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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม

รับฝากแมว 2) เพ่ือศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 1 ปี  3) เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจของโรมแรมรับฝากแมว                  

4) เพ่ือศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจโรงแรมรับฝากแมวเป็นระยะเวลา 1 ปี   โดยการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เล้ียงแมวท่ีอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การวจิยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และทดสอบโดยใชก้าร

วเิคราะห์ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS            

 ผลการวจิยั 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกบัธุรกิจโรงแรมรับฝากแมว โดยใหเ้หตุผลวา่ บางคร้ัง

ตอ้งไปท าธุระท่ีต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายวนัจึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการ เพราะไม่มีใครดูแลแมว เป็นห่วง

แมว กลวัแมวหายออกจากบา้น หรืออาจจะเกิดอุบติัเหตุ  จึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการรับฝากเล้ียง ท าให้อุ่นใจมากกวา่การปล่อย

แมวให้อยู่บา้นเพียงล าพงั และให้ความเห็นว่าราคาท่ีทางโรงแรมตั้งนั้น มีราคาท่ีสมเหตุสมผล ประกอบกบัเป็นห้องพกั

ส่วนตวั ไม่ไดข้งักรงและไม่พกัปนกบัสัตวเ์ล้ียงบา้นอ่ืน โดยจะใชบ้ริการรับฝากแมวในช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ติดต่อกนั

หลายวนั ประมาณ 2-3 วนั และจะจ่ายเงินในการใชบ้ริการแต่ละคร้ัง (ต่อแมว 1 ตวั) อยูท่ี่ประมาณ 301-500 บาท โดยส่วน

ใหญ่มีความสนใจท่ีจะใชบ้ริการรถรับ-ส่งสัตวเ์ล้ียงและเลือกบริการเสริมทางการแพทยใ์ห้กบัแมวของตวัเอง ทั้งน้ีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะหาขอ้มูลโรงแรมรับฝากแมวจาก Google 2) ส าหรับรายไดข้องกิจการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

รายไดจ้ากการให้บริการโรงแรมรับฝากแมว  คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายไดท้ั้งหมด รองลงมา คือ รายไดจ้ากการจ าหน่าย

สินคา้ Pet Shop รายไดจ้ากการอาบน ้ าตดัขนและรายไดจ้ากการบริการรับส่งสตัวเ์ล้ียง คิดเป็นร้อยละ 37 ร้อยละ 21 และร้อย

ละ 3 ตามล าดบั  3) การด าเนินงานของธุรกิจในดา้นพฤติกรรมองคก์าร จะเนน้การอบรมการตดัแต่งขนให้กบัสัตวเ์ล้ียง เพ่ือ

ประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและเนน้การอบรมหลกัสูตรการตรวจสุขภาพส าหรับสุนขั

และแมว ท่ีมีความแม่นย  าและถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน เพราะในอนาคตเรามีแผนท่ีจะเพ่ิมการรักษาพยาบาลและการจ าหน่าย

เวชภณัฑไ์ดด้ว้ยตนเอง ส่วนในดา้นการเงินธุรกิจจะแบ่งเป็นเงินลงทุนของตวัเอง ไดแ้ก่ ท่ีดิน-อาคาร 15,000,000 บาท และ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 5,000,000 บาท  รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 20,000,000 บาท และ 4) การวางแผนการตลาด จะใชก้ล

ยทุธ์การโฆษณา การส่งเสริมการขาย  การประชาสมัพนัธ์ การตลาดโดยตรง และการขายโดยบุคคล เพ่ือให้สามารถแข่งขนั

และเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดจากผูแ้ข่งขนัรายอ่ืนไดเ้พ่ิมข้ึน 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the demand and behaviors in choosing cat hotel 

service, 2) to study the sales and trend in 1 year, 3) to study the operation of cat hotel and ,    4) to study 

the marketing plan of cat hotel in 1 year. The sample of this study were 200 cat owners in Bangkok area. 

The research tool was the questionnaire and the data from the tool was analyzed to determine basic 

statistical of variables data including the test by SPSS analysis.   

The results revealed that 1) the majority of the respondents were interested in cat hotels with the reasons 

that they had to be away for business in other provinces or abroad for several days, so they needed the 

hotel service as there was nobody taking care of the cats. They were also afraid that the cats might be 

inconvenient or missing or got into accident. Therefore, it was necessary to put them in the hotel as it 

relived the owners’ worries than leaving the cats at home by themselves.The opinion stated that service 

rate of Lucky Cat Hotel was reasonable and they provided private room, not the cage or put the cats 

together. The owners usually used the service during long holidays for 2-3 days. The payment for each 

time (per 1 cat) was around 301-500 THB. The majority of the respondents were interested in the shuttle 

service and selected the additional medical service for their cats. Moreover, they usually found the cat 

hotel information from Google. 2) the income of the activities was divided into 4 parts which were cat 

hotel service which equaled 39% of total income. Next were pet shop sales, pet grooming and shuttle 

service which were 37%, 21% and 3%, respectively.  3) the business operation in term of organizational 

behavior would focus on pet grooming in order to be modern and in accordance with technology changes. 

Moreover, it also focused on the training courses for dogs and cats health screening with higher accuracy 

for the knowledge exchange of vet teams. It was because there was the plan to increase in nursing and 

medical supplies sale by themselves in the future. In term od financial, the business was divided into own 

investment which were land-buildings 15,000,000 THB and loan from financial institute for 5,000,000 

THB which equaled 20,000,000 THB in total and 4) the marketing plan would employ advertisement, 

sales promotion, public relation, direct marketing and personal selling in order to be able to compete and 

increase the market share from other competitors. 

 Keywords : Demand and operation 



บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัครอบครัวในสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวเด่ียวมากข้ึนบวก

กบัความกดดนัจากการท างานและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหแ้ต่งงานชา้ลง และมีผูค้นครองตวัเป็นโสดมากข้ึน 

การเล้ียงสตัวเ์ล้ียงจึงเป็นตวัช่วยหน่ึงท่ีช่วยใหผ้่อนคลายและคลายเหงาไปได ้และดว้ยความน่ารักน่าเอน็ดูของสัตว์

เล้ียงจึงท าให้เกิดความผูกพนัธ์จนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวคนหน่ึง ส่งผลให้ธุรกิจส าหรับคนรักสัตว์

เพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย โดยในปัจจุบันธุรกิจเก่ียวกบัสัตว์เล้ียงมีมูลค่า 30,000     กว่าลา้นบาท เติบโตเฉล่ียปีละ

ประมาณ 10-15 % ต่อปี โดยตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงกินส่วนแบ่งตลาดใหญ่ท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ธุรกิจบริการ

เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบน ้ าตดัขน          โรงเรียนฝึก  โรงแรม บริการรับฝากเล้ียง 

ฌาปนกิจและบริการอ่ืนๆ จึงท าใหผู้ป้ระกอบการจ านวนมากสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจสัตวเ์ล้ียง  

 จุดแข็งของธุรกิจสัตว์เล้ียง เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศยัประสบการณ์และความช านาญในการให้บริการทุก

ขั้นตอน จึงท าใหธุ้รกิจสัตวเ์ล้ียงยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของบรรดาคนรักสัตวเ์ล้ียง ทั้งน้ีหากธุรกิจเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บ

ความไวว้างใจจากผูเ้ล้ียงสตัวใ์นวงกวา้งขวางมากข้ึน ธุรกิจสตัวเ์ล้ียงจะสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งมหาศาล รวมถึงการ

เขา้สู่ตลาดของธุรกิจสตัวเ์ล้ียงสามารถท าไดง่้าย อยูบ่นพ้ืนฐานของความมีใจรักในการดูแลสัตวเ์ล้ียง ก็มีโอกาสท่ีจะ

เขา้มาท าธุรกิจไดง่้ายข้ึนและยงัเป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน สามารถเปิดตลาดไดเ้องหรือซ้ือแฟรนไชส์จากผูป้ระกอบ

ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยูก่่อนได ้

แต่ทั้งน้ีอุปสรรคคือ คู่แข่งเร่ิมมีจ านวนมากข้ึน ทั้งจากธุรกิจเดิมท่ีมีอยู่ในตลาด และธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

ๆ ท่ีเปิดตวัออกสู่ตลาดและช่วงชิงก าลงัซ้ือจากลกูคา้กลุ่มเดิมเพ่ิมมากข้ึน ท าใหแ้นวโนม้การแข่งขนัในตลาดรุนแรง

มากข้ึนตามล าดบั รวมถึงบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการบริการยงัขาดแคลนมากในตลาด  ความเช่ือมัน่ของลูกคา้

ในคุณภาพสินค้าและการบริการ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างมากส าหรับผูป้ระกอบกา ท่ีเร่ิมต้นธุรกิจ และในช่วง

เศรษฐกิจตกต ่า ผูบ้ริโภคอาจมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือประหยดังบประมาณ ท าให้ความถ่ีในการใชบ้ริการ

นอ้ยลง 

ดงันั้นภาพรวมของธุรกิจสัตวเ์ล้ียงท่ีเติบโตข้ึนนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามพฤติกรรมของคนในสังคม ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งปรับตวัอยู่เสมอ ก็คือการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในช่วงเวลานั้นๆ อย่างสม ่าเสมอ ติดตามข่าวสารกระแสหรือเทรนดท่ี์ไดรั้บความนิยมเพ่ือน ามาต่อยอด

หรือปรับปรุงพฒันาสินคา้และบริการใหต้อบรับความตอ้งการของลกูคา้ใหท้นัสถานการณ์ นอกจากน้ีการเพ่ิมความ

น่าสนใจโดยการออกสินคา้ใหม่ๆหรือบริการท่ีจูงใจใหค้นเขา้มาใชบ้ริการยงัเป็นหวัใจส าคญัท่ีท าใหธุ้รกิจสามารถ

ขบัเคล่ือนต่อไปในระยะยาวไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง แมจ้ะอยูท่่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงกต็าม 



และหากพูดถึงสัตวเ์ล้ียงยอดนิยม เรามกัจะนึกถึงสุนขัมาเป็นอนัดบัแรก แต่ดว้ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

คนยคุน้ีท่ีเป็นสังคมเมืองมากข้ึน อยู่กนัแบบครอบครัวเด่ียว มีพ้ืนท่ีอาศยันอ้ยลง และยงันิยมการอยู่คอนโดมากข้ึน

ดว้ย นัน่ท าใหก้ารเล้ียงสตัวไ์วเ้ป็นเพ่ือนคลายเหงามีขอ้จ ากดัมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะกบัสุนขั ซ่ึงค่อนขา้งตอ้งการ

บริเวณกวา้ง เหตุน้ีเองท่ีท าให ้“แมว” กลายเป็นสัตวเ์ล้ียงทางเลือกท่ีเขา้มาตอบโจทยค์นยุคน้ีไดดี้กว่า เน่ืองจากแมว

เป็นสตัวท่ี์รักสนัโดษ ชอบอยูเ่งียบๆ ไม่ตอ้งการคนไปสุงสิงมากนกั จึงท าใหใ้นช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ตวัเลขยอดการ

เล้ียงแมวเพ่ิมข้ึนทุกปี และกลายเป็นตลาดสตัวเ์ล้ียง ท่ีน่าสนใจ ส่งผลถึงโอกาสธุรกิจทั้งกลุ่มสินคา้และบริการใหม่ๆ 

ท่ีออกมาตอบโจทยอ์ยา่งต่อเน่ือง เช่น คาเฟ่สตัวเ์ล้ียง ธุรกิจอาบน ้า-ตดัขน คลินิกดูแลสุขภาพสัตวเ์ล้ียง ธุรกิจรับฝาก

สตัวเ์ล้ียง ธุรกิจประกนัภยัสตัวเ์ล้ียง เป็นตน้ แต่ในขณะเดียวกนักมี็เจา้ของแมวจ านวนไม่นอ้ยท่ีเวลาติดธุระหรือตอ้ง

เดินทางไปต่างประเทศ ต่างจงัหวดั เป็นระยะเวลาหลายวนั ตอ้งกงัวลใจกบัการหาท่ีฝากเล้ียงท่ีไดม้าตรฐานและ

ไวใ้จไดเ้ร่ืองการดูแมว 

โดยรายไดห้ลกัของธุรกิจโรงแรมรับฝากแมวนั้นมาจากจ านวนของแมวท่ีเขา้พกั แต่การมีบริการเสริม         

ก็ถือว่าเป็นการเพ่ิมยอดขายไปในตวั และบริการเสริมของโรงแรมแมวนั้น จะมีการบริการอาบน ้ า-ตดัขนแมว             

สปาแมว ถือเป็นงานท่ีเสริมความงามใหก้บัสตัวเ์ล้ียง ซ่ึงช่างจะตอ้งมีเทคนิคการจดัการ มิฉะนั้นอาจเกิดบาดแผลได ้

อุปกรณ์การตดัแต่งทรงขนจะตอ้งมีคุณภาพท่ีดี งานท่ีไดจึ้งออกมาดี จุดส าคญัคือความเช่ียวชาญและความเอาใจใส่

ของช่าง ต่อมาคือการจ าหน่ายอาหารและอุปกรณ์ เช่น อาหาร อาหารเสริม เส้ือผา้และอุปกรณ์ต่างๆ (Pet Shop) 

ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีมีก าไรมาก รองจากการบริการ อาบน ้ า-ตดัแต่งขนและสปาแมว เน่ืองจากบางส่วนเป็นสินคา้

ฟุ่ มเฟือยท่ีสตัวเ์ล้ียงตอ้งอุปโภคบริโภค 

การสร้างมลูค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจโรงแรมรับฝากแมวนั้น ตอ้งใชก้ลยุทธ์ท่ีดึงดูดผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคมีส่วน

อย่างมากท่ีจะช่วยให้ลูกคา้รู้จกัธุรกิจไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งเลือกใช้กลยุทธ์การท าการตลาดท่ี

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสภาพตลาดและกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบังบประมาณท่ีวางไว ้โดยกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีน่าสนใจนอกเหนือจากตวัสินคา้หรือบริการท่ีผูป้ระกอบการไดศึ้กษามาแลว้ว่าจะเปิดตลาดเจาะกลุ่ม

ลกูคา้ประเภทไหนแลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัไม่แพก้นัเลยก็คือการประชาสัมพนัธ์และโปรโมชัน่ท่ีจะน าเสนอออกไปสู่

ลูกค้า  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์การท าการตลาดผ่านโลกออนไลน์ นับว่าเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว อีกทั้งยงัเป็นช่องทางการตลาดท่ีใชเ้งินทุนไม่

สูงนกัโดยผูป้ระกอบการอาจจะเร่ิมตน้สร้างเวบ็ไซต์ เว็บเพจหรือท าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง

โซเชียลเน็ตเวิร์ค ควรมีการท าโปรโมชั่นเพ่ือจูงใจให้ลูกค้าเขา้มาใช้บริการ เช่น การสมคัรสมาชิกและการมี

โปรโมชัน่ท่ีคุม้ค่า จะเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหลู้กคา้อยากจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก หรือการตกแต่งสถานท่ีใหมี้ความ

แปลกใหม่ สวยงาม ทนัสมยั จะเป็นจุดสนใจและสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ หรือการมีขนาดห้องพกัท่ี

หลากหลายเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าท่ีต่างกัน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีน่าจะท าให้กลุ่มลูกค้าเกิดความ



ประทบัใจและมีแนวโน้มเขา้มาใช้บริการซ ้ า รวมไปถึงมีทศันคติเชิงบวกต่อทางร้านจนน าไปสู่การบอกต่อและ

ขยายฐานลกูคา้ต่อไปในอนาคต 

ทั้งน้ีทางผูวิ้จยัเป็นเจา้ของแมวท่ีเคยประสบปัญหาเร่ืองการรับฝากแมวมาก่อน มองเห็นปัญหาเร่ืองสถานท่ี

รับฝากแมว ไม่วา่จะเป็นความสะอาดและราคาห้องพกัท่ีสูงมากในประเทศไทย จึงเล็งเห็นโอกาสในการท าธุรกิจ

ใหบ้ริการโรงแรมรับฝากแมวใหมี้ความแตกต่าง โดยจะใหก้ารบริการในระดบัพรีเม่ียมแต่ในราคาย่อมเยาว ์และจะ

ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด  ด้วยการออกแบบโรงแรมให้เข้ากับพฤติกรรมของแมว

โดยเฉพาะ และท่ีส าคญัโรงแรมแมวแห่งน้ี จะไม่มีการขงัแมวไวใ้นกรงและไม่พกัรวมกบัสัตวป์ระเภทอ่ืน ท าให้

เจา้ของแมวสบายใจไดเ้ลยและไม่ตอ้งกงัวลว่าแมวจะเครียด อีกทั้งทางโรงแรมยงัมีช่องเก็บของส่วนตวัของแมว

แยกไวภ้ายในห้องพกั พร้อมทั้งแยกส่วนขบัถ่ายและส่วนท่ีอยู่อาศยัไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงจะสามารถตอบโจทยก์าร

ให้บริการท่ีหลากหลายแก่ลูกคา้ทั้งในเร่ืองคุณภาพและการให้บริการ ท่ีส าคญักว่านั้นเพ่ือให้ลูกคา้ไดรู้้สึกว่าทาง

โรงแรมเราดูแลแมวทุกตวัเหมือนเป็นแมวของเรา เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ี 2  ภายใตแ้บรนด ์Lucky Cat Hotel 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมรับฝากแมว 

2. เพ่ือศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 1 ปี 

3. เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจของโรมแรมรับฝากแมว 

4. เพ่ือศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจโรงแรมรับฝากแมวเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ : ประชากรศาสตร์ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เล้ียงแมวท่ีอยูใ่น

บริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 

2. ขอบเขตดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล : เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน ์ จ านวน              

200 ชุด 

3. ขอบเขตดา้นเวลา : เร่ิมตน้เก็บขอ้มลูตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 

 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1.แนวคิดทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการ ส่ิงส าคัญคือต้องค านึงถึง คือ ความสะดวกสบายของลูกค้า รวมถึงความ

ปลอดภยัของสตัวจ์ะใชก้ลยทุธ์ “DOGCAT” โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

D Doctor-สัตวแพทยย์งัคงมีอิทธิพลสูงต่อการเติบโตของสินคา้และบริการต่างๆ ในตลาดสุนขัและแมว 

เน่ืองจากในทุกช่วงชีวิตของสุนขัและแมวจะตอ้งมีการไปพบสัตวแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอด รวมทั้งผูเ้ล้ียงยงัคง

ใหค้วามเช่ือถือขอ้มลูจากสตัวแพทยเ์ป็นอนัดบัหน่ึง  

Delivery-มีการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของสินคา้และบริการดว้ยการบริการถึงท่ีบา้น เน่ืองจากผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัต่างมีเวลาท่ีรัดตวัและชีวิตท่ีเร่งรีบท าใหต้อ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน ดงันั้นหากบริการต่างๆ สามารถ

เพ่ิมการบริการถึงบา้นไดก้จ็ะช่วยใหเ้ป็นตวัเลือกอนัดบัตน้ๆ ของผูเ้ล้ียงในยคุน้ีได ้

O Online-ในยุคปัจจุบนัเวบ็ไซตแ์ละโซเชียลเน็ตเวิร์กถือเป็นปัจจยัส าคญัในการท าตลาดและช่วยใหเ้กิด

การส่ือสารระหว่างผูบ้ริโภคและเจา้ของผลิตภณัฑ์ได ้ทั้งยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจท่ีลงทุนน้อยกว่าการ

ส่ือสารการตลาดในช่องทางอ่ืน นอกจากน้ี ร้านคา้ออนไลน์ถือเป็นหนา้ร้านท่ีนบัวนัก็จะยิ่งเพ่ิมจ านวน และไดรั้บ

ความนิยมจากผูบ้ริโภคมากข้ึน 

G Group-การไดรั้บการนิยมของโลกออนไลนไ์ดส้ร้างชุมชนแห่งใหม่ของคนรักสุนขัและแมวเพ่ิมข้ึนเป็น

จ านวนมากในปัจจุบนั นอกเหนือไปจากการรวมกลุ่มกันเป็นชมรม หรือมูลนิธิต่างๆ เน่ืองจากผูเ้ล้ียงมกัมีการ

รวมตวักนัเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ นอกจากน้ี ผูเ้ล้ียงยงัมีการนดักนัท ากิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่มอยู่

เร่ือยๆ 

C Care-ผูป้ระกอบการตอ้งมีความใส่ใจ เอาใจใส่ ดูแล และสนใจจดจ ารายละเอียด มีความเขา้ใจในจิตใจ

สตัวเ์ล้ียง และผูเ้ป็นเจา้ของเป็นอยา่งดี โดยค านึงถึงในดา้นของความรู้สึกเป็นส าคญั  

A Amplify-นอกจากท่ีจะสร้างธุรกิจให้เป็นธุรกิจหรือสร้างร้านให้เป็นร้านข้ึนมาได้แล้ว การ

ประชาสมัพนัธ์ การส่ือสารการตลาดไปถึงผูเ้ล้ียงกมี็ความส าคญัไม่แพก้นั จะเห็นไดว้า่จริงๆ แลว้ บริการหลายอย่าง

ท่ีผูเ้ล้ียงระบุว่าตอ้งการให้มีในประเทศไทยนั้น หลายๆ บริการเป็นบริการท่ีมีอยู่แลว้ในประเทศไทยและมีหลาย

แห่งดว้ยซ ้า นัน่หมายถึงวา่ คนไม่ทราบวา่มีร้านท่ีใหบ้ริการแบบน้ีอยู่ ดงันั้น การท าการส่ือสารการตลาดไปถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคนั้นในแง่ของการตลาดแลว้ถือวา่เป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหน่ึงเลยทีเดียวท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ 



T Trust-การจะท าธุรกิจใดๆ ก็ตามนั้นตอ้งมีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับและท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเช่ือมัน่

ในคุณภาพของสินคา้และการบริการ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่การท่ีจะท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือไดน้ั้นสินคา้หรือบริการ

นั้นๆ จะตอ้งเกิดจากผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ท่ีดีต่อสินคา้และบริการนั้นๆ มาเป็นระยะเวลาหน่ึงอย่างต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอจะถกูยกระดบัใหก้ลายเป็นความภกัดี (Loyalty) ต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

2.แนวคิดทฤษฎีการจดัการการด าเนินงานในอุตสาหกรรม 

สินคา้คงคลงัในธุรกิจเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นสินคา้ส าเร็จรูปท่ีจ าหน่ายในร้าน เช่น อาหาร

แมว ทรายแมว เพ่ือจ าหน่ายแก่ลูกคา้ เพ่ือใหก้ารด าเนินสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน ตอ้งมีการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ ควบคุมไม่ใหมี้สินคา้คงคลงัมากเกินไป เพราะอาจเป็นปัญหาทั้งใน

เร่ืองตน้ทุนการเกบ็รักษาท่ีสูง สินคา้เส่ือมสภาพ หมดอาย ุนอกจากน้ียงัท าใหสู้ญเสียโอกาสในการน าเงินท่ีจมอยู่กบั

สินคา้คงคลงัน้ีไปหาประโยชนใ์นดา้นอ่ืนๆแต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มีสินคา้คงคลงันอ้ยเกินไป ก็อาจประสบปัญหา

สินคา้ขาดแคลนไม่เพียงพอ (Stock Out) สูญเสียโอกาสในการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ เป็นการเปิดช่องให้แก่คู่

แข่งขนัและก็อาจตอ้งสูญเสียลูกคา้ไปในท่ีสุด การด าเนินงานดา้นการขายก็อาจตอ้งหยุดชะงกั ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจในอนาคตได ้ดงันั้นจึงตอ้งบริหารจดัการสินคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ไม่มาก หรือ

นอ้ยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคา้คงคลงัตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก และอาจส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของ

ธุรกิจได ้

3.แนวคิดทฤษฎีการจดัการการเงนิในอุตสาหกรรม 

การลงทุนเบือ้งต้นส าหรับธุรกจิโรงแรมรับฝากแมว 

การศึกษาเร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินธุรกิจของธุรกิจโรงแรมรับฝากแมว (Lucky Cat Hotel)             

มีการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงินเพ่ือประกอบกบัการตดัสินใจความเป็นไปไดข้องโครงการน้ี เน่ืองจาก

โครงการตอ้งมีการวางแผนและแนวทางการบริหารเงินท่ีดีส าหรับการจดัสรรเงินลงทุนท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงได้

อยา่งเหมาะสม ดงันั้นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการเงินจะท าใหท้ราบขอ้มูลทางการเงินท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อการพิจารณา และในการจดัท าแผนธุรกิจ แผนการเงินเป็นส่ิงส าคญัอย่างมาก เพราะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่

ท่ีมาหล่อเล้ียงธุรกิจให้อยู่รอด การวางแผนการเงินส าหรับธุรกิจใหม่จึงเป็นการแสดงความเป็นไปไดข้องธุรกิจท่ี

เกิดข้ึน จ าเป็นตอ้งมีการใชเ้งินตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมท าธุรกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมใหม่จะตอ้งทบทวนรายละเอียด

ต่างๆของการลงทุนในระหวา่งท่ีกิจการยงัไม่มีรายไดจ้ากการขาย เพ่ือใหท้ราบว่าเงินท่ีน าไปใชล้งทุนในการจดัซ้ือ

จดัหาสินทรัพยข์องกิจการ เช่น รถยนต ์ท่ีดิน อาคาร เงินเดือนพนกังาน  ค่าสาธารณูปโภค เงินทุนหมุนเวียนส าหรับ

ใช้ในกิจการ แผนการเงินท่ีดีจะตอ้งแสดงแหล่งท่ีมาของเงินทุนและการด าเนินงานใช้ไปของเงินทุน โดยส่ิงท่ี

จะตอ้งแสดงในแผนการเงินคือประมาณการงบดุลท่ีจะแสดงสถานะของกิจการ ประมาณงบก าไรขาดทุนท่ีจะ



แสดงผลการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงแผนการเงินน้ีจะตอ้งมีการประมาณบนความจริง ซ่ึงทุนเบ้ืองตน้ ส าหรับการ

ลงทุนในธุรกิจโรงแรมรับฝากแมวน้ีข้ึนอยู่กบัขนาดของธุรกิจ 

โรงแรมรับฝากแมว (Lucky Cat Hotel)  เป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียว เป็นธุรกิจขนาดเลก็ท่ีใชเ้งินลงทุน 

5,000,000 บาท ส่วนทุนหมุนเวียน ท่ีตอ้งมีก็ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน รวมเบ็ดเสร็จตกปีละประมาณ 500,000 

บาท โดยจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายหลกัๆ คือค่าไฟฟ้า ค่าแรงพนักงาน ทรายแมว และอุปกรณ์ของเล่นของใช้ต่างๆท่ี

หมุนเวียน ผูล้งทุนท าหนา้ท่ีบริหารงานของธุรกิจทั้งหมดดว้ยตนเอง เจา้ของจึงมีสิทธิในสินทรัพย ์ก าไร ขาดทุน

ทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว และตอ้งรับผิดชอบในหน้ีสินโดยไม่จ ากดัจ านวน 

วธีิด าเนินการวจิยั 

ประชากรศาสตร์ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เล้ียงแมวท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 200 ชุด ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ค่าสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

2. พฤติกรรมดา้นความคิดเห็นและความสนใจท่ีมีต่อโรงแรมรับฝากแมว จะวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจโรงแรมรับฝากแมว จะวิเคราะห์

ขอ้มลูโดยมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert Scale โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็น 

ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

1.  ผลการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการโรงแรมรับฝากแมว พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัธุรกิจโรงแรมรับฝากแมว โดยให้เหตุผลว่า บางคร้ังตอ้งไปท าธุระท่ี

ต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายวนัจึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการ เพราะ ไม่มีใครดูแลแมว เป็นห่วงแมว 

กลวัแมวหายออกจากบา้น หรืออาจจะเกิดอุบติัเหตุ  จึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการ   รับฝากเล้ียง ท าใหอุ่้นใจมากกว่าการ

ปล่อยแมวให้อยู่บา้นเพียงล าพงั และให้ความเห็นว่าราคาท่ีทางโรงแรม Lucky Cat Hotel ตั้ งนั้น มีราคา                         

ท่ีสมเหตุสมผล ประกอบกบัเป็นหอ้งพกัส่วนตวั ไม่ไดข้งักรงและไม่พกัปนกบัสัตวเ์ล้ียงบา้นอ่ืน โดยจะใชบ้ริการ

รับฝากแมวในช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษติ์ดต่อกนัหลายวนั ประมาณ  2-3 วนั และจะจ่ายเงินในการใชบ้ริการแต่ละ

คร้ัง (ต่อแมว 1 ตวั) อยู่ท่ีประมาณ 301-500 บาท โดยส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะใชบ้ริการรถรับ-ส่งสัตวเ์ล้ียงและ

เลือกบริการเสริมทางการแพทยใ์หก้บัแมวของตวัเอง ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะหาขอ้มูลโรงแรมรับ

ฝากแมวจาก Google  



2. ผลการศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 1 ปี  ส าหรับรายไดข้องธุรกิจโรงแรมรับฝากแมว Lucky Cat 

Hotel แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 รายไดก้ารให้บริการโรงแรมรับฝากแมวจะคิดเป็น 39% ของรายไดท้ั้งหมด โดยมีการใช้

บริการเฉล่ีย 3 คร้ังต่อปี โดยอา้งอิงจากแบบสอบถามดงักล่าว พบว่าผูเ้ล้ียงแมวส่วนใหญ่มกัจะน าแมวมา

ฝากเล้ียงตามช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีหยุดติดต่อกนัหลายวนั ดงันั้นจึง

ประมาณการรายไดใ้นส่วนของการบริการโรงแรมรับฝากแมวเป็นจ านวน 3,336,250 บาทต่อปี 

2.2 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ Pet Shop จะคิดเป็น 37% ของรายไดท้ั้งหมด โดยมีค่าใชจ่้าย

เฉล่ีย 500 บาทต่อคนต่อคร้ัง ดงันั้นจึงประมาณการรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ Pet Shop เป็นจ านวน 

3,100,000 บาทต่อปี 

2.3 รายไดจ้ากการอาบน ้าตดัขนและสปา จะคิดเป็น 21% ของรายไดท้ั้งหมด โดยมีองคป์ระกอบ   

ขั้นต ่าประกอบดว้ย ช่างตดัแต่งทรงขน  1  คน มีศกัยภาพท่ีสามารถใหบ้ริการได ้10 ตวั ต่อ 1 วนั ใน 1 วนั 

ควรมีแมวมาใชบ้ริการ 7-8 ตวั ค่าบริการตวัละประมาณ 250-500 บาท ราคาไดโ้ดยเฉล่ียเฉพาะบริการน้ีจะ

ไดว้นัละประมาณ 2,000 บาท จุดส าคญัคือความเช่ียวชาญและความเอาใจใส่ของช่าง ดงันั้นจึงประมาณ

การรายไดจ้ากการอาบน ้าตดัขนและสปาเป็นจ านวน 1,798,900 บาทต่อปี 

2.4 รายไดจ้ากการบริการรับส่งสัตวเ์ล้ียงและส่งสินคา้ จะคิดเป็น 3% ของรายไดท้ั้งหมด ส่วน

ใหญ่จะอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ดงันั้นจึงประมาณการรายไดจ้ากการบริการรับส่งสัตว์

เล้ียงและส่งสินคา้เป็นจ านวน 258,600 บาทต่อปี 

3. การด าเนินธุรกิจของโรมแรมรับฝากแมวในดา้นพฤติกรรมองคก์าร โดยทางโรงแรม Lucky Cat Hotel 

จะแบ่งการอบรมเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

3.1 ดา้นการอาบน ้า-ตดัแต่งขนใหก้บัสตัวเ์ล้ียง 

เนน้การอบรมการตดัแต่งขนให้กบัสัตวเ์ล้ียง เช่น สุนัขและแมว เพ่ือประกอบอาชีพให้มีความ

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก่ียวกบัการตดัแต่งขน ส าหรับ

เน้ือหาท่ีอบรม ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้เร่ืองสายพนัธ์ุสุนขัหรือแมวท่ีตอ้งตดัแต่งขน การสร้างความคุน้เคยกบั

สตัว ์การฝึกความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์ และวิธีการดูแลอุปกรณ์ การแกไ้ขปัญหาขนสัตว ์การเลือกใช้

แชมพู และการอาบน ้าใหก้บัสุนขัและแมว การตดัแต่งขนขั้นพ้ืนฐานการตดัแต่งขนทรงแฟชัน่ การสร้าง

เทคนิคเฉพาะตวั ส าหรับอาชีพตดัขนสัตว ์ยงัเป็นท่ีตอ้งการอีกมากส าหรับตลาดคนรักสัตวเ์ล้ียง ไม่ว่าจะ

ท างานอยู่ในคลินิกสัตวแพทย ์หรือเปิดกิจการส่วนตวั และธุรกิจโรงแรมก็ก าลงัขยายตวัเพ่ิมข้ึน ตอ้งการ



คนท่ีมีความรัก ความเมตตาสตัวม์าร่วมงานดว้ย ยิ่งมีทกัษะในการดูแลสัตวเ์ล้ียงก็จะท าใหคุ้ณภาพดา้นการ

บริการดียิ่งข้ึน และยงัน าไปประกอบอาชีพส่วนตวัไดอี้กดว้ย 

3.2 ดา้นสตัวแพทย ์

เนน้การอบรมหลกัสูตรการตรวจสุขภาพส าหรับสุนขัและแมว ท่ีมีความแม่นย  าและถูกตอ้งมาก

ยิ่งข้ึน โดยการส่งไปอบรมในงานสัมนาวิชาการ และการอบรมตามท่ีดรงพยาบาลและมหาวิทยาลยัต่างๆ

ไดจ้ดัข้ึน เพ่ือมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัทีมสัตวแพทย ์เพราะในอนาคตเรามีแผนท่ีจะ

เพ่ิมการรักษาพยาบาลและการจ าหน่ายเวชภณัฑไ์ดด้ว้ยตนเอง  

 4. การวางแผนกลยทุธ์การตลาดของทางโรงแรม Lucky Cat Hotel มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 กลยทุธ์การโฆษณา 

- การท า Infographic ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการของโรงแรมแมวเราว่าทางโรงแรม

แมวของเรามีบริการอะไรบ้าง เน้ือหาสั้ นๆ กระชับ เข้าใจง่าย เน้นรูปภาพเยอะๆ เช่น ขั้นตอนการ

ใหบ้ริการของโรงแรมแมว ขนาดและราคาหอ้งพกัของนอ้งแมว โดยเนน้รูปภาพและขอ้ความสั้นๆ 

- การท า Google Adwords คือการท าโฆษณาบนหนา้แรกของ Google โดยลูกคา้จะสามารถเห็น

ขอ้ความโฆษณาของเรา เม่ือท าการเสิร์ชหาขอ้มลูท่ีตรงตาม Keyword ท่ีเราก าหนดไว ้เช่น ลูกคา้คียค์  าว่า ”

โรงแรมรับฝากแมว”กจ็ะเจอหนา้แรกใน google เลย  

- Video Marketing ปัจจุบนัวีดีโอถือเป็นอีกช่องทางส าคญัอนัหน่ึงท่ีไดรั้บการตอบรับจาก

ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี ดว้ยการน าเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของแบรนด ์เพ่ือท าใหเ้กิดความน่าสนใจ และท า

ให้เกิดการรับรู้มากข้ึน เช่น โรงแรมแมวคืออะไร?? พร้อมทั้งถ่าย Video การบริการของโรงแรมเรามี

อะไรบา้ง 

- Social Media เช่น Facebook, Instagram, Youtube, LINE@ และอ่ืนๆ อีกมากมาย อย่างท่ีทราบ

กนัดีวา่ 2 ช่องทางส่ือสารหลกัเห็นจะไม่พน้Facebook และ LINE@ ขอ้ดีก็คือสามารถเผยแพร่ Content ได้

หลากหลายรูปแบบทั้ง ขอ้ความ รูปภาพ วีดิโอ หรือการ   Live สด อาจจะเป็นการ Live ว่าโรงแรมแมวเรา

มีบรรยากาศเป็นอยา่งไร มีขั้นตอนการใหบ้ริการอย่างไร สะอาดหรือไม่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหลู้กคา้

สามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน 

 

 



4.2 กลยทุธ์การส่งเสริมการขาย 

- Promotion ขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ ในรูปแบบของ Voucher และ Coupon เช่น มีส่วนลดพิเศษ 10 

% ส าหรับลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัเราเป็นคร้ังแรก ฯลฯ 

- Social Network/Share ใหลู้กคา้เช็คอินพร้อมรีวิวการใชบ้ริการโรงแรมรับฝากแมวของเราว่า

ลกูคา้ไดรั้บประสบการณ์อยา่งไร อาจจะจูงใจดว้ยส่วนลดเพ่ือใหล้กูคา้ท่านอ่ืนเห็นการรีวิว การบริการของ

เราไปในตวัและสนใจอยากจะพานอ้งแมวมาใชบ้ริการของโรงแรมแมวเรา  

- การจดักิจกรรมบน Social Media เช่น การจดักิจกรรมใหผู้ติ้ดตาม Like Comment หรือ Share 

โพสตรู์ปแมวของตวัเองพร้อมเหตุผลว่าท าไมถึงอยากพาแมวใชบ้ริการโรงแรมเรา เหตุผลไหนดีโดนใจ 

รับรางวลัวอยเชอร์ฟรีท่ีพกันอ้งแมว 1 ซ่ึงการท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม Like Page หรือร่วมกิจกรรมกบัเรา ก็จะ

ท าใหแ้บรนดไ์ดผู้ติ้ดตามมากข้ึน และการ Share กจ็ะท าใหโ้พสตข์องแบรนดก์ระจายออกไปวงกวา้งขวาง

มากข้ึน 

4.3 กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 

- จะใช ้Outbound Marketing  หรือการใชก้ารตลาดแบบผลกั โดยประชาสัมพนัธ์ผ่าน Social 

Media ต่าง ๆ ซ่ึงขอ้ดีของการประชาสัมพนัธ์บนส่ือออนไลน์ก็คือ สามารถใชง้บประมาณท่ีต ่าไดอ้ย่าง

แม่นย  า เช่น ใน Facebook กจ็ะใหก้ลุ่มทาสแมว เพจทูนหวัของบ่าว หรือเพจโครงการรักแมว  ปันน ้าใจให้

แมวจร ซ่ึงเป็น Page ดงัใน Facebook ช่วยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให ้

4.4 กลยทุธ์การตลาดโดยตรง 

-จา้ง Influencer เพ่ือ Review สินคา้ หรือการสปอร์นเซอร์สินคา้ ให ้Influencer หรือผูท่ี้มีอิทธิพล

ต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของกลุ่มเป้าหมายของเรา  Review ว่ามีจุดเด่นจุดดอ้ย

อะไรบา้งเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือกบัการใหบ้ริการ เช่น คุณซนัน่ี สุวรรณเมธานนท ์เป็น 1 ในทาสแมวท่ีมี

คนติดตามเยอะมาก อาจจะใหเ้ขามาช่วย Review การบริการของเรา 

- น าโบรชวัร์ ของธุรกิจเราไปวางตามคลินิกรักษาสัตวห์รือแจกท่ีงาน Pet Expo  งานมหกรรม

เก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง  ถือวา่เป็นกลยทุธ์การตลาดโดยตรงเพราะเป็นสถานท่ีท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะตอ้งมาใช้

บริการอยูแ่ลว้ 

 

 



4.5 กลยทุธ์การขายโดยบุคคล 

- เช่น งาน Pet Expo จะมีพนกังานและสัตวแพทยค์อยใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองการดูแลสุขภาพ

สัตวเ์ล้ียงทัว่ไป เจา้ของสัตวเ์ล้ียงสามารถเขา้มารับบริการต่างๆ ท่ีบูธเราได ้ไม่ว่าจะเป็นสุนขั แมว และ

สัตวเ์ล้ียงทั่วๆไป เรามีทีมสัตวแพทยเ์ฉพาะทาง ท่ีพร้อมให้ค าแนะน าตลอด นอกจากน้ี  ยงัมีแพ็คเกจ

ส าหรับเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีใหเ้ฉพาะในงานน้ีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นแพค็เกจการพานอ้งแมวมาพกัท่ีโรงแรม

เรา บริการอาบน ้า-ตดัขน หรือการท าสปา โดย 30 รายแรกท่ีเขา้มาเช็คอินท่ีบูธและซ้ือการบริการดงักล่าว 

จะไดส่้วนลดท า 20% พร้อมรับของสมนาคุณ อาทิ Gift set อาหารและขนมส าหรับสุนขัและแมว   

ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ือใหธุ้รกิจโรงแรมรับฝากแมว Lucky Cat Hotel สามารถด าเนินธุรกิจไปอย่างมีประสิทธิภาพควรมี

การสร้างพนัธมิตรในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเดียวกนัเพ่ือสร้างความเขม้แข็ง มีการเขา้ร่วมกลุ่มเพ่ือจดังานแสดงสินคา้

และบริการส าหรับสตัวเ์ล้ียง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดง่้ายมากยิ่งข้ึน 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้การสนบัสนุนและผลกัดนุัรกิจ SMEs ไทยให้เทียบเท่ากบั

นานาประเทศ พร้อมทั้งช่วยประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดูแลสตัวเ์ล้ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
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