743     44,743     89,487     89,487     89,487     134,230    134,230    134,230    178,973    178,973    178,973    

ค่า mold สินค้า 300,000    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

แพคเกจจิ ง 5,369       5,369       8,054       8,054       9,396       9,396       10,738     10,738     16,108     16,108     17,450     17,450     

ค่าขนส่งสินค้าเพ่ือใชใ้นการขาย 111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    111,858    

รวมตน้ทุนสินค้า 461,971    161,971    164,655    209,399    210,741    210,741    256,827    256,827    262,196    306,939    308,282    308,282    

รวม 3,118,830                   

เดือน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12

ร ายได้ 335,420   335,420   335,420   670,840    670,840    670,840    1,006,260  1,006,260  1,006,260  1,341,680 1,341,680 1,341,680 

ร ายได้อ่ืน -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

รวมรายได้ 335,420   335,420   335,420   670,840    670,840    670,840    1,006,260  1,006,260  1,006,260  1,341,680 1,341,680 1,341,680 

ต้นทุนสินค้า 461,971    161,971    164,655    209,399   210,741    210,741    256,827    256,827    262,196    306,939   308,282    308,282    

ก าไรขั นต้น (126,551)   173,449   170,765    461,441    460,099    460,099    749,433   749,433   744,064    1,034,741 1,033,398 1,033,398 

ค่าใช้ จ่ายการขายและบริ หาร

ค่าเช่าส านักงาน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       

ค่าน  า 200          200          200          200          200          200          200          200          200          200          200          200          

ค่าไฟ 500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          

ค่าพนักงาน 55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      

ค่าใช้ จ่ายการตลาด 345,000    -          -          345,000    -          -          345,000    -          -          345,000    -          -          

ค่าโทร ศัพท์มือถือ 1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       1,400       

ค่าเสื่อมร าคา 3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       3,386       

ค่าขนส่งสินค้า 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

ค่าใช้ จ่ายจัดตั งบริ ษัท 30,000      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

ค่าใช้ จ่ายวัสดุสินเปลืองส านักงาน 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       

รวมค่ าใช้จ่ายการขายและการบริหาร 453,486    78,486      78,486      423,486   78,486      78,486      423,486   78,486      78,486      423,486   78,486      78,486      

ก าไร ก่อนดอกเบี ยและภาษี (580,037)   94,963     92,278     37,955     381,613    381,613    325,947   670,947    665,578    611,255    954,912   954,912   

หักดอกเบี ยจ่าย -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

ก าไร ก่อนภาษี (580,037)   94,963     92,278     37,955     381,613    381,613    325,947   670,947    665,578    611,255    954,912   954,912   

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20 % -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          918,387    

ก าไรสุทธิ (580,037)   94,963     92,278     37,955     381,613    381,613    325,947   670,947    665,578    611,255    954,912   36,525     

ก าไรสุทธิสะสม 3,673,550                   
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ตารางที่ 7.10: แสดงงบก าไรขาดทุนรายปี 3 ปีแรก 
 

 
 
 ตารางข๎างต๎นแสดงงบก าไรขาดทุนรายปีในชํวง 3 ปีแรก กิจการมีประมาณการเติบโตของ
ยอดขาย 10 เปอร์เซ็นต์ตํอปี 
 
ตารางที่ 7.11: แสดงงบกระแสเงินสดในชํวง 3 ปีแรก 
 

 

ปีท1ี ปีที2่ ปีที3่

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10,062,600.00    11,068,860.00    12,175,746.00    

รายไดอ้ืน่

รวมรายได้ 10,062,600.00    11,068,860.00    12,175,746.00    

ตน้ทนุสนิคา้

ตน้ทนุขาย 3,118,830.00       3,555,748.65       3,881,323.52       

ก าไรข ัน้ตน้ 6,943,770.00       7,513,111.35       8,294,422.49       

คา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิาร

คา่เชา่ส านักงาน 60,000.00            60,000.00            60,000.00            

คา่น ้า 2,400.00              2,400.00              2,400.00              

คา่ไฟ 6,000.00              6,000.00              6,000.00              

คา่พนักงาน 660,000.00          1,560,000.00       2,112,000.00       

คา่ใชจ้า่ยการตลาด 1,380,000.00       1,380,000.00       1,380,000.00       

คา่โทรศัพทม์อืถอื 16,800.00            16,800.00            16,800.00            

คา่เสือ่มราคา 40,632.73            35,233.33            35,233.33            

คา่ขนสง่สนิคา้ 120,000.00          132,000.00          145,200.00          

คา่ใชจ้า่ยจัดตัง้บรษัิท (จา่ยครัง้เดยีว) 30,000.00            -                        -                        

คา่ใชจ้า่ยวัสดสุนิเปลอืงส านักงาน 36,000.00            36,000.00            36,000.00            

รวมคา่ใชจ้า่ยการขายและการบรหิาร 2,351,832.73       3,228,433.33       3,793,633.33       

ก าไรกอ่นดอกเบีย้ภาษี 4,591,937.27       4,284,678.02       4,500,789.16       

หักดอกเบีย้จา่ย -                        -                        -                        

ก าไรกอ่นภาษี 4,591,937.27       4,284,678.02       4,500,789.16       

(อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 20%)

หัก ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 918,387.45          856,935.60          900,157.83          

3,673,549.81       3,427,742.42       3,600,631.32       ก าไรสทุธิ

ปีท1ี ปีที2่ ปีที3่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรสทุธ ิ 3,673,549.81    3,427,742.42    3,600,631.32    

ปรับปรงุรายการกระทบก าไรสทุธเิป็นเงนิสดรับ(เงนิสดจา่ย)

บวก

คา่เสือ่มราคา 40,632.73          40,632.73          40,632.73          

หัก

ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ -                      -                      -                      

สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ (61,845.00)         (68,029.50)         (74,832.45)         

กระแสเงนิสดรับสทุธจิากการด าเนนิงาน 3,652,337.55    3,400,345.65    3,566,431.61    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

หัก 
เงนิสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ส านักงาน (157,500.00)      -                      -                      

กระแสเงนิสดจา่ยสทุธจิากการลงทนุ (157,500.00)      -                      -                      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

บวก

กระแสเงนิสดรับจากการออกหุน้สามญั 2,000,000.00    -                      -                      

กระแสเงนิสดรับสทุธจิากการจัดหาเงนิ   2,000,000.00    -                      -                      

กระแสเงนิสดเพิม่ข ึน้สทุธิ 5,494,837.55    3,400,345.65    3,566,431.61    

เงนิสดคงเหลอืตน้งวด -                      5,494,837.55    8,895,183.20    

เงนิสดคงเหลอืปลายงวด 5,494,837.55    8,895,183.20    12,461,614.80  
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 จากตารางข๎างต๎นกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิในชํวง 3 ปีแรกของกิจการมีมูลคําเป็นบวก โดย
เมื่อเทียบกับปีแรกมีมูลคําลดลงเนื่องจากการปรับโครงสร๎างบุคลากรที่มีพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางที่ 7.12: แสดงงบดุลของกิจการในชํวง 3 ปีแรก 
 

 
 
 จากตารางข๎างต๎น งบดุลของกิจการในชํวง 3 ปีแรกมีมูลคําเพ่ิมข้ึนจาก 5,673,549 บาท เป็น 
9,101,292 บาท และ 12,701,923 บาท ตามล าดับ 
 
7.4 การประเมินระยะเวลาคืนทุน จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
ตารางที่ 7.13: แสดงระยะเวลาคืนทุน และ อัตราสํวนผลตอบแทนจากการลงทุน 
 

ปีท1ี ปีที2่ ปีที3่

5,494,837.55      8,895,183.20      12,461,614.80    

-                        -                        -                        

61,845.00            129,874.50         204,706.95         

157,500.00         157,500.00         157,500.00         

(40,632.73)          (81,265.47)          (121,898.20)        

116,867.27         76,234.53            35,601.80            

รวมสนิทรพัย์ 5,673,549.81      9,101,292.23      12,701,923.55    

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจา้หนี้การคา้ -                        -                        -                        

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

เงนิกูธ้นาคาร -                        -                        -                        

รวมหนีส้นิ -                        -                        -                        

สว่นของเจา้ของ

ทนุเจา้ของ 1,000,000.00      1,000,000.00      1,000,000.00      

ทนุนักลงทนุ 1,000,000.00      1,000,000.00      1,000,000.00      

ก าไร/ขาดทนุสะสม 3,673,549.81      7,101,292.23      10,701,923.55    

รวมสว่นของเจา้ของ 5,673,549.81      9,101,292.23      12,701,923.55    

รวมสว่นของเจา้ของและหนีส้นิ 5,673,549.81      9,101,292.23      12,701,923.55    

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสด

ลกูหนี้การคา้

สนิคา้คงเหลอื

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์
หัก คา่เสือ่มราคาสะสม
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธ)ิ

สนิทรพัย์

วเิคราะหอ์ตัราสว่น ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่

อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios)

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (Current Ratio) 0 0 0

อตัราสว่นโครงสรา้งทางการเงนิ(Leverage Ratio)

อตัราสว่นหนี้สนิ(Debt Ratio) 0 0 0

อตัราสว่นหนี่สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้(Debt to Equlity Ratio) 0 0 0

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร(Profitability)

อตัราก าไรขัน้ตน้(Gross Profit Margin) 69% 68% 68%

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน(Operating Profit Margin) 46% 39% 37%

อตัราก าไรสทุธ(ิNet Profit Margin) 37% 31% 30%

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม(ROA) 65% 38% 28%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(ROE) 65% 38% 28%

 

ระยะเวลาคนืทนุ(Payback Period)

ผลตอบแทนการลงทนุ Internal Return Rate (IRR)

discount rate

Net Present Value (NPV) 8,460,480.00              

10%

240%

9 เดอืน



 

บทที่ 8 
แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจ 

 
8.1 แผนฉุกเฉิน  
 การประกอบธุรกิจยํอมเผชิญความเสี่ยงอยูํเสมอ เชํน ยอดขายต่ ากวําเป้าหมาย การเข๎ามา
ของคูํแขํงใหมํ ต๎นทุนที่เพ่ิมข้ึน การขาดบุคลากรส าคัญ การมีแผนฉุกเฉินจะชํวยป้องกันในกรณีท่ีเกิด
เหตุไมํคาดคิดที่ท าให๎การด าเนินกิจการไมํเป็นไปตามเป้าหมาย แผนฉุกเฉินของ Good human คือ
 1) กรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จะท าการปรับลดปริมาณการสั่งผลิตสินค๎า และเรํง
ระบายสินค๎าที่ค๎างอยูํ เพื่อสร๎างสภาพคลํองให๎กิจการ 
 2) กรณีที่เกิดสภาวะขาดแคลนสินค๎าจากจากเหตุการณ์ท่ีไมํคาดคิดอยํางเชํน ภาวะการแพรํ
ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในปี 2563 ท าให๎การน าเข๎าหรือสํงออกสินค๎าเกิดการชะงัก ทาง Good 
human จะมีการหาแหลํงผลิตสินค๎าในประเทศ โดยเข๎าไปมีสํวนรํวมในข้ันตอนการผลิตในสํวนที่
ผู๎ผลิตภายในประเทศไมํสามารถท าได๎ 
 
8.2 แผนอนาคต 
 แผนอนาคตของ Good human ได๎ก าหนดเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ๆ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(new product development) การขยายตลาดสูํตํางประเทศ (going global) และการขยายเข๎าสูํ
ธุรกิจใหมํ (diversification) 
 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ ทาง Good human จะเน๎นไปที่การออกแบบที่สวยงามและ
การใช๎งานที่ดีขึ้นให๎เหมาะกับผู๎ใช๎งาน เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงมากที่สุด และในอนาคตจะพัฒนาไปสูํ
ผลิตภัณฑ์ของกลุํมผู๎เลี้ยงแมว 
 2) การขยายตลาดสูํตํางประเทศ หลังจากท่ีสามารถสร๎างความเชื่อม่ันและชื่อเสียงของแบ
รนด์กับตลาดภายในประเทศได๎แล๎ว ทาง Good human จะท าการขยายตลาดไปสูํตํางประเทศ เพ่ือ
สร๎างการเติบโตให๎กับชื่อเสียงและยอดขายของกิจการ 
 3) การขยายเข๎าสูํธุรกิจใหมํ เนื่องจาก Good human มีแผนกออกแบบในกิจการของตัวเอง 
แผนในอนาคตของทีมออกแบบจะมองหาความนําสนใจของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจใหมํ ๆ และ
ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต๎แบรนด์ Good human 
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