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แผนธุรกิจการศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้เพื่อพฒันาแผนธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่าย
อาหารสุนขัและแมวประเภท BARF ให้กบัผูค้า้ปลีกและผูเ้ล้ียงโดยตรงเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ
ช่วยเหลือและค าปรึกษาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนพล วีราสา อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการท่ีกรุณา
ช่วยแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม หาช่องทางและโอกาสในการส ารวจตลาดและความพร้อมของ
การพฒันาผลิตภณัฑ์ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดี
เสมอมา  ผู ้จ ัดท าขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหิดลทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้และสร้างความเขา้ใจในบทเรียน ตลอดจนการฝึกฝนการ
ปฏิบติัจริง จนผูจ้ดัท าสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบการท าแผนธุรกิจฉบบัน้ีได ้อีก
ทั้งสัตวแพทยแ์ละภูมิแพใ้นสัตว ์ไดแ้ก่ น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจยั สัตวแพทยค์ลินิกโภชนบ าบดั
และจดัการน ้ าหนกั (คลินิกโภชนาการ) ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษาตั้งแต่การออกแบบสูตรอาหาร ขอ้แนะน า
ต่าง ๆ ทางดา้นคุณค่าท่ีสัตวเ์ล้ียงจะไดรั้บตลอดจนขอ้ควรระวงัและขอ้จ ากดัของอาหาร BARF และ
สัตวแพทยห์ญิงมธุรวนัต ์ทฬัหิกรณ์ (สัตวแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาโรคผิวหนงั) อาจารยป์ระจ าภาควิชา
เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล สุดทา้ยน้ี ผูจ้ดัท า
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ท่ีคอยให้การสนับสนุนในทุกเ ร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประสานงานกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์และให้ขอ้มูลท่ีส าคญั นอกจากน้ียงัมีครอบครัว เพื่อนร่วมงานและ
เพื่อน ๆ อีกมากมายท่ีให้การสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัมาโดยตลอด รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
ท่ีไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย ผูจ้ดัท าหวงัว่าแผนธุรกิจฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจสนใจท า
ธุรกิจ และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูจ้ดัท าขอนอ้มรับไวด้ว้ยความเต็มใจและขออภยัมา ณ ท่ีน้ี
ดว้ย 
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บทคดัยอ่ 
With Love Premium Barf  เป็นธุรกิจท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารทางเลือกประเภท BARF ท่ีผ่านการคิดคน้

สูตรอาหารและความสมดุลทางคุณค่าโภชนาการเพ่ือสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนัขและแมวท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์
ทางดา้นคุณค่าทางโภชนาการ รูปแบบผลิตภณัฑจ์ะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบกระปุกท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น 
แบบท่ีสองคือ รูปแบบเน้ือและกระดูกสัตวบ์ดใส่ถุงสุญญากาศส าหรับผูเ้ล้ียงท่ีตอ้งการจดัเตรียมผกัและผลไมผ้สมเองท่ีบา้น โดย
จะเนน้จดัจ าหน่ายผา่นรูปแบบออนไลน์และส่ง Delivery ส่งตรงถึงท่ีบา้น  

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการและไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตวเ์ล้ียงหาก
ตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ผูเ้ล้ียงมกัใหอ้าหารสุนัขและแมวเป็นอาหารเมด็ เน่ืองจากอาหารเมด็มีความสะดวกใน
การใหก้บัสัตวเ์ล้ียง เก็บไดน้าน ไม่เน่าเสียและมีราคาถูก ส่ืงเหล่าน้ีคือประโยชน์ท่ีผูเ้ล้ียงไดรั้บทั้งส้ิน ซ่ึงไม่ใช่ประโยชน์ท่ีสุนัข
และแมวไดรั้บอยา่งแทจ้ริงเลย อีกทั้งยงัมีสุนขับางสายพนัธ์ุท่ีประสบปัญหาจากโรคภูมิแพอ้าหารและผิวหนัง จากส่วนผสมของ
การท าอาหารเม็ด ดงันั้น อาหาร BARF จึงถูกจดัให้เป็นอาหารทางเลือกให้กับผูเ้ล้ียงไดแ้ละผูเ้ล้ียงตอ้งท าความเขา้ใจก่อนว่า
ระบบการย่อยอาหารของสัตวเ์ล้ียงอย่างสุนัขและแมวนั้นมีความแตกต่างจากมนุษย ์อาหารสดและดิบจึงเป็นอาหารท่ีเหมาะกับ
ธรรมชาติและระบบยอ่ยอาหารของสัตวเ์ล้ียงมากกวา่    

กลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้รายแรก คือ ผูเ้ล้ียงสัตวป์ระเภท Pets Crazy หมายถึง เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ี
รักสัตวเ์ล้ียงเหมือนลูก พร้อมท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือใหสั้ตวมี์ความสุข มีการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งและมากกวา่ความตอ้งการพ้ืนฐาน  

With Love Premium Barf จะมีการลงทุนโดยใชเ้งินลงทุนในปีแรกประมาณ 3,265,000 บาท และมีการคาดการณ์
รายไดใ้นปีแรกไวท่ี้ประมาณ 16,416,000 บาทและเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 27,360,000 บาทในปีท่ี 5 โดยคาดวา่จะมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 11 เดือน ภายใต้ผลตอบแทนในการลงทุน (IRR) ท่ีร้อยละ 151.67 และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ท่ีประมาณ 
17,543,154 บาท แสดงวา่ธุรกิจมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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บทที ่1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาของธุรกจิ 
สภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงกบัครอบครัวในสังคมไทย

อย่างเห็นไดช้ดัคือ การปรับเปล่ียนจากครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ประกอบกบัวิถี
การด าเนินชีวิตของคนไทยท่ีเต็มไปด้วยการท างานท่ีมากข้ึน ท าให้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนใน
ครอบครัวลดนอ้ยลง อีกทั้งทศันคติขงคนยุคใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป คือ แต่งงานชา้ลง ไม่ตอ้งการมี
บุตรหรือครองโสดมากข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้คนส่วนใหญ่หนัมาสนใจเล้ียงสัตว์
มากข้ึน เน่ืองดว้ยการเล้ียงสัตวเ์ป็นหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจ สามารถช่วยผอ่นคลายความเหงาและลด
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินชีวิตและการท างานให้ลดนอ้ยลงไดแ้ละผูเ้ล้ียงสัตวส่์วนใหญ่จะ
ให้ความส าคญัและดูแลเอาใจใส่เป็นเสมือนหน่ึงสมาชิกในครอบครัว ท าให้ผูเ้ล้ียงมีความตอ้งการ
สินคา้และบริการเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน จึงมีธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงไดเ้กิดข้ึนมากมาย เช่น บริการ
อาบน ้าตดัแต่งขน สระวา่ยน ้า โรงแรม  ไปจนถึงบริการท่ีผสมผสานส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมให้แปลกใหม่ยิ่งข้ึน 
เช่น เส้ือผา้สัตว์เล้ียง ร้านสปา หรือ Café ท่ีสามารถพาสัตว์เล้ียงเข้าด้วยได้ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงแบบครบวงจร (ภทัรศรี, 2553) 

จากบทความของคุณกฤติกา  ชัยสุพัฒนากุล  ประธานกรรมการบริหารบริษัท 
โรงพยาบาลสัตวท์องหล่อพบวา่ ภาพรวมของธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในปี 2560 มีมูลค่าอยูท่ี่ 2.93 หม่ืนลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 10% จากปีท่ีผ่านมา ในจ านวนน้ีธุรกิจอาหารสัตวมี์สัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 45%  มีมูลค่า 
1.33 หม่ืนลา้นบาท ตามมาดว้ยธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว ์อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบน ้ าตดัขน 
โรงเรียนฝึก โรงแรม และบริการอ่ืนๆ มีสัดส่วน 32% มูลค่าตลาดอยู่ท่ี 9,300 ล้านบาท และธุรกิจ 
สินคา้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของเล่น สัดส่วน 23% มีมูลค่าตลาด 6,700 ลา้น
บาท ในขณะท่ีภาพรวมของจ านวนสัตวเ์ล้ียงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เฉล่ีย 2.5 ลา้นตวัหรือเพิ่มข้ึน 23% 
ภายใน 5 ปี โดยในปี 2560 มีจ  านวนของสัตวเ์ล้ียงรวมกว่า 13.2 ลา้นตวั จ  านวนน้ีแบ่งเป็นสัดส่วน
ของสุนขั 62% หรือ 8.2 ลา้นตวั สัดส่วนของแมว 23% หรือ 3 ลา้นตวั และสัตวเ์ล้ียงประเภทอ่ืน ๆ 
15% หรือ 2 ลา้นตวั เติบโตจากปี 2559 ท่ีมีจ  านวนสัตวเ์ล้ียงท่ี 12.6 
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ลา้นตวั แบ่งเป็น สุนขั 8 ลา้นตวั แมว 2.7 ลา้นตวัและสัตวเ์ล้ียงอ่ืน ๆ 2 ลา้นตวั (ภูวดล, 2561) 

จากบทสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการขายของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภมรชยั ซพั
พลาย ผูน้ าเขา้และจ าหน่ายอาหารสัตวจ์ากต่างประเทศพบวา่ หากมองภาพรวมอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียง
ในอนาคต ธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีการเติบโตต่อเน่ืองเฉล่ียกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ทุกปี ทั้งในกลุ่ม
อาหารสัตว ์ร้านคา้ผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง เวชภณัฑ์ยาส าหรับสัตวเ์ล้ียงและธุรกิจบริการ เช่น 
โรงพยาบาลสัตว ์โรงแรม เป็นตน้ จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะท าธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร
สัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและแมวเพื่องรองรับจ านวนสัตวเ์ล้ียงท่ีเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี (วราภรณ์, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงภาพรวมของตลาดสัตวเ์ล้ียงในปี พ.ศ. 2561                                                                                                                                               
 

ขอ้มูลจาก บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ จ  ากดั ผูจ้ดังาน Pet Expo Thailand 
2019 ไดแ้สดงให้เห็นว่า ภาพรวมตลาดสัตวเ์ล้ียงประเทศไทยในปี 2561 ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 
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13.7 ลา้นตวั แบ่งเป็น สุนขั 61% แมว 24% สัตวอ่ื์น ๆ 15% ตลาดสัตวเ์ล้ียงมูลค่า 3.22 หม่ืนลา้นบาท 
แบ่งเป็นธุรกิจอาหารสัตวมู์ลค่า 1.46 หม่ืนลา้นบาท คิดเป็น 45% ธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียงมูลค่า 1.02 
หม่ืนลา้นบาท คิดเป็น 32% และธุรกิจอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงมูลค่า 7.4 พนัลา้นบาท คิดเป็น 23% ดว้ยเหตุ
น้ี ท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจในการพฒันาแผนธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอาหารสัตว์เล้ียงเพื่อรองรับ
แนวโน้มการเติบโตการขยายตวัของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีมากข้ึน ทั้งคนโสด คู่สมรสท่ีไม่มีบุตร คู่รัก
หลากหลายทางเพศและสังคมผูสู้งอายท่ีุตดัสินใจเล้ียงสัตว ์(มนตช์ยั, 2562) 

ตามหลกัโภชนาการมนุษยต์อ้งการอาหารครบ 5 หมู่เพื่อให้พลงังานท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินชีวิตในแต่ละวนั รวมถึงซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและช่วยให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท างานได้
ตามปกติและเพิ่มภูมิคุม้กนัตา้นทานโรค ดงันั้น อาหารเป็นส่ิงส าคญัมากต่อการด ารงชีวิตและการมี
สุขภาพท่ีดี โดยอาหารท่ีคนเลือกรับประทานจะมีความหลากหลายตามสภาวะของร่างกาย เช่นเดียวกบั
สุนขัและแมวก็ตอ้งการกินอาหารท่ีเหมาะกบัสายพนัธ์ุ อาย ุเพศ หรือแมแ้ต่สภาวะร่างกายในแต่ละช่วง 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ผูเ้ล้ียงมกัเลือกอาหารเม็ดใหก้บัสุนขัและแมว เน่ืองจากอาหารเมด็มีความสะดวก
ในการใหก้บัสัตวเ์ล้ียง เก็บไดน้าน ไม่เน่าเสียและมีราคาถูก ซ่ึงประโยชน์ต่าง ๆ เหล่าน้ีแทจ้ริงแลว้เป็น
ประโยชน์ท่ีมีต่อผูเ้ล้ียงแต่ไม่ใช่ประโยชน์ท่ีสุนขัและแมวไดรั้บอย่างท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ี ขอ้มูล
จากสัตวแพทยห์ญิงมธุรวนัต์ ทฬัหิกรณ์ พบวา่สุนขัและแมวหลายตวัประสบปัญหาโรคภูมิแพอ้าหาร
และภูมิแพผ้ิวหนงัอนัเกิดจากส่วนผสมของอาหารเม็ด นอกจากน้ี ในบางกรณีพบว่าอาหารเม็ดและ
อาหารประเภทแช่แข็งท่ีมีส่วนผสมของขา้ว จะมีสัดส่วนแป้งค่อนขา้งสูงกว่าอาหารประเภทอ่ืน ๆ ผู ้
เล้ียงบางท่านใหใ้นปริมาณท่ีไม่เหมาะสมจนสัตวเ์ล้ียงเกิดปัญหาโรคอว้น ท าใหอ้าหาร BARF จดัเป็น
อีกหน่ึงอาหารทางเลือกท่ีผูเ้ล้ียงสามารถน ามาให้กบัสัตวเ์ล้ียงของพวกเขาได ้เน่ืองจากอาหาร BARF 
มีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตนอ้ยกวา่อาหารรูปแบบอ่ืน 

นสพ. พฒัน์สมิทธ์ิ นนัทป์ภากุล แห่งเพท็นิสตา้คลินิก ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ การเปล่ียนวิธีให้
อาหารสุนขัมาเป็นอาหาร Barf ก็มีส่วนอยา่งมากในการป้องกนัไม่ใหส้ัตวเ์ล้ียงเจบ็ป่วยก่อนวยัอนัควร 
อาหารสุนขัและแมวประเภท Barf ก าลงัไดรั้บความนิยมแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก จากแนวคิดคืนกลบั
สู่ธรรมชาติหรือการเลียนแบบอาหารตามสัญชาตญาณดั้งเดิมของสัตว ์ท าให้ส่วนประกอบส าคญัของ
อาหาร BARF จะเป็นจ าพวกกระดูกติดเน้ือดิบ เน้ือสดดิบทุกประเภท เคร่ืองในดิบและผกัผลไมดิ้บท่ี
ไม่ผ่านความร้อนหรือการปรุงรสใด ๆ แต่จะเน้นท่ีความเรียบง่าย การเลือกใช้วตัถุดิบท่ีหาได้ตาม
ฤดูกาล สด สะอาดและมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้และควรท าความเขา้ใจดว้ยว่าระบบการย่อยอาหาร
ของสัตวเ์ล้ียงอยา่งสุนขัและแมวนั้นมีความแตกต่างจากมนุษย ์อาหารสดและดิบจึงเป็นอาหารท่ีเหมาะ
กบัธรรมชาติและระบบยอ่ยอาหารของสัตวเ์ล้ียงมากกวา่ ช่วยให้สัตวเ์ล้ียงมีฟันท่ีสะอาดและเหงือกท่ี
แข็งแรงจากการเค้ียวกระดูก อีกทั้งผูเ้ล้ียงยงัมัน่ใจไดว้า่วตัถุดิบท่ีน ามาเป็นอาหารให้สัตวเ์ล้ียงนั้นไม่มี
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วตัถุกนัเสีย สีผสมอาหารและสารปรุงแต่งอาหารอ่ืน ๆ ปนเป้ือน อนัจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไต 
โรคเบาหวาน โรคหวัใจ ฯลฯ ได ้(พชัรินทร์, 2561)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.2 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตวต่์อม้ือ                                                                                                                             

จากกราฟของ Milena Schmidt (2018) แสดงใหเ้ห็นวา่ อาหารประเภท BARF ของสุนขั
มีคุณค่าทางโภชนาการในสัดส่วนของโปรตีนรวมและไขมนัรวมในปริมาณท่ีมากกว่าอาหารแบบ
แห้ง โดยมีแหล่งมาจากเน้ือและกระดูกสัตว ์ไขมนัจากน ้ ามนัสัตวแ์ละน ้ ามนัปลา แต่มีสัดส่วนของ
คาร์โบไฮเดรตท่ีละลายไดง่้าย (NFE) และ Fiber รวมท่ีนอ้ยกวา่อาหารแบบแห้ง ท าให้สุนขัมีโอกาส
เส่ียงท่ีจะเป็นโรคอว้นจากการไดรั้บคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากน.สพ.
ป้อมเพชร นพคุณวิจยั พบว่า สัตวเ์ล้ียงท่ีมีปัญหาโรคอว้น สาหตุหน่ึงมาจากการกินอาหารเม็ดและ
อาหารแช่แขง็ท่ีมีส่วนผสมของแป้งหรือขา้วในสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสม 

ดงันั้น สารนิพนธ์น้ีจึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจดัท าแผนธุรกิจท่ีจ าหน่ายอาหารประเภท 
BARF โดยเร่ิมตั้งแต่คิดคน้สูตรและเมนูอาหาร BARF เพื่อสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและแมวจากสัตว
แพทย ์โดยจะเสนอในรูปแบบ Fine Dinning & Premium Barf Foods ท่ีเนน้มาตรฐาน คุณภาพ ความ
สะอาดปลอดภยั ความน่ากินและความสะดวกสบายให้กบัผูเ้ล้ียงโดยไม่ตอ้งปรุงอาหารเอง อีกทั้งยงั
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตวท์างดา้นคุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้น โดยใช้วตัถุดิบ
จากธรรมชาติ 100% เน้ือสัตว์มาจากฟาร์มปิดไร้สารปนเป้ือนและสารกันเสีย มีส่วนผสมของ
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สมุนไพรต่าง ๆ ท่ีมีวิตามินและแร่ธาตุ อีกทั้งยงัมีส่วนผสมของผกัผลไมอี้กนานาชนิดท่ีจะถูกน ามา
ผสมในสูตรเฉพาะของ With Love Premium Barf  
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บทที ่2 
ภาพรวมบริษทัและรูปแบบธุรกจิ 

 
 

2.1 รายละเอยีดของบริษทั 
ช่ือบริษทั:   บริษทั วทิเลิฟ พรีเม่ียม บาร์ฟ จ ากดั  (With love Premium Barf Co., Ltd.) 
รูปแบบธุรกิจ: ผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารสุนขัและแมวประเภท BARF ให้กบัผูเ้ล้ียง

โดยตรงและผูค้า้ปลีก  
สินคา้และบริการ: อาหารสุนขัและแมว Premium Barf food ในลกัษณะ 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบทัว่ไปส าหรับสุนัขและแมวและรูปแบบเน้ือและกระดูกสัตว์บดแบบถุงส าหรับผูเ้ล้ียงท่ี
ต้องการน าไปผสมผักและผลไม้เองกับรูปแบบ Premium Barf ด้วยสูตรเฉพาะท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน โดยทุกสูตรจะคิดคน้โดยสัตวแพทยใ์นรูปแบบ Clean food ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว ์เลือกใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ 100% ไร้สารกนัเสียและสารปนเป้ือน 

โลโกบ้ริษทั:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 รูปภาพแสดงตราสินคา้ With Love Premium Barf



 

7 
 

With Love Premium Barf ส่ือถึงผลิตภณัฑ์อาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและแมว มีท่ีมาจาก
ค าวา่ With Love มีความหมายวา่ ดว้ยรัก หมายถึงความรักท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียง เปรียบเสมือนสมาชิกหน่ึง
ในครอบครัว  ประกอบกบัค าวา่ Premium Barf ใหค้วามหมายถึงอาหารสุนขัและแมวท่ีท าจากอาหาร
สดและดิบด้วยคุณภาพท่ีดีเยี่ยม ส่ือให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าบริษทัฯ มีความตั้งใจผลิตและจัด
จ าหน่ายอาหาร BARF ให้สัตวเ์ล้ียงของพวกเขาดว้ยความรักเสมือนว่าสัตวเ์ล้ียงของลูกคา้คือสัตว์
เล้ียงของผูผ้ลิตและคาดหวงัถึงความสุขท่ีสัตวเ์ล้ียงจะได้รับจากการกินในทุก ๆ ม้ือ นอกจากน้ียงั
เลือกใชโ้ลโกพ้ื้นหลงัสีด าเพิ่มความพรีเม่ียมและดึงดูดให้เห็นตราสินคา้ให้ชดัเจนยิง่ข้ึน แต่มีการเพิ่ม
รูปกราฟฟิคของสุนขัและแมวพร้อมรูปหวัใจในตราสินคา้ช่วยให้เห็นภาพถึงความรักท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียง
เพิ่มมากข้ึน 
 
 

2.2 วสัิยทศัน์  
บริษทั วิทเลิฟ พรีเม่ียม บาร์ฟ จ ากดั ตอ้งเป็นท่ีหน่ึงในร่ืองคุณภาพ ความสะอาดและ

คุณค่าทางโภชนาการท่ีสัตวเ์ล้ียงจะได้รับในทุก ๆ ม้ือ อีกทั้งมุ่งเน้นการผลิตสินคา้และบริการให้
ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 
 
 

2.3 พนัธกจิ  

1. มุ่งเนน้วิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารสุนขัและแมวประเภท BARF ท่ีและตอบโจทย์
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด อีกทั้งมุ่งเนน้เป็นพนัธมิตรท่ีดีในการซ้ือขายเพื่อความมัน่คง
ในการผลิตสินคา้ 

2. กระบวนการผลิตจะใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ท าจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ 100% ไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่สัตวเ์ล้ียงและมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมาตรฐานระดบัสากล 

3. รักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงมีการพฒันารูปแบบและ
คุณภาพของสินคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของกลุ่มเป้าหมาย  
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2.4 วตัถุประสงค์ 

1. วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง โดยน าความคิดเห็นและปัญหามาปรับปรุง 
พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพในดา้นสินคา้ บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน  

2. มุ่นเนน้ดา้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยขยายฐานลูกคา้เก่าให้เพิ่มมากข้ึน ทั้งการสร้าง
การรับรู้ในตราสินคา้และสินคา้เพื่อใหลู้กคา้รับรู้คุณค่าของแบรนดม์ากยิง่ข้ึน 
 
 

2.5 เป้าหมาย 
 

2.5.1 เป้าหมายระยะส้ัน (ปีที่ 1)  
- สร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยให้ข้อมูล 

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบับริษทัและตราสินคา้โดยมุ่งเนน้ประเด็นส าคญัในการสร้างความเขา้ใจเร่ือง
ประโยชน์ของอาหาร BARF ผ่านช่องทางการออกบูธเก่ียวกับสัตว์เล้ียงและช่องทางออนไลน์ 
(Online) 

- สร้างช่องทางการขายในรูปแบบธุรกิจสู่ผูค้า้ปลีกและผูเ้ล้ียงโดยตรงและ
ช่องทางออนไลน์ (Online)  

- สร้างการรับรู้และความน่าสนใจในดา้นตราสินคา้มากยิง่ข้ึน  
- สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในดา้นตราสินคา้ใหม้ากท่ีสุด 
- เร่ิมออกแบบธุรกิจบริการ Personalized Recommendation ส าหรับผูเ้ล้ียง

ท่ีต้องการให้ทางสัตวแพทย์หรือนักโภชนาการอาหารสัตว์ของ With Love Premium Barf ช่วย
ออกแบบสูตรอาหารและควบคุมสมดุลทางโภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับสัตว์เล้ียงแต่ละตัว
โดยเฉพาะ เช่น สัตวเ์ล้ียงท่ีตอ้งควบคุมน ้าตาล ความเคม็ ฯลฯ 

- ผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ มีสินคา้พร้อมขายอยู่เสมอเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิด
การยอมรับทางดา้นคุณค่าทั้งดา้นสินคา้และบริการโดยใหข้อ้มูลรายละเอียดของวตัถุดิบท่ีชดัเจน  

- ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดผา่นส่ือ Social Media เพื่อสร้างแนวคิด ทศั
คติท่ีดีต่อผู ้บริโภคให้เห็นถึงความส าคัญในการเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ คุ้มค่าแก่ผู ้เ ล้ียงและมี
ประโยชน์ต่อสัตวเ์ล้ียงใหม้ากท่ีสุด 
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2.5.2 เป้าหมายระยะกลาง (ปีที ่2-3) 
- สร้างยอดขายเพิ่มมากข้ึนตามอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์

เล้ียงอยา่งนอ้ยร้อยละ10 ต่อปี 
-  เ ร่ิ มด า เ นิน ธุ ร กิ จบ ริก า ร  Personalized Recommendation ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
- วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ในสูตรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกให้กบั

กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน เช่น สูตรเน้ือแกะ สูตรเน้ือกวาง ฯลฯ เพื่อความไม่ซ ้ าจ  าเจผลิตภณัฑ์ รวมถึง
เป็นเน้ือทางเลือกใหก้บัสัตวเ์ล้ียงท่ีแพเ้น้ือววัหรือสัตวปี์ก  

- ออกผลิตภณัฑอ์าหาร BARF ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น เคก้และไอศกรีมท่ีท า
มาจาก BARF เพื่อเพิ่มความพิเศษในวาระโอกาสต่าง ๆ ใหก้บัทั้งผูเ้ล้ียงและสัตวเ์ล้ียง 

- สร้างการรับรู้ของตราสินคา้ท่ีดีให้แก่ลูกคา้โดยจะตอ้งเป็นแบรนด์ดา้น
อาหารสุนขัและแมวประเภท BARF ท่ีลูกคา้นิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุดติดล าดบั 1 ใน 3 ของประเทศไทย  

- เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีในประเทศไทยเพื่อ
ความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน  

- สร้างประสบการณ์ท่ีดีดา้นสินคา้และบริการ ให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้มาก
ยิง่ข้ึน โดยใหข้อ้มูล ค าปรึกษาส าหรับกลุ่มลูกคา้ใหม่และลูกคา้เก่าเพื่อสร้างความประทบัใจ 

- สร้างแบรนดสิ์นคา้ใหเ้ป็นท่ีจดจ ามากยิง่ข้ึนในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ
เก่ียวกบัอาหารสุนขัและแมวประเภท BARF  
 

2.5.3 เป้าหมายระยะยาว (ปีที่ 4 - 5)  
- สร้างยอดขายใหเ้พิ่มข้ึนตามอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยา่งน้อย 

ร้อยละ 15 ต่อปี  
- เป้าหมายในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 2-5 ของกลุ่มผูเ้ล้ียง

สัตว์ทั่วประเทศและกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นร้านค้าปลีกคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 0.01 ของมูลค่า
อุตสาหกรรมอาหารสัตวท์ั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปีแรกของการด าเนินกิจการ 

- วิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร BARF ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 
DRY BARF เพื่อตอบโจทยท์ั้งลูกคา้ใหม่และลูกคา้เดิม โดยอา้งอิงจากการศึกษาวจิยัจากการซ้ือสินคา้
ของลูกคา้ท่ีผา่นมา 

- จัดกิจกรรมและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกคา้ใหม่และลูกคา้เดิม 
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2.6 รูปแบบธุรกจิและรายละเอยีดของสินค้า    

บริษัท With Love Premium Barf  เป็นธุรกิจท่ีผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารทางเลือก
ประเภท BARF ท่ีผ่านการคิดค้นสูตรอาหารและความสมดุลทางคุณค่าโภชนาการเพื่อสัตว์เล้ียง
ประเภทสุนขัและแมว โดยจะเสนอในรูปแบบ Premium Clean food ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
กรมปศุสัตวท์างดา้นคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น โดยใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ 100% เน้ือสัตวม์า
จากฟาร์มปิด ไร้สารปนเป้ือนและสารกนัเสีย โดยจดัจ าหน่ายให้กบัผูค้า้ปลีกและผูเ้ล้ียงโดยตรง โดย
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. การมองหาโอกาส ส ารวจความตอ้งการของตลาด  

ขั้นตอนเร่ิมตน้ ทางบริษทัมองหาโอกาสจากการเติบโตของตลาดสัตวเ์ล้ียงท่ีมีเพิ่มข้ึน
เฉล่ีย 10% ในทุก ๆ ปี บทบาทของสัตวเ์ล้ียงมีอิทธิพลกบัคนยุคปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึน รวมถึงวิเคราะห์
ปัญหาของผูเ้ล้ียงสัตวท์ั้ งท่ีไม่เคยเล้ียงด้วยอาหาร BARF และผูเ้ล้ียงท่ีเคยเล้ียงด้วยอาหาร BARF 
ศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมของผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์เปล่ียนแปลงไปเพื่อท่ีจะ
น ามาวเิคราะห์หาแนวทางในการวางแผนธุรกิจ   

2. สรุปผลการส ารวจขอ้มูลและเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน จากการส ารวจขอ้มูลพบวา่ ตลาด

อาหารสัตวเ์ล้ียงมีรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย สามารถวิจยั พฒันาและผลิตสินคา้เพื่อเพิ่ม

มูลค่าได ้จึงมองวา่น่าจะมีโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อท่ีจะตอบโจทยค์วามตอ้งการได ้

3. วจิยั พฒันาและออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 วิจยั พฒันาสูตรสินคา้โดยมี น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจยั   สัตว

แพทยค์ลินิกโภชนบ าบดัและจดัการน ้ าหนัก (คลินิกโภชนาการ) เป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน า

เก่ียวกบัการคิดคน้สูตรอาหารและส่วนผสมท่ีเหมาะสม แบ่งออกเป็น สูตรไก่ สูตรววัและสูตรจระเข ้

โดยสัดส่วนของอาหารจะข้ึนกบัคุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition Information) ท่ีครบถว้นสมดุล ตาม

เกณฑข์องAAFCO ยอ่มาจาก The Association of American Feed Control Officials จดัเป็นมาตรฐาน

ทางโภชนาการส าหรับอาหารสัตวเ์ล้ียงท่ีจ  าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ีทาง AAFCO จะ

เป็นผูก้  าหนดแนวทาง เร่ิมตั้งแต่การผลิต การใส่ฉลากอาหารและการขายอาหารสัตว ์นอกจากน้ี 

AFFCO ถือเป็นมาตรฐานท่ีกรมปศุสัตวใ์ช้อา้งอิงส าหรับการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวป์ระเภทคุณค่า

ทางโภชนาการครบถว้น โดยจะมีขอ้ความเพื่อยนืยนัใหก้ลุ่มลูกคา้มัน่ใจลงบนฉลากผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

"Animal feeding tests using AAFCO procedures substantiate that (name 
of product) provides complete and balanced nutrition." 
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หมายถึง การทดสอบการให้อาหารสัตว์โดยใช้กระบวนการ AAFCO 
ยนืยนัวา่ (ช่ือผลิตภณัฑ)์ ใหส้ารอาหารครบถว้นและสมดุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 ปริมาณความตอ้งการสารอาหารส าหรับสุนขัท่ีแนะน าโดย Association of American Feed  

    Control Official  
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ภาพท่ี 2.3 ปริมาณความตอ้งการสารอาหารส าหรับแมวท่ีแนะน าโดยAssociation of American Feed  
                 Control Official 
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3.2 จัดเตรียมหาวตัถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลิตอาหาร BARF โดย
รูปแบบของผลิตภณัฑจ์ะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

3.2.1 แบบซองสุญญากาศส าหรับสุนัขและแมว มี 3 สูตร 
ไดแ้ก่ สูตรไก่ สูตรววัและสูตรจระเข ้โดยทุกสูตรมีสัดส่วนของวตัถุดิบและปริมาณของวตัถุดิบ (%) 
ต่อ 100 กรัม ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงปริมาณของวตัถุดิบ (%) ต่อ 100 กรัมของผลิตภณัฑบ์รรจุซองสุญญากาศ 

วตัถุดิบ ปริมาณ (%) ต่อ 100 กรัม 
เน้ือสัตว ์ 60% 
กระดูกสัตว ์ 30% 
ตบับด 10% 

 
3.2.2 แบบกระปุกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 ซม. 

ความสูง 5 ซม. ขนาด 450 mL บรรจุ 320 กรัม 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงปริมาณของวตัถุดิบ (กรัม) ของผลิตภณัฑสู์ตรไก่บรรจุกระปุกส าหรับสุนขั 
วตัถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 

เน้ือไก่และซ่ีโครงไก่ 175 
ตบับด 32 

ไข่แดงเบอร์ 0 จ านวน 1 ฟอง 17 

บล็อกคอร่ี 16.4 

สตรอเบอร่ี 10 

ราสเบอร่ี 10 

บลูเบอร่ี 10 

แครอท 20 

โรสแมร่ี 2 

น ้ามนัมะพร้าว 13 

Apple Cider Vinegar 12.6 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงปริมาณของวตัถุดิบ (กรัม) ของผลิตภณัฑสู์ตรไก่บรรจุกระปุกส าหรับแมว 
วตัถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 

เน้ือไก่และซ่ีโครงไก่ 180 
ตบับด 38 

ไข่แดงเบอร์ 0 จ านวน 1 ฟอง 17 

บล็อคคอร่ี 16.4 

สตรอเบอร่ี 8 

ราสเบอร่ี 6 

บลูเบอร่ี 8 

แครอท 20 

โรสแมร่ี 2 

น ้ามนัมะพร้าว 13 

Apple Cider Vinegar 11.6 

 
ตารางท่ี 2.4 แสดงปริมาณของวตัถุดิบ (กรัม) ของผลิตภณัฑสู์ตรววับรรจุกระปุกส าหรับสุนขั 

วตัถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 
เน้ือววัและกระดูกววั 175 
ตบับด 32 

ไข่แดง 17 

บล็อกคอร่ี 16 

รากบวั 13 

ฟักทอง 20 

กลว้ยหอม 12 

ไทม ์ 20 

น ้ามนัปลา 2 

Apple Cider Vinegar  13 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงปริมาณของวตัถุดิบ (กรัม) ของผลิตภณัฑสู์ตรววับรรจุกระปุกส าหรับแมว 
วตัถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 

เน้ือววัและกระดูกววั 180 
ตบับด 37 

ไข่แดง 17 

บล็อกคอร่ี 11 

รากบวั 13 

ฟักทอง 20 

กลว้ยหอม 8 

ไทม ์ 17 

น ้ามนัปลา 4 

Apple Cider Vinegar  13 

 
ตารางท่ี 2.6 แสดงปริมาณของวตัถุดิบ (กรัม) ของผลิตภณัฑสู์ตรจระเขบ้รรจุกระปุกส าหรับสุนขั 

วตัถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 
เน้ือจระเขแ้ละกระดูกจระเข ้ 175 
ตบับด 32 

ไข่แดง 17 

บล็อคคอร่ี 16 

สาหร่ายเคลป์ 13 

เฟล็คซีด 20 

เมล็ดทานตะวนั 10 

เปลือกไข่ไก่ 20 

ออริกาโน่ 2 

น ้ามนัมะพร้าว 2 

Apple Cider Vinegar 13 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงปริมาณของวตัถุดิบ (กรัม) ของผลิตภณัฑสู์ตรจระเขบ้รรจุกระปุกส าหรับแมว 
วตัถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 

เน้ือจระเขแ้ละกระดูกจระเข ้ 180 
ตบับด 37 

ไข่แดง 17 

บล็อคคอร่ี 16 

สาหร่ายเคลป์ 10 

เฟล็คซีด 20 

เมล็ดทานตะวนั 10 

เปลือกไข่ไก่ 13 

ออริกาโน่ 2 

น ้ามนัมะพร้าว 2 

Apple Cider Vinegar 13 

 
3.3 ผลิตอาหารตามสูตรท่ีไดค้  านวนไวเ้ป็นผลิตภณัฑพ์ร้อมจดัจ าหน่าย 
3.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์  ว่าจ้างผู ้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ

ออกแบบให้มีความสวยงามน่าสนใจ ดึงดูดผูบ้ริโภคและสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการส่ือสาร
โดยคดัเลือกผูรั้บจา้งจากประสบการณ์การท างานและความคิดสร้างสรรค์ 

4. กระบวนการผลิตและกระจายสินคา้  
ทางบริษทัจะผลิตเม่ีอผลิตภณัฑ์ด าเนินการผลิตเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งด าเนินการบรรจุ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระจายสินคา้เขา้สู่ตลาด โดย
เร่ิมจากทางบริษทัจะกระจายสินคา้ไปยงัร้านบริการสัตวเ์ล้ียง (Pet Shop) โรงพยาบาลหรือคลินิกท่ี
จ าหน่ายอาหารสัตวแ์ละเนน้ช่องทางออนไลน์ (Online) เป็นหลกั 
 

2.6.1 คุณประโยชน์ของวตัถุดิบในผลติภัณฑ์ 
With Love Premium Barf มีส่วนประกอบท่ีส าคญัและคุณประโยชน์ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.8 แสดงคุณประโยชน์ของวตัถุดิบในผลิตภณัฑ์ 
ส่วนประกอบ คุณประโยชน์ 

เน้ือไก่ มีคุณค่าสารอาหารโปรตีนครบถ้วน แต่มีไขมนัและแคลอร่ีต ่ากว่า ย่อยง่าย มี
วิตามินบี 3 หรือไนอาซินเป็นประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมองช่วยในการ
เรียนรู้ท่ีดี มีซีลีเนียม แหล่งรวมไอโอดีน ช่วยบ ารุงต่อมไทรอยด์ไดเ้ป็นอย่างดี
และส่งเสริมการท างานของร่างกายใหป้กติดีเสมอ 

เน้ือววั โปรตีนทางเลือกส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีแพส้ัตวปี์ก มีโปรตีนกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น
ครบถ้วนส าหรับร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติและมีการ
พฒันาของสมองอยา่งสมบูรณ์ เป็นแหล่งของวติามินบีรวม เช่น วติามิน บี 6 และ
บี 12 ท่ีมีส่วนส าคญัในการสร้างเมด็เลือดแดงและการท างานของระบบประสาท 

เน้ือจระเข ้ โปรตีนทางเลือกส าหรับสัตว์เล้ียงท่ีแพ้สัตว์ปีกและเน้ือววั โปรตีนสูงและ
ปริมาณไขมนัท่ีต ่า แต่มีไขมนัชนิดหน่ึงในเน้ือจระเข้ท่ีมีปริมาณสูง แต่เป็น
ประโยชน์กบัร่างกาย คือ (HDL) หรือไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน ท่ีมีคุณสมบติัช่วย
ลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย มีสาร Clolic Acid ท่ีช่วยในการบรรเทาอาการโรค
หอบหืด ภูมิแพ ้ระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ช่วยท าให้กลไกการท างานของ
ร่างกายดีข้ึนและสร้างภูมิคุม้กนัโรคภยัไขเ้จบ็ได ้และยงัสามารถบ ารุงเลือดลมท า
ใหก้ระดูกและเอน็แขง็แรง ช่วยปรับสภาพความสมดุลของร่างกายไดดี้ 

กระดูกและ
ซ่ีโครง 

มีส่วนประกอบของคอลลาเจนและแร่ธาตุนานาชนิด เช่น ทองแดง แมกนีเซียม 
ฟอสฟอรัส แคลเซียมและโปรตีน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของขอ้ต่อ มีสาร 
Albumin สามารถช่วยให้ร่างกายเยียวยาสมานแผลได้เ ร็วกว่า เดิม  มีสาร 
Chondroitin และ Glucosamine ท าให้การขบัถ่าย ล าไส้ และการย่อยอาหารดี
กวา่เดิม มี Zinc ช่วยรักษาระดบัฮอร์โมนใหค้งท่ี มี Hydroxyapatite ท าใหก้ระดูก
ชั้นนอกแขง็แรงกวา่เดิม ป้องกนัการเกิดโรคไขขอ้ได ้

ตบั มีโปรตีน ใชใ้นการเสริมสร้างกลา้มเน้ือและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ นอกจากน้ี
ตบัยงัเป็นแหล่งรวมของวิตามินท่ีมีประโยชน์ เช่น วิตามินเอ ช่วยสร้างและ
บ ารุงรักษาผิวหนังและผนังเยื่อจมูก ช่องในล าไส้ ท าให้เน้ือเยื่อในตาแข็งแรง 
วิตามิน บี 2 ท  าให้ผิวมีสุขภาพดี สายตาดี มองเห็นไดช้ดัในท่ีท่ีมีแสงสว่างนอ้ย 
วติามิน บี 3 ท  าใหผ้วิหนงั ประสาท และล าไส้มีสุขภาพดี ระบบยอ่ยเป็นปกติ ท า
ให้กล้ามเน้ือท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิตามิน บี 5 ท  าให้ร่างกายน า
คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมาใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 
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เปลือกไข่ไก่ มีแมกนีเซียมคาร์บอเนต และแมกนีเซียมฟอสเฟต มีโปรตีนถึง 69% ไขมนั 6.7% 

และวิตามินเอ บี ซี และอี เล็กน้อย ช่วยลดกรดในกระเพาะ ลดปัญหาโรคใน
กระเพาะ ช่วยท าใหร่้างกายดูดซีมแคลเซียมไดดี้ ช่วยสังเคราะห์โปรตีนต่าง ๆ ใน
ร่างกายท าให้ร่างกาย ดูดซีมโปรตีนได้ดีข้ึน ช่วยควบคุมการท างานของระบบ
ประสาท และกลา้มเน้ือช่วยกระตุน้เอ็นไซม์ในเร่ืองการเผาพลาญพลงังานและ
โปรตีน 

สตรอเบอร่ี มีสารต้านอนุมูลอิสระ  ได้แก่  แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เคอซิติน 
(Quercetin) เคมเพอรอล (Kaempferol) อยู ่สารเหล่าน้ีจะช่วยชะลอการเกิดอนุมูล
อิสระท่ีเป็นท่ีมาของการเส่ือมถอยของเซลต่าง ๆ ในร่างกายท่ีเป็นตน้เหตุของ
การการเกิดโรคมะเร็งหลาย ๆชนิด ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเน้ืองอก มีฟลาโว
นอยด์ (Flavonoids) กรดฟีโนลิกส์และวิตามินอีกหลายชนิดจึงท าให้ชะลอความ
เส่ือมของระบบการมองเห็น ช่วยปรับความดนัในตาให้กลบัมาเป็นปกติ ช่วยให้
ร่างกายแขง็แรง 

กีวี ่ มีวิตามินซี ช่วยกระตุน้การท างานของภูมิคุม้กนัโรค ช่วยป้องกนั ไขห้วดัและ
ไขห้วดัใหญ่ และซ่อมแซมร่างกายส่วนท่ีสึกหรอและกระตุน้การสร้างเซลล์ใหม่ 
ๆ มีวติามินอีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีลดความเส่ือมของอวยัวะต่าง ๆ ช่วยลดระดบั
คอเลสเตอรอลและช่วยในการไหลเวียนของเลือด มีไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหาร
เป็นสารท่ีไม่ให้พลงังานในร่างกาย แต่เขา้ไปยึดพื้นท่ีในระบบทางเดินอาหารท า
ใหอ่ิ้มไดเ้ร็วและนาน  

กลว้ยหอม มีน ้ าตาลจากธรรมชาติอยูถึ่ง 3 ชนิด ทั้งซูโครส ฟรุกโตส และกลูโคส ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มพลงังานใหแ้ก่ร่างกาย แถมยงัอุดมไปดว้ยวิตามิน และแร่ธาตุนานาชนิด เช่น 
ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และโพแทสเซียม รวมไปถึงคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และวิตามินซี ท่ีช่วยกระตุน้ระบบภูมิ
ตา้นทาน นอกจากน้ียงัมีเส้นใย และกากอาหาร  

รากบวั มีประโยชน์และสรรพคุณทางยา อุดมไปดว้ยธาตุเหล็ก ช่วยบ ารุงโลหิต ไต และ
หวัใจ มีสารฟลาโวนอยด์ ท่ีมีสรรพคุณโดดเด่นในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ บ ารุง
อวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ไดแ้ก่ หวัใจ ตบั มา้ม ไตหรือกระเพาะอาหาร เป็น
ตน้ บ ารุงระบบสมองให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และผ่อนคลายความตึง
เครียด 
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ฟักทอง มีวิตามินเอสูง รวมทั้งฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี แป้ง และเบตา้แคโรทีน 

ซ่ึงเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระอยูใ่นเน้ือสีเหลืองของฟักทอง สามารถช่วยลดการ
เกิดมะเร็ง โรคหลอดเลือดหวัใจ และโรคหวัใจได ้คาร์โบไฮเดรตในฟักทอง ช่วย
รักษาและบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหาร และล าไส้ในส่วนบนได้ มี
คอลลาเจนตามธรรมชาติ จึงช่วยเสริมสร้างคอลาเจนใตผ้วิหนงั 

แครอท อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์หลายชนิด เช่น เบต้าแคโรทีน 
วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุ
โพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และยงัมีสารส าคญัคือสารฟอลคารินอล 
(falcarinol) ซ่ึงช่วยต่อตา้นเซลล์มะเร็ง ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกาย 
ช่วยรักษาโรคความดนัโลหิตสูง 

บล็อคโคร่ี มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ซลัโฟราเฟน (sulforaphane) ท่ีสามารถออกฤทธ์ิตา้นการ
เกิดโรคมะเร็งไดห้ลายชนิด ป้องกนัการเกิดมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูงช่วยลดคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด โดยเฉพาะ pectin fiber หรือเรียก 
calcium pectate มีคุณสมบติัลดการปล่อยคอเรสเตอรอลจากตบัสู่กระแสเลือดได ้

ออริกาโน่ มีวติามินเอ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เบตาแคโรทีน วติามินซี วติามินบี 1 วติามิน
บี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 วิตามินบี 9 แคลเซียม เส้นใย โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต วิตามินเอ โซเดียม สังกะสี น ้ าตาล ไขมนั พลงังานช่วยป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลือด มีอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกนัโรคมะเร็ง ช่วยยอ่ยอาหาร ช่วยท า
ให้สบายทอ้ง ช่วยคลายการเกร็งของกล้ามเน้ือและช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ช่วย
เสริมสร้างใหร่้างกายแขง็แรง  

แฟล็กซีด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สารลิกแนน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ไฟเบอร์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ลดน ้ าหนัก หรือแมแ้ต่ป้องกนัการเกิด
โรคมะเร็งอีกหลายชนิด อีกทั้งยงัสามารถช่วยควบคุมน ้ าหนกั และควบคุมระดบั
น ้าตาลในเลือดได ้

เมล็ดดอก
ทานตะวนั 

มีวิตามินและสารอาหารท่ีมีคุณค่าหลายชนิด เช่น มีทองแดง แมงกานีส และ
ซีลีเนียมในปริมาณมาก มีวติามินอี วติามินบี 3 วติามินบี 5 วติามินบี 6 กรดโฟลิก 
ธาตุเหล็ก ใยอาหาร และโปรตีน ช่วยในการบ ารุงหวัใจ ลดความเส่ียงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดและหัวใจ  ลดความดันโลหิต ตลอดจนลดระดับไขมัน
คอเลสเตอรอล 
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สาหร่ายเคลป์ มีไอโอดีน (Iodine) และวติามินบี มีส่วนช่วยในการท างานของต่อมไทรอยด์และ

ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมน ้าหนกั ช่วยบรรเทา
อาการทอ้งผกูเร้ือรัง อาหารไม่ยอ่ยและอาการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ 

น ้ามนัปลา มีดีเอชเอ (DHA) ท่ีมีประโยชน์ต่อหัวใจและผิวพรรณ มีโอเมก้า-3 ท่ีช่วยลด
ความเส่ียงในการเป็นโรคหัวใจ  ควบคุมระดบัไขมนัในเลือด ความดนัโลหิต 
บรรเทาอาการปวดอกัเสบจากโรคท่ีเก่ียวกบักระดูกและยงัช่วยพฒันาระบบ
ประสาทและสมอง 

น ้ามนั
มะพร้าว 

มีไขมนัไตรกลีเซอไรดส์ายยาวปานกลาง ช่วยเพิ่มระดบัคอเลสเตอรอลชนิดดีใน
เลือด ซ่ึงเป็นไขมนัท่ีมีหน้าท่ีช่วยขจดัไขมนัส่วนเกินชนิดไม่ดีออกไป ช่วย
เสริมสร้างความแขง็แรง เป็นการเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมให้กบักระดูก ท า
ใหก้ระดูกเจริญเติบโตไดดี้และแขง็แรง 

Apple Cider 
Vinegar 

มีธาตุโพแทสเซียมสูง มีคุณสมบติัช่วยในการแบ่งเซลลแ์ละยงัประกอบดว้ยธาตุ
อาหารกว่า 30 ชนิด มีวิตามินมากกว่า 6 ชนิด มีกรดอะมิโนและสารเพ็คติน 
นอกจากน้ี ยงัมีคุณสมบติัเป็นยาอีกดว้ย คือเป็นพวก ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเช้ือ ช่วย
ท าลายแบคทีเรียและมีเอนไซมห์ลายชนิดรวมอยูด่ว้ย 

 
2.6.2 ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ 
รูปแบบของฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้จะเน้นออกแบบให้มีความหรูหราตรงกับค าว่า 

“Premium Barf” แต่แฝงไปดว้ยความรักและความอบอุ่น เสมือนให้อาหารกบัสัตวเ์ล้ียงดว้ยความรัก
ตรงกบัค าว่า “With Love” ส าหรับบรรจุภณัฑ์ ประกอบดว้ย ส่วนผสมและวิธีการเตรียมผลิตภณัฑ์ 
ขอ้มูลพื้นฐานของตราสินคา้และคุณค่าทางโภชนาการเพี่อเป็นขอ้มูลส าหรับลูกคา้และให้เช่ือมัน่ใน
คุณภาพของสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

2.6.2.1 บรรจุภณัฑแ์บบซองสุญญากาศสีใส ขนาด 20 x 30 ซม. บรรจุ 1 
กิโลกรัม ราคา 150 บาท 
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ภาพท่ี 2.4 ซองบรรจุภณัฑพ์ร้อมฉลากสูตรไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5 ซองบรรจุภณัฑพ์ร้อมฉลากสูตรววั 
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ภาพท่ี 2.6 ซองบรรจุภณัฑพ์ร้อมฉลากสูตรจระเข ้

 
2.6.2.2 บรรจุภณัฑแ์บบกระปุกกลมทรงเต้ียสีด า เส้นผา่นศูนยก์ลาง 11 

ซม. ความสูง 5 ซม. ขนาด 450 mL บรรจุ 320 กิโลกรัม ราคา 120 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.7 กระปุกบรรจุภณัฑ์พร้อมฉลากสูตรไก่ผสมผกัและตระกูลเบอร์ร่ี 
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2.6.3 คุณค่าทีจ่ะได้รับของสินค้าและบริการ  
2.6.3.1 คุณค่าท่ีสัตวเ์ล้ียงจะไดรั้บ  
 มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพตามธรรมชาติของ

สัตวเ์ล้ียงอยา่งแทจ้ริง 
 มีสูตรท่ีหลากหลาย สัตวเ์ล้ียงจะไม่ซ ้ าจ  าเจกบัรสชาติใดรสชาติ

หน่ึง 
 วตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ 100% เกรดเดียวกบัคน ไม่ใส่สารเคมี 

น ้ าตาล เกลือ สารปรุงรสและสารกนัเสียใด ๆ ท่ีน ามาเป็นอาหารให้สุนัขและแมวจดัเป็นวตัถุดิบ
คุณภาพดี สะอาดและปลอดภยั 

 เม่ือสุนัขและแมวกินอาหาร BARF ได้สักระยะหน่ึงจะพบว่า 
อุจจาระมีกล่ินและขนาดท่ีลดลง เน่ืองจากมีระบบยอ่ยอาหารท่ีดีข้ึนและสามารถน าส่ิงท่ีกินไปใช้งาน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงเหลือกากนอ้ย 

 ช่วยในเร่ืองการป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ อาทิเช่น โรคหวัใจ ไต มะเร็ง 
ขอ้ต่ออกัเสบ ฯลฯ 

2.6.3.2 คุณค่าท่ีผูเ้ล้ียงจะไดรั้บ 

 ผูเ้ล้ียงไม่ตอ้งเสียเวลาในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีความหลากหลาย
ดว้ยตนเอง 
 ช่วยลดระยะเวลาในการท าอาหาร BARF ใหก้บัผูเ้ล้ียง 
 ผลิตภณัฑ์มีจุดเด่นและเป็นแบรนด์เดียวท่ีผ่านมาตรฐานจากกรม

ปศุสัตวท์างดา้นคุณค่าทางโภชนาการครบถว้นและมาตรฐานจาก AFFCO เพิ่มความมัน่ใจให้กบัผู ้
เล้ียงวา่สัตวเ์ล้ียงของตนจะไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้นและถูกหลกัโภชนาการ ลด ความกงัวลใหก้บั
ผูเ้ล้ียงและความเส่ียงท่ีสัตวเ์ล้ียงจะไดรั้บสารอาหารไม่ครบถว้น 

 ทางบริษทัฯ ใช้เทคโนโลยีทางดา้นเคร่ืองจกัรท่ีสามารถบดเน้ือท่ี
ยงัแช่แข็งอยูไ่ด ้ช่วยลดโอกาสการเติบโตของแบคทีเรียโดยเฉพาะประเภทสโมเนียร่าในเน้ือดิบอนั
เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหอ้าหารเป็นพิษและท าใหส้ัตวเ์ล้ียงทอ้งเสียได ้ช่วยเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ล้ียง
ในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัของสัตวเ์ล้ียงจากการกินอาหาร BARF 

 ช่วยยดือายสุัตวเ์ล้ียงใหอ้ยูก่บัผูเ้ล้ียงไดย้าวนานข้ึน 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์โอกาส อตุสาหกรรมและตลาด 

 
 
3.1 ขนาดตลาดและแนวโน้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 แสดงมูลค่าและอตัราการเติบโตของธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในปี พ.ศ.2561 

 
จากบทความของคุณกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

โรงพยาบาลสัตวท์องหล่อ กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในปี 2561 มีมูลค่าอยู่ท่ี 3.22 หม่ืน
ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10% จากปีท่ีผา่นมา จ านวนน้ีธุรกิจอาหารสัตวมี์สัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 45%  มีมูลค่า 
1.46 หม่ืนลา้นบาท ตามมาดว้ยธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว ์อาทิ โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบน ้ าตดัขน 
โรงเรียนฝึก โรงแรม และบริการอ่ืน ๆ มีสัดส่วน 32% มูลค่าตลาดอยูท่ี่ 1.02 หม่ืนลา้นบาทและธุรกิจ
ผลิตภณัฑสิ์นคา้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของเล่น สัดส่วน
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23% มีมูลค่าตลาด 7,370 ลา้นบาท  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3.2 แสดงมูลค่าและอตัราการเติบโตของธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในปี พ.ศ.2560 
  

จากกราฟแสดงมูลค่าการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียงส าหรับสุนขัและแมวในปี 
พ.ศ.2560 ของประเทศไทย พบว่ามีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 10-15 ในทุก ๆ ปีอย่างต่อเน่ือง
และธุรกิจอาหารสัตวจ์ดัเป็นร้อยละ 45 ของภาพรวมธุรกิจสัตวเ์ล้ียง  

ส าหรับขนาดตลาดและแนวโนม้ของอุตสาหกรรมอาหาร BARF เพื่อสัตวเ์ล้ียงประเภท
สุนขัและแมวนั้น ทาง น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจยั ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ ยอ้นกลบัไปเม่ือ 10 กวา่ปีท่ีแลว้ 
อาหาร BARF เป็นท่ีนิยมอย่างมาก แต่ก็ค่อย ๆ ลดความนิยมไป จนเม่ือช่วง 3-5 ปีท่ีผ่านมา อาหาร 
BARF กลบัมาไดรั้บความนิยมจากผูเ้ล้ียงสมยัใหม่มากข้ึน เน่ืองจากถูกมองเป็นอาหารทางเลือกและมี
ทั้ง Macro Influencer Micro Influencer และYoutuber ไดรี้วิวการเล้ียงสุนขัหรือแมวดว้ย BARF มาก
ข้ึน ท าใหธุ้รกิจอาหาร BARF มีแนวโนม้ท่ีเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ  
 
 

3.2 วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
     

3.2.1 ปัจจัยด้านนโยบายกฎเกณฑ์ของภาครัฐ (Political Factor)  
จากนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการส่งเสริมและสนบัสนุนวสิาหกิจเร่ิมตน้ (Startup) และ

วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) มุ่งเนน้ให้ใชมี้การใชท้รัพยากรของประเทศในการผลิต
สินคา้และบริการ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศ ภาครัฐจึงสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีในการพฒันานวตักรรม (Innovation) และการตลาด 
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(Commercialization) การจดทะเบียนในรูปแบบบริษทัและมีการด าเนินการโดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ในการออกกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการ Startup และ SMEs สามารถ
จดทะเบียนนิติบุคคลไดใ้นรูปแบบรายในการจดัตั้งบริษทัเพื่อท่ีจะผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ Startup 
หรือ SMEs เขา้สู่ระบบมากข้ึน 
 

3.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic Factor) 
จากขอ้มูลของศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB (TMB Analytics) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาส 1 ปี 2563 มีแนวโนม้หดตวัท่ี 2% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ขณะท่ีเม่ือเทียบการ
เติบโตไตรมาส 1 ปี 2563 กบัไตรมาสก่อนหนา้น้ี คาดวา่จะติดลบ 3.3% (ปรับฤดูกาล) โดยมีสาเหตุ
มาจากเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2562 ขยายตวัท่ี 1.6% ถือว่าต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไวเ้พราะมีปัจจยั
กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ภยัแลง้ และงบประมาณปี 2563 ท่ีล่าชา้  

ทั้งน้ี ในกรณีการระบาดของโควิด-19 TMB Analytics ประเมินว่า จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อภาคการท่องเท่ียวและการส่งออกในไตรมาสแรก ขณะท่ีผลกระทบของภยัแลง้จะส่งผลต่อ
การบริโภคภาคเอกชนเติบโตเพียง 3%  

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ไตรมาส 1 ปี 2563 การขยายตวัเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 2% แต่มอง
ว่าจะไม่เขา้สู่ภาวะถดถอย (Technical Recession หรือ GDP ติดลบต่อเน่ือง 2 ไตรมาสข้ึนไป) ส่วน
หน่ึงเพราะไตรมาส 2 ปี 2563 มีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึนจากการเบิกจ่ายงบประมาณไดใ้นไตรมาส 2 
และการบริโภคภาคเอกชนปรับดีข้ึนจากมาตรการพยงุเศรษฐกิจ   
 

3.2.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี(Technological Factor) 
 ปัจจุบนัมีการเติบโตของเทคโนโลยีและการเข้ามาของส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น 
Facebook Line Instagram ฯลฯ  ส่ งผล ให้ เ กิ ดตลาด รูปแบบใหม่ อย่ า ง  E-commerce ท า ให้
ผูป้ระกอบการสามารถท าการคา้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ มีตน้ทุนในการประกอบกิจการลดลง
เพราะสามารถ Start-up ธุรกิจใหม่ ๆ ได้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีหน้าร้าน รวมถึงสามารถท าตลาดกบั
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายโดยอาศยัผูใ้ช้ช่วยแชร์และกระจายข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการ หาก
กลุ่มเป้าหมายไดท้ดลองใชสิ้นคา้และบริการให้กบัสัตวเ์ล้ียงของพวกเขาแลว้เกิดความรู้สึกชอบก็จะ
สามารถใชส่ื้อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการรีววิสินคา้และบริการและสร้างกลยทุธ์ิปากต่อปาก (word of 
mouth) ผา่นส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได ้ 
  E-commerce เป็นช่องทางการเลือกซ้ือสินคา้แบบ Online ท่ีคนไทยนิยมเลือกใชบ้ริการ
และ Social Media ก็เป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัเขา้ถึงไดเ้ร็ว การเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ 



 

28 
 

ยงัคงไดรั้บความนิยมและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยส่วนใหญ่มีการจบัจ่ายออนไลน์ผา่นอุปกรณ์
มือถือมากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็น Smart Phone Tablet เน่ืองจากขWันตอนการด าเนินการเลือกซ้ือมีความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั ทั้งระบบการสั่งสินคา้ การอ่านรีวิว การช าระเงินและการจดัส่งสินคา้ 
ทุกอย่างสามารถด าเนินได้ในระยะเวลาอันสั้ นได้และในแต่ละช่องทางมีการพฒันาให้รองรับ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ อยูเ่สมอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.3 แสดงปริมาณการใชง้านผา่น E-Commerce  
 

นอกจากน้ียงัมีเทคโนโลยีทางดา้นระบบขนส่งเอกชนเกิดข้ึนมากมายไวส้ าหรับจดัส่ง
อาหาร BARF ด้วยรูปแบบ Premium โดยขนส่งผ่านรูปแบบการควบคุมอุณหภูมิให้ถึงมีผู ้รับ 
ยกตวัอย่างเช่น “Inter Express” เป็นหน่ึงในบริการท่ีช่วยประหยดัเวลาในการรับส่งอาหาร BARF 
เพราะของท่ีถูกส่งจะถึงมือผู ้รับท่ีอยู่ในกรุงเทพ ฯ หรือพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตบริการ สามารถช่วย
ประหยดัเวลาและอ านวยความสะดวกใหก้บัทั้งผูป้ระกอบการและลูกคา้ 
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ภาพท่ี 3.4 แสดง INTER EXPRESS LOGISTICS 
 
 

3.3 การวเิคราะห์คู่แข่งในอตุสาหกรรม (Competitor Analysis)     
การวเิคราะห์เปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2  ประเภท ดงัน้ี 

3.3.1 คู่แข่งทางตรง   

เป็นคู่แข่งท่ีมีรูปแบบธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกัน โดยแบ่งตามประเภท

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มอาหารสัตวป์ระเภท BARF ส าหรับสุนขัและแมว 

จากตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมท่ีมีรูปแบบธุรกิจและ
กลุ่มเป้าหมายใกลเ้คียงกนั ประเภทอาหาร BARF ไดแ้ก่ BB BARF, Holi and Co. และ BONE AND 
RAW เป็นธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภท BARF ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑ ์สามารถจ าแนกสรรพคุณ ส่วนผสมในการผลิต ราคา ขนาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงคู่แข่งทางตรงประเภทอาหาร BARF 

 

ตราสินค้า 
 
 
 

    

รูปแบบบรรจุภัณฑ์     
 
 
 

ประเภทของสัตว์
เลีย้ง 

สุนขัและแมว สุนขัและแมว สุนขั สุนขัและแมว 

สูตรอาหาร สูตรไก่/ สูตรววั/            
สูตรจระเข ้

สูตรไก่ สูตรไก่/ สูตรเป็ด/ 
สูตรววั/ สูตร
แซลมอน/ สูตร
แซลมอนผสมววั/ 

สูตรผสม 

สูตรไก่/ สูตรปลาแมค
คาเรล/ สูตรไก่ผสม
ปลาแมคคาเรล/ สูตร
เป็ด/ สูตรววัผสมเป็ด/ 
สูตร เซลมอน / สูตร
แซลมอนผสมเป็ด 

Fine Dinning     

วัตถุดบิจากธรรมชาติ 
100% 

    

ปราศจากน ้าตาลและ
เกลือ  

    

ปราศจาก Grain และ
Gluten  

    

ปราศจากสารเคมีและ
สารกนัเสีย 

    

รับรองมาตรฐานจาก
กรมปศุสัตว์ประเภท
คุณค่าทางโภชนาการ

ครบถ้วน 

    

ปริมาณ (กรัม) 320 กรัม 330 กรัม 1,000 กรัม 500 กรัม 

ราคา (บาท) 120 บาท 100 บาท 260 บาท 110 บาท 

ราคาต่อกรัม 0.375 บาท 0.3 บาท 0.26 บาท 0.22 บาท 
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3.4 การวเิคราะห์พฤติกกรมกลุ่มผู้เลีย้งสัตว์เป้าหมาย 
จากการส ารวจพฤติกรรมของผูเ้ล้ียงสุนขัและแมวเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้ประเภท

อาหารสัตว ์จ  านวน 81 ท่าน 
ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียง 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.5 แสดงประเภทของอาหารสัตวท่ี์ผูเ้ล้ียงนิยมเลือกใหก้บัสัตวเ์ล้ียง 
 

จากการท าแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ล้ียงสุนขัและแมวเคยใช้อาหารเม็ดในการเล้ียงสัตว ์
100% รองลงมาคืออาหารแบบเปียก 67.9% และอาหารปรุงสุก 32.1% ตามล าดบั โดยผูเ้ล้ียงท่ีเคย
เลือกซ้ืออาหาร BARF อยูท่ี่ 9.9%  นัน่แสดงวา่ ผูเ้ล้ียงส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จกัและทราบถึงประโยชน์
ท่ีแทจ้ริงของอาหาร BARF  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท่ี้เล้ียงสุนขัและแมวดว้ย BARF อยู่แลว้ จ านวน 5 ท่าน 
พบวา่ ผูเ้ล้ียงบางรายไม่มีความมัน่ใจเร่ืองความสะอาดของวตัถุดิบ กลวัเร่ีองแบคทีเรียและพยาธิจาก
เน้ือดิบอนัเป็นสาเหตุให้สัตวเ์ล้ียงมีอาการทอ้งสียไดแ้ละไม่ทราบถึงวิธีในการท าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
บางรายไม่ทราบสัดส่วนท่ีพอเหมาะต่อคุณค่าทางโภชนาการท่ีสมดุลของสัตวเ์ล้ียงท่ีควรจะได้รับ 
บางรายไม่มีเวลาไปซ้ือของสดและปรุงอาหารเอง บางรายก็ไม่สามารถซ้ืออาหาร BARF แบบ
ส าเร็จรูปไดทุ้กม้ือเพราะมีราคาสูง จึงตอ้งซ้ือเฉพาะเน้ือและกระดูกบดแบบถุงใหญ่แลว้น ามาผสมผกั
และผลไมท่ี้ผูเ้ล้ียงตอ้งเตรียมเอง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคท่ีท าใหผู้เ้ล้ียงยงัไม่มีความไวว้างใจและ
กล้าท่ีจะเปล่ียนจากอาหารรูปแบบอ่ืนมาเป็นอาหาร BARF ในส่วนน้ีถือเป็นโอกาสท่ีดีในการท า
ธุรกิจอาหารสัตวใ์นอุตสาหกรรมประเภท BARF เพราะถา้หากมีการให้ความรู้และประโยชน์ของ
อาหาร BARF ดว้ยสัตวแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและสร้างความมัน่ใจ
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ให้กับผูเ้ล้ียง มีกรรมวิธีการผลิตท่ีมีมาตรฐานและคงคุณค่าทางโภชนาการของวตัถุดิบ ผ่านการ
รับรองจากหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือจากกรมปศุสัตวท์างด้านคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
สะอาดและปลอดภยัและเปล่ียนภาพลกัษณ์อาหาร BARF จากของดิบของสดมาอยู่ในรูปแบบ Fine 
Dinning ให้มีความน่ากินมากยิ่งข้ึนก็น่าจะสามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายผูเ้ล้ียงกลา้ท่ีจะตดัสินใจมา
เลือกซ้ืออาหาร BARF ใหก้บัสัตวเ์ล้ียงมากยิง่ข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.6 แสดงประเภทของอาหารสัตวท่ี์ผูเ้ล้ียงนิยมเลือกใหก้บัสัตวเ์ล้ียง 

 
        ความถ่ีในการซ้ืออาหารสัตวข์องผูเ้ล้ียงต่อเดือนพบว่า ผูเ้ล้ียงนิยมซ้ือทุก 1-2 คร้ังต่อ
เดือนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อเดือน มากกวา่ 6 คร้ังต่อเดือนและ 5-6 คร้ังต่อเดือนตามล าดบั 
ซ่ึงอาหาร BARF มีอายุประมาณ 1 ปีหากแช่แข็ง นัน่หมายความว่า หากผูเ้ล้ียงเลือกอาหาร BARF 
ใหก้บัสัตวเ์ล้ียง จะสามารถช่วยลดระยะเวลาและความถ่ีในการซ้ืออาหารใหล้ดลงได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.7 แสดงตราผลิตภณัฑท่ี์ผูเ้ล้ียงนิยมเลือกใหก้บัสัตวเ์ล้ียง 

ตราผลิตภณัฑ์ท่ีผูเ้ล้ียงนิยมเลือกมากท่ีสุดคือ BB BARF 57.1% รองลงมาคือ Supreme 
Barf อยู่ท่ี 28.6% ส่วน BONE AND RAW และ Barfnista มีความนิยมเท่ากันท่ี 14.3% สัมพนัธ์กบั
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ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ แบรนด์ BB BARF เป็นแบรนด์ท่ีฟาร์มสัตวเ์ล้ียงประกวด
แห่งหน่ึงเลือกใช้แต่เพียงแบรนด์เดียวเพราะBB BAEF มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดและคง
คุณค่าทางโภชนาการของวตัถุดิบดว้ยกรรมวิธีการผลิตโดยใชเ้คร่ืองบดท่ีสามารถบดเน้ือสัตวข์ณะท่ี
ยงัแช่แข็งอยูไ่ด ้เป็นการป้องกนัการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย        สโมเนียร่า อนัเป็นสาเหตุท่ีท าให้
อาหารเป็นพิษและท าให้สัตวเ์ล้ียงทอ้งเสีย อีกทั้งมีจุดวางจ าหน่ายท่ีมากกว่าแบรนด์อ่ืน รวมถึงมี
รูปแบบการท าตลาดท่ีน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.8 แสดงราคาท่ีผูเ้ล้ียงยนิดีจ่ายค่าอาหาร BARF (ต่อม้ือ) 
  

ผูเ้ล้ียงยินดีจ่ายค่าอาหาร BARF ต่อม้ือท่ีราคา 30-50 บาทต่อม้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
51-70 บาทต่อม้ือนั่นหมายความว่า หากบริษทั With Love Premium Barf จ าหน่ายอาหาร BARF ท่ี
ราคา 120 บาทต่อ 320 กรัม (สัตวเ์ล้ียงตอ้งการปริมาณอาหารเฉล่ียต่อม้ือท่ี 240 กรัม) ราคาอาหาร 
BARF จะอยู่ท่ี 90 บาทต่อม้ือ แต่ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายของ With Love Premium Barf เจาะกลุ่มผูท่ี้มี
รายไดป้านกลางถึงสูง ใหค้วามส าคญักบัคุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้นสมดุลและตอ้งการเลือกส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดใหก้บัสัตวเ์ล้ียงของพวกเขา 

บริษทั With Love Premium Barf ไดมี้การผลิตและจดัจ าหน่ายอาหาร BARF ในรูปแบบ
เน้ือและกระดูกบดผสมตบัโดยไม่มีส่วนผสมของผกัและผลไม ้ผูเ้ล้ียงตอ้งจดัหาผกัและผลไมผ้สม
เอง โดยบรรจุใส่ถุงสุญญากาศปริมาณ 1,000 กรัมในราคา 150 บาท ท าให้ราคาเฉล่ียต่อม้ืออยู่ท่ี 36 
บาท เป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดป้านกลาง-สูง และเห็นถึงคุณประโยชน์ของอาหาร BARF  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหาร 
BARF 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF โดยเป็นการประเมินปัจจยั
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ดา้นต่าง ๆ ในการให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 81 คน 
พบวา่ ปัจจยัท่ีผูเ้ล้ียงให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ คุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้นสมดุล 
75.3% รองลงมาคือ มีใบรับรองจากหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐาน 71.3% ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 
60.5% รสชาติอร่อย 58% ความหลากหลายของสูตร 55.6% และความโดดเด่นและเอกลกัษณ์ของ
สินคา้ 38.3% ตามล าดบั 

   
 
 

ผลิตภณัฑ ์
ภาพท่ี 3.9 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF 
 
 ปัจจยัดา้นราคาในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF พบว่า ผูเ้ล้ียงจ านวน 81 คนให้
ความส าคญักบัการระบุราคาท่ีชัดเจนมากท่ีสุด 72% รองลงมาคือ ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบั
คุณภาพ 58% ค่าจดัส่งสินค้ามีความเหมาะสม 44.4% และท้ายท่ีสุดคือ ราคาสินค้าถูกกว่าแหล่ง
จ าหน่ายอ่ืนทัว่ไป 43.2% 
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ภาพท่ี 3.10 ปัจจยัดา้นราคาในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF พบวา่ ผูเ้ล้ียง
จ านวน 81 คนใหค้วามส าคญักบั ความสามารถในการหาขอ้มูลสินคา้ท่ีรวดเร็ว 66.7% รองลงมาคือ มี
บริการจดัส่งท่ีหลากหลาย 65.4% สามารถเลือกดูและสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ตลอดเวลาท่ีตอ้งการ 64% และทา้ยท่ีสุดคือ มีการปรับปรุงขอ้มูลผา่นทางช่องการขายออนไลน์อยา่ง
สม ่าเสมอและมีช่องทางการติดต่อเพื่อตอบขอ้ซกัถามในขณะสั่งซ้ือท่ีสะดวก ง่ายและรวดเร็วเท่ากนั
ท่ี 61.7%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.11 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF 
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ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF พบว่า ผูเ้ล้ียง
จ านวน 81 คนให้ความส าคญัทั้งการมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม ่าเสมอ เช่น การให้ส่วนลด
การแจกของสมนาคุณพิเศษ เป็นตน้ และการใหข้อ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ผา่นส่ือ Social Media ต่าง ๆ 
เช่น Facebook Instagram อยา่งต่อเน่ือง55.6% รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑใ์ห้
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งต่อเน่ือง 45.7% และทา้ยท่ีสุดคือ มีการจดักิจกรรมทางการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
การแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 39.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.12 ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร BARF 
 
 

3.5 วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน บริษัทฯใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis ในการ
วเิคราะห์โดยรวมพบวา่มีโอกาสทางการตลาดท่ีน่าสนใจในการลงทุนโดยมีปัจจยัสนบัสนุน ดงัน้ี 
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มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งต่อเน่ือง

มีการให้ขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ผา่นส่ือ Social Media ต่าง ๆ
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 3.5.1 จุดแข็ง (Strengths)   
- With Love Premium Barf จะคิดสูตรเฉพาะให้สัตวเ์ล้ียงทั้งประเภทสุนัข

และแมวด้วยสัตวแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มความ

มัน่ใจใหก้บัผูเ้ล้ียงวา่สัตวเ์ล้ียงจะปลอดภยัและไดรั้บคุณค่าทางโภชนาการ

ท่ีครบถว้นตามท่ีควรจะเป็นตามค าแนะน าของ AFFCO 

- ใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ 100% มาตรฐานเดียวกับคน เน้ือสัตว์มาจาก

ฟาร์มปิดท่ีไร้สารปนเป้ือนและสารกนัเสีย  

- ลกัษณะเมนูเป็นแบบ Fine Dining & Clean Food ท่ีมีความหลากหลาย ไม่

ซ ้ าจ  าเจและน่ากิน  

- มีสูตรจระเขจ้ดัแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ ๆ และเป็นเน้ือสัตวส์ าหรับ

สัตวเ์ลือกท่ีแพเ้น้ือววัหรือสัตวปี์กโดยเฉพาะ 

- ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ทางดา้นคุณค่าทางโภชนาการ

ครบถว้น 

-  มีกรรมวิธีโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยีบดเน้ือหรือกระดูกในขณะท่ียงั

แช่แข็งอยู่ได ้เพื่อเป็นการคงคุณค่าทางโภชนาการและยบัย ั้งการเติบโต

ของแบคทีเรียในเน้ือสัตวไ์ด ้

 
 3.5.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

- อาหารประเภท BARF เป็นอาหารท่ีตอ้งสดและดิบจึงไม่สามารถเก็บไว้

ไดน้านเท่าอาหารเมด็ส าเร็จรูปและเน่าเสียไดง่้าย หากเก็บรักษาไม่ถูกวธีิ  

- ผลิตภณัฑ์เป็นแบรนด์ใหม่ในตลาด ผูเ้ล้ียงสัตวอ์าจจะไม่รู้จกั ไม่มัน่ใจใน

คุณภาพของสินคา้ อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการประชาสัมพนัธ์และ

สร้างการรับรู้ของสินคา้ 

- บริษทัเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ อาจมีความยุ่งยากในการบริหารจดัการใน

ส่วนเงินทุน ทรัพยากร บุคคล และการด าเนินงานของบริษทัในช่วงแรก 
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 3.5.3 โอกาส (Opportunities) 
- กระแสนิยมในการเล้ียงสัตวแ์ละปัจจยัทางด้านสังคมคนโสดหรือไม่

ตอ้งการมีบุตรมีมากข้ึน ส่งผลให้มีการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ

สุนขัและแมวและธุรกิจอาหารสัตวอ์ยูใ่นช่วงเติบโตจึงนบัวา่เป็นโอกาส

ท่ีดีในการลงทุนท าธุรกิจ 

- ตลาดสัตวเ์ล้ียงเติบโตอย่างต่อเน่ืองเฉล่ีย 10-15% ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ท าให้เห็นวา่ยงัมีโอกาสในการจะเขา้สู่ตลาด เน่ืองจากยงัมี

ความตอ้งการของลูกคา้อยูต่ลอด 
 

 3.5.4 อุปสรรค (Threats) 
- ปัจจุบนัธุรกิจอาหาร BARF เร่ิมมีมากข้ึน ท าให้ผูเ้ล้ียงมีทางเลือกท่ี

หลากหลายและมีการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีสูงข้ึน 

- ผลิตภณัฑ์มีสินคา้ทดแทนจ านวนมาก เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารเปียก 

อาหาร Dry BARF เป็นตน้  
 

 

3.6  การวเิคราะห์อตุสาหกรรม (Five Forces Analysis) 
 บริษทั With Love Premium Barf ไดท้  าการวเิคราะห์อุตสาหกรรมอาหารสัตวโ์ดยท าการ
วเิคราะห์ผา่น Five Forces Model ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.6.1 อ านาจต่อรองของผู้ผลติ (Bargaining Power of Suppliers) 
 ผูผ้ลิตในธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียงประเภท BARF แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ  

1 บุคลากรท่ีเป็นผูคิ้ดคน้สูตรอาหารส าหรับสุนขัและแมว ซ่ึงไดแ้ก่ สัตว
แพทยแ์ละนกัโภชนาการอาหารสัตว ์ซ่ึงมีท่ีอ านาจในการต่อรองสูงเพราะสามารถถูกดึงตวัจากบริษทั
คู่แข่งหรือไม่ก็ออกไปเปิดธุรกิจของตวัเองได ้ 

2 ฟาร์มสัตวเ์ล้ียงระบบปิดรวมถึงผูจ้  าหน่ายผกัและผลไม ้ซ่ึงทาง With 
Love Premium Barf มีอ านาจในการต่อรองกบัผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีสูง เพราะมีผูผ้ลิตให้เลือกหลากหลาย 
และหากธุรกิจไหนท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือจ านวนมากก็ยิง่ท  าใหมี้อ านาจในการต่อรองมากยิ่งข้ึน จึงท า
ใหอ้ านาจในการต่อรองของผูผ้ลิตกลุ่มน้ีอยูใ่นระดบัต ่า  
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3.6.2 อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Customers) 
ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายอาหาร BARF มีหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

ดงัน้ี  
1. อาหาร BARF แบบผลิตและจดัจ าหน่ายทัว่ไปไม่ไดค้  านึงถึงสัดส่วนละ

คุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถ้วนเหมาะสม ในท่ีน้ีหมายถึง ธุรกิจยงัไม่รู้ความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ี
แทจ้ริงแต่ผลิตออกมาเพื่อจดัจ าหน่ายก่อน ในลกัษณะน้ีผูซ้ื้อจะมีอ านาจในการต่อรองท่ีสูง เพราะ
อาหาร BARF ในรูปแบบน้ีมีจ าหน่ายอยู่มากและมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงท าให้ผูซ้ื้อมีโอกาสในการ
เลือก  

2. อาหาร  PREMIUM BARF ในรูปแบบ Fine Dinning ท่ี ใช้ว ัต ถุ ดิบ
คุณภาพเดียวกบัคนมีการค านวณและออกแบบสัดส่วนของวตัถุดิบอยา่งมีหลกัการ ผ่านการรับรอง
จากกรมปศุสัตวว์า่เป็นอาหารประเภทคุณค่าทางโภชนาการครบถว้นจากกรมปศุสัตว ์ซ่ึงเป็นลกัษณะ
เดียวกบัธุรกิจ With Love Premium Barf ผูซ้ื้อจะมีอ านาจในการต่อรองท่ีต ่ากวา่แบบแรกเพราะผูซ้ื้อ
ตอ้งการส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัสัตวเ์ล้ียงของพวกเขา 

 
3.6.3 การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry Among Current 

Competitors) 
 การแข่งขนัในธุรกิจอาหาร BARF มีค่อนขา้งสูง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูเ้ล้ียง

วา่จะเลือกซ้ือให้กบัสัตวเ์ล้ียงของพวกเขาในรูปแบบไหน หากผูเ้ล้ียงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของค่าใชจ่้าย
และไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัคุณค่าท่ีสัตวเ์ล้ียงจะไดรั้บมากนกั ก็จะหนัไปเลือกอาหาร BARF ทัว่ ๆ 
ไป ท่ีมีอยูจ่  านวนมาก ซ่ึงมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงในเร่ืองของราคาและความหลากหลายของอาหาร
BARF จึงท าให้ธุรกิจอาหาร BARF เร่ิมมีการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน ดงันั้น ผูป้ระกอบการในแต่ละรายจึง
พยายามปรับกลยทุธ์ทางการตลาด สร้างสินคา้และบริการให้อยูใ่นระดบั Premium เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ท่ีเลือกอาหาร BARF ให้กบัสัตวเ์ล้ียงของพวกเขา ตลอดจนน าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงสรุปไดว้า่ธุรกิจน้ี
มีการแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูง  

 
3.6.4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) 
สินคา้ทดแทนส าหรับธุรกิจอาหาร BARF ก็คือ อาหารเม็ด อาหารแช่แข็งและอาหาร

เปียกแบบทัว่ ๆ ไป แมว้่าตามการวิจยัและขอ้มูลสนบัสนุนต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาจากบทก่อนหน้าจะ
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ช้ีให้เห็นวา่ อาหาร BARF นั้นมีประโยชน์และมีขอ้ดีดา้นคุณค่าทางโภชนากรท่ีดีกวา่อาหารรูปแบบ
อ่ืนก็ตาม แต่อาหารเม็ดหรืออาหารเปียก จะมีราคาถูกกว่าและมีจ าหน่ายทัว่ทุกพื้นท่ี ซ่ึงก็ถือว่าเป็น
สินคา้ท่ีสามารถทดแทนไดแ้ต่อาจจะทดแทนกนัไดไ้ม่สมบูรณ์ในเร่ืองของคุณภาพและประโยชน์ท่ี
สัตวเ์ล้ียงจะไดรั้บ ดงันั้น ธุรกิจทางดา้นอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงควรมีการสร้างความแตกต่าง รวมถึง
ตอ้งมีการให้บริการในระดบั premium ดว้ย เพื่อรักษาลูกคา้เก่าท่ีเคยมาใชบ้ริการและสร้างการบอก
ต่อเพื่อดึงลูกคา้ใหม่ให้รู้จกั (Word of Mouth) จึงสรุปไดว้า่ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทนในธุรกิจน้ีอยู่
ในระดบัสูง 
 

3.6.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance)  
ส าหรับภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจการใหบ้ริการสุนขัแบบครบวงจรนั้นอยูใ่น

ระดบัสูง เพราะวา่การท่ีจะเขา้มาในธุรกิจน้ีไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีสูงมากนกัแต่เม่ือเขา้มาแลว้อาจจะ
ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในระดบัหน่ึงในการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัเพื่อใหลู้กคา้เช่ือถือและไวว้างใจ
ในคุณภาพ สินคา้และการบริการ 

 
 

3.7 ข้อสรุปจากการวเิคราะห์อตุสาหกรรมและโอกาสทางการตลาด 
เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์อุตสาหกรรมผ่าน Five Forces Model แล้ว ถึงแม้จะมีการ

แข่งขนัภายในอุตสาหกรรมท่ีค่อนขา้งสูงจากผูป้ระกอบการภายในประเทศท่ีหลากหลายแต่อยา่งไรก็
ตามยงัมีโอกาสในการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร BARF ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์พื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั With Love Premium Barf จึงไดพ้ฒันา
รูปแบบธุรกิจท่ีแปลกใหม่เพื่อหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบทั้ง Premium Barf ในรูปแบบ 
Fine Dining, Completed & Balanced และรูปแบบเฉพาะเน้ือ กระดูกและตบับด 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงสรุปผลการวเิคราะห์อุตสาหกรรม 
ปัจจยักระทบ ระดบัของแรงกระทบ ผลกระทบโดยรวมต่อบริษทั 

อ านาจต่อรองของผูผ้ลิต 
(Bargaining Power of 
Suppliers) 

ต ่า  

(-,+) 
ซพัพลายเออร์ดา้นสูตรอาหาร สูง 
ซพัพลายเออร์ดา้นวตัถุดิบ ต ่า 

ปัจจยักระทบ ระดบัของแรงกระทบ ผลกระทบโดยรวมต่อบริษทั 
อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
(Bargaining Power of 
Customers) 

  
 

(-,+) 
ผูซ้ื้ออาหาร Barf สูตรเฉพาะ
เน้ือ กระดูกและตบับด 

สูง 

ผูซ้ื้ออาหาร Barf แบบ Premium 
Barf 

ต ่า 

การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry 
Among Current Competitors) 

ปานกลาง-สูง (0) 

ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ 
(Threat of New Entrance) 

สูง (-) 

(+) ส่งผลดีต่อบริษทั, (-) ส่งผลเสียต่อบริษทั, (0) อาจสร้างทั้งผลดีและผลเสียใหก้บับริษทั 
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บทที ่4 
แผนการตลาด 

 
 

4.1 เป้าหมายทางการตลาด (Marketing Goal) 
บริษัท With Love Premium Barf  ผู ้ผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารส าหรับสัตว์เ ล้ียง

ประเภทสุนขัและแมว ประเภท BARF ส าหรับกลุ่มผูค้า้ปลีกและผูเ้ล้ียงโดยตรงโดยวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด ในการสร้างการรับรู้ให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความส าคญัของอาหาร BARF เพื่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ละเช่ือมัน่ในคุณภาพของ
สินคา้ จนเกิดการบอกต่อ (Word of mouth) สามารถแนะน าผูเ้ล้ียงอ่ืนได ้
 
 

4.2 วตัถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 

1. เพื่อให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับในดา้นสินคา้เกรดดีเยี่ยมท่ีมีคุณภาพของผลิตภณัฑ์
อาหารสัตวป์ระเภท BARF และสร้างความจดจ าในตราสินคา้ ภาพลกัษณ์แบรนดไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้โดยค านึงถึง
คุณค่า ประโยชน์ท่ีทั้งผูเ้ล้ียงและสัตวเ์ล้ียงจะไดรั้บและให้ผลิตภณัฑ์อาหาร BARF เป็นตวัเลือกหน่ึง
ในการตดัสินใจซ้ือในทุก ๆ คร้ังของผูเ้ล้ียง 

3. สร้างรายไดแ้ละยอดขายอย่างเติบโตและต่อเน่ือง โดยมีการวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัลูกคา้เพื่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า 
 
 

4.3 การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer) 
 

4.3.1 การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) 

 ดา้นประชากรศาสตร์
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1. ผูเ้ล้ียงสัตว์ประเภทสุนัขและ (หรือ) แมว ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปและอาศยัใน

ประเทศไทย  

2. รายไดร้ะดบัปานกลาง-สูง 

 ดา้นภูมิภาค 

1. เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 ดา้นจิตวทิยา 

1. ช่ืนชอบและมีความเช่ือในคุณประโยชน์ท่ีดีของอาหาร BARF ท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียง 

2. มีความเช่ือวา่สัตวเ์ล้ียงเปรียบเสมือนสามชิกในครอบครัวจึงตอ้งการเลือกส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดใหก้บัสัตวเ์ล้ียงดว้ยความรักและความห่วงใย 

 ดา้นพฤติกรรม 

1. รูปแบบการใชชี้วติเร่งรีบและไม่มีเวลาในการท าอาหาร BARF ดว้ยตนเอง 

2. ช่ืนชอบและเลือกสรรส่ิงท่ีดีมีคุณภาพใหก้บัทั้งตนเองและส่ิงรอบตวั 

 
       4.3.2 กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary Target) 

     กลุ่มผูเ้ล้ียงสุนัขและแมว (Pet Crazy) ท่ีมีรายได้สูงรักสัตว์เล้ียงเหมือนลูก พร้อมท่ีจะ
จ่ายเงินเพื่อใหส้ัตวมี์ความสุข มีการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งและมากกวา่ความตอ้งการพื้นฐาน กลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม
ท่ีตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีดีท่ีสุดให้กบัสัตวแ์ละรู้จกัอาหาร BARF อยูแ่ลว้ โดยจากการท่ีรวบรวม
ขอ้มูลสมาชิกในเฟ๊สบุค๊ของกลุ่มผูท่ี้สนใจอาหาร BARF มีประมาณ 200,000 คน  

 
     4.3.3 กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target) 
     กลุ่มผูเ้ล้ียงสุนขัและแมวท่ีมีรายไดป้านกลาง-สูง ทุกอาชีพ มีการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งตามความ

ตอ้งการความตอ้งการพื้นฐาน กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีดีใหก้บัสัตว ์
 
 

4.4 กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) 
 

4.4.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy) 
- With Love Premium Barf ผลิตและจดัจ าหน่ายอาหาร BARF ให้กบักลุ่มเล้ียง โดย

ผลิตภณัฑ์มีการวิจยั พฒันาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนและสามารถตอบโจทยค์วาม



 

44 
 

ตอ้งการของผูเ้ล้ียงไดโ้ดยผลิตภณัฑ์หลกัผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตวท์างดา้น

คุณค่าทางโภชนาการครบถว้น  

- การเลือกบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์หลกัค านึงถึงความสะดวกสบายของผูเ้ล้ียง โดย

บรรจุลงถว้ยทรงเต้ียขนาด 450 mL ปริมาณ 320 กรัม โดยถว้ยทรงเต้ียมีส่วนช่วยให้

อาหารท่ีจะแช่แข็งไดรั้บความเยน็อยา่งทัว่ถึงและง่ายกวา่ถว้ยแบบลึก ช่วยลดความ

เส่ียงท่ีท าใหอ้าหารส่วนตรงกลางจะไดรั้บความเยน็ชา้กวา่บริเวณอ่ืน อนัเป็นสาเหตุ

ให้แบคทีเรียหรือพยาธิมีการเติบโตได ้ มีฝาเปิด-ปิด สะดวกต่อการตกัอาหารและ

เก็บรักษา  

- วิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอและคิดคน้ผลิตภณัฑ์นวตักรรม

ใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้สม ่าเสมอ 

- สร้างความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากอาหาร BARF ทัว่ไป โดยน าเสนอด้าน

สัดส่วนของวตัถุดิบท่ีเน้นคุณค่าทางโภชาการครบถ้วนสมดุลในรูปแบบ Fine 

Dinning และสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

 
4.4.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 
ระยะแรกบริษทัมีอาหาร BARF 2 รูปแบบ โดยจะแบ่งการจดัจ าหน่ายเป็น 2 ราคา

ส าหรับผู ้เ ล้ียงโดยตรงโดยใช้ Market-demand approach โดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิตและ
เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมอาหาร BARF ดงัน้ี 

- รูปแบบอาหาร BARF บรรจุซองสุญญากาศขนาด 1,000 กรัม มีส่วนผสมเพียง

เน้ือสัตว ์กระดูกและตบับด  

- สูตรไก่ ราคา 100 บาท  

- สูตรววั ราคา 450 บาท 

- สูตรจระเข ้ราคา 400 บาท 

- รูปแบบอาหาร PREMIUM BARF บรรจุใส่กระปุกทรงเต้ียขนาด 320 กรัม มี

ส่วนผสมของเน้ือสัตว ์กระดูกสัตว ์เคร่ืองใน ผกัและผลไมส้ าหรับสุนขัและแมว 

- สูตรไก่ผสมผกัและตระกูลเบอร์ร่ี ราคา 120 บาท 

- สูตรววัผสมรากบวัในน ้ามนัปลา ราคา 190 บาท 

- สูตรจระเขผ้สมสาหร่ายและธญัพืช ราคา 150 บาท 
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- การขายส่งให้แก่กลุ่มตวัแทนจ าหน่ายท่ีสั่งจ  านวนนวนมากกว่า 50 กระปุกโดยจะ

ไดรั้บราคาพิเศษ (ส่วนลด 30% ของราคาขายปลีก)  
 

4.4.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channel Strategy) 
จากการวางกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ กลุ่มผูเ้ล้ียงสุนัขและ (หรือ) แมวท่ีมีรายได้สูง ทุก

อาชีพ ใส่ใจในสุขภาพการกินของสัตวเ์ล้ียง รักสัตวเ์ล้ียงเหมือนลูก พร้อมท่ีจะจ่ายเงินเพื่อให้สัตวมี์
ความสุข มีการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งและมากกวา่ความตอ้งการพื้นฐาน กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการสินคา้หรือ
บริการท่ีดีท่ีสุดให้กบัสัตว ์โดยช่องทางการเขา้ถึงผูบ้ริโภค สัดส่วนการจดัจ าหน่าย Online: Offline 
60:40 ดงัน้ี 

4.4.3.1 ช่องทาง Offline 
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านร้านบริการสัตวเ์ล้ียง (Pet shop) คลินิกหรือ

โรงพยาบาลสัตว ์ซ่ึงจะเป็นร้านคา้ของผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้และ

บริการเก่ียวกับสัตว์เล้ียงท่ีมีผูเ้ล้ียงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาซ้ือสินค้าและ

บริการต่าง ๆ เช่น ร้าน Pet Kingdom มนูญ Pet shop เป็นตน้ 

4.4.3.2 ช่องทาง Online 
- การจัดจ าหน่ายผ่าน Social Media โดยเน้นท่ี Facebook Instagram 

Line@ ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและโฆษณาเพื่อเพิ่ม

ความน่าสนใจ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้ามากยิ่งข้ึน จาก

การศึกษาพบวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคช่องทาง Social Media เป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือและเป็นช่องทางท่ีมีจ านวนผูใ้ช้งาน

จ านวนมาก ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บผา่นช่องทางน้ีจะทราบผลตอบรับและ

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดีเพื่อท่ีจะน าความคิดเห็นไป

พฒันา ปรับปรุงการใหสิ้นคา้และบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

4.4.4 กลยุทธ์ด้านการส่ือสารทางตลาดแบบบูรณาการ (IMC Strategy) 
บริษทั With Love Premium Barf วางกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การ โดยพิจารณาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้ งในด้านความต้องการ ความสนใจ 
พฤติกรรมของผูเ้ล้ียงและสัตวเ์ล้ียงใหม้ากท่ีสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงัน้ี 
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4.4.4.1 ระยะ1 Brand Awareness: การสร้างการรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์ตรา
สินคา้ ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จกัเอกลกัษณ์ของแบรนด์และสามารถรับรู้ถึง
รายละเอียดสินคา้ โดยผา่นช่องทางทั้งOnline & Offline และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีสนใจสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

4.4.4.2 ระยะ 2 Brand Engagement: การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับ
ลูกคา้ ทั้งทางดา้นสินคา้และดา้นบริการเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการบริการท่ีดี และรับรู้ไดต้ั้งแต่คร้ังแรกท่ี
ท่ีซ้ือสินคา้ รับรู้ถึงขอ้ดีและจุดเด่นของแบรนด์ท่ีแตกต่างขากแบรนด์อ่ืน รวมทั้งให้ลูกคา้มีส่วน
ร่วมกบัแบรนดเ์พื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ท าใหลู้กคา้สามารถจดจ าภาพลกัษณ์ของสินคา้ไดอ้ยูเ่สมอ 

4.4.4.3 ระยะ3 Repurchase: การวิจัย  พัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ืองให้มี
คุณภาพตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ สร้างการบริการท่ีมีคุณภาพ ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผู ้
เล้ียงมากข้ึนเพื่อใหผู้บ้ริโภคประทบัใจและมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดหรือขอ้เสนอพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ี
มีการซ้ืออย่างต่อเน่ือง รวมถึงลูกคา้ใหม่เพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคโดยการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง Online & Offline โดยทางบริษทัจะวางกลยุทธ์ด้านการส่ือสารทาง
การตลาด แบบเป็น 2 ช่องทาง ดงัน้ี 

 ช่องทาง Online 

- Facebook & Instagram & Line@ : สร้างบัญชี  ของ  With Love 

Premium Barf เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล รายละเอียดของสินคา้ บ่ง

บอกความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์จดัเป็นการสร้างการรับรู้ด้าน

ตราสินคา้และภาพลกัษณ์ของแบรนด์เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการจดั

โปรโมชัน่ ส่งเสริมทางการตลาดผา่นช่องทาง online เพื่อขยายฐาน

ลูกคา้คนท่ีสนใจใหรู้้จกัแบรนดเ์พิ่มมากข้ึน 

- Influencer/KOLs: การจ้า งผู ้ มี อิท ธิพล เ ช่น  Blogger, Youtuber, 
Celebrity ท่ีเล้ียงสัตว์ประเภทสุนัขและแมวท่ีมีภาพลักษณ์และ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสัตว์เล้ียงอย่างใกล้ชิด โดยขั้นแรกจะส่ง
ผลิตภณัฑ์ให้คุณเก๋ไก๋       สไลเดอร์ คุณลลนา กอ้งธรนินทร์และ
คุณกนัต ์กนัตถาวรถ่ายรูปคู่กบัสินคา้พร้อมสัตวเ์ล้ียงเพื่อรีวิว With 
Love Premium Barf ผา่นช่องทาง Instagram  

 ช่องทาง Offline 
- Grand opening: เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหาร BARF งาน Pet 
Expo Thailand & Pet Expo Championship ท่ีไบเทค บางนา ซ่ึงเป็น
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งาน Fair ขนาดใหญ่ท่ีมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดย
เรียนเชิญ น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจยั สัตวแพทย์คลินิกโภชน
บ าบดัและจดัการน ้ าหนกั (คลินิกโภชนาการ) มาให้ความรู้เก่ียวกบั
อาหารทางเลือกประเภท BARF ประมาณ 1 ชั่วโมงพร้อมจัด
กิ จกรรม ท่ีสอดคล้อง ต่อ คุณค่ าของแบรนด์และ ดึ ง ดูด ต่อ
กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิด Brand Awareness  
แผนการด าเนินงาน Grand Opening ผลิตภณัฑ ์
13.00-13.30 น. ทีม With Love Premium Barf เตรียมความพร้อม
ทั้งสถานท่ี แขกรับเชิญและเปิดลงทะเบียนให้กบัผูท่ี้สนใจเขา้ร่วม
ฟังความรู้เก่ียวกบัอาหาร BARF จาก น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจยั 
โดยจ ากดัจ านวนท่ีนั่งไม่เกิน 30 ท่าน โดยทั้ง 30 ท่านจะได้สิทธิ
พิเศษทดลองอาหาร Barf จาก With Love Premium Barf  ฟรีเป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์  
13.30-14.30 น. น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจยั         สัตวแพทย์
คลินิกโภชนบ าบดัและจดัการน ้ าหนัก (คลินิกโภชนาการ) มาให้
ความรู้เก่ียวกบัอาหารทางเลือกประเภท BARF พร้อมทั้งค  าแนะน า
ทางด้านสุขภาพและการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี พร้อมเปิดตวั
ผลิตภณัฑอ์ยา่งเป็นทางการ 

14.30-16.30 น. กิจกรรมชิงรางวลัดว้ยการเส่ียงทาย จบัฉลากและ
เกมส์ให้ผูท่ี้สนใจเข้าร่วมสนุก ลุ้นรับรางวลัเป็นอาหาร Barf ชุด
ทดลองระยะเวลา 1 สัปดาห์ จ านวน 10 รางวลัและ Codeส่วนลด
ผลิตภัณฑ์ 30% ส าหรับทั้ งซ้ือผ่าน Online และซ้ือผ่านตัวแทน
จ าหน่ายหรือซ้ือไดทุ้กสาขา (ใชสิ้ทธิไดห้ลงัจากวนัเปิดตวัสินคา้) 

- Event Marketing เพื่อท าการตลาดและจัดจ าหน่ายแบบ Direct 

Selling ท่ีเซ็นทรัล อีสวิลล์และ The Circle ราชพฤกษ์ ซ่ึงเป็น

หา้งสรรพสินคา้ท่ีสามารถน าสัตวเ์ล้ียงมาได ้ประกอบกบัเป็นแหล่ง

ท่ีมีการจดันิทรรศการอยูเ่ป็นประจ า สร้างการรับรู้ถึงตราสินคา้ โดย

จดัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
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- Sales Promotion: การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้การซ้ือของลูกคา้ 

โดยการจดักิจกรรมเพื่อจะให้ลูกคา้ใหม่ได้พิจารณาเป็นตวัเลือก

และลูกคา้เก่าไดเ้กิดการซ้ือซ ้ าเช่น ส่วนลดพิเศษหากซ้ือครบทั้ง 3 

สูตร แจกสินคา้ทดลองผลิตภณัฑต์วัใหม่ เป็นตน้ 
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บทที ่5 

แผนการด าเนินงาน 

  

 

5.1 เป้าหมายของการด าเนินงาน  
1. วิจยั พฒันาอาหารสัตวส์ าหรับสุนขัและแมวประเภท BARF ท่ีมีคุณภาพและคุณค่า

ทางโภชนาการครบถว้นส าหรับกลุ่มลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  
2. พฒันาาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองความตอง้การของลูกคา้อยูเ่สมอ  
3. จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นสินคา้และบริการ  

  

 

5.2 การวางแผนในการด าเนินงาน    
บริษทั With Love Premium Barf เป็นบริษทัท่ีคิดค้นสูตรอาหาร คดัสรรวตัถุดิบจาก

ธรรมชาติ 100% ผลิตและจัดจ าหน่ายอาหาร BARF ในรูปแบบ Fine Dinning โดยมีสัตวแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านอาหารสัตวเ์ป็นท่ีปรึกษาทั้งรูปแบบ offline & online เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร BARF ให้มีความ
แตกต่างจากรูปแบบทัว่ไปได ้ 

 
  

5.3 ขั้นตอนการท างาน  

5.3.1 กจิกรรมแรกเข้า   
การเลือกซ้ือสินคา้ With Love Premium Barf แบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดงัน้ี  
 กรณีลูกคา้เขา้มาท่ีร้านคา้ของตวัแทนจ าหน่ายหรือบูธต่าง ๆ ท่ีทาง

บริษทัไดท้  าการออกไปแสดงและจดัจ าหน่ายสินคา้ บริษทัจะให้ค  าแนะน าและขอ้มูลรายละเอียด

เก่ียวกบัสินคา้ รวมถึงใหค้  าปรึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองเก่ียวกบัสูตรอาหารท่ีเหมาะสม
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  วิธีการเตรียมอาหารหลงัจากออกจากช่องแช่แข็ง สรรพคุณต่าง ๆ  

เพื่อใหส้ะดวกและมีประโยชน์กบัสัตวเ์ล้ียงมากท่ีสุด 

 กรณีลูกค้าสั่งซ้ืออผ่านช่องทาง Social Media ลูกค้าจะทราบถึง

รายละเอียดและขอ้มูลของสินคา้และสามารถเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือได ้โดยจะมีพนักงานของ

บริษทัคอยใหค้  าแนะน าอยา่งรวดเร็ว  

 

5.3.2 กจิกรรมระหว่างให้บริการ  

 กรณีลูกคา้เขา้มาท่ีร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย ลูกคา้จะไดรั้บค าแนะน า

เพิ่มเติม รวมถึงสอบถามความคิดเห็น ความตอ้งการของสินคา้เพิ่มเติม เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลท่ี

แทจ้ริงริงและความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ในขณะท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ ลูกคา้

สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินคา้อยา่งละเอียดเพื่อให้ไดรั้บสินคา้ท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งความคิดเห็น

ของลูกคา้จะเป็นแนวทางท่ีทางบริษทัจะน ามาพิจารณาในการพฒนัา ปรับปรุงสินคา้ต่อไปในอนาคต   

 กรณีลูกคา้สั่งซ้ือผา่นช่องทาง Social Media เม่ือลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้

เรียบร้อยแลว้จะมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้อยา่งละเอียด รวมถึงมีการยืนยนัสูตรท่ีสั่ง จ  านวน

การสั่ง ราคารวมสุทธิ ท่ีอยูจ่ดัส่งใหลู้กคา้ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนจดัส่งทุกคร้ังและจะด าเนินการ

จดัส่งสินคา้ตามช่องทางท่ีลูกคา้ไดร้ะบุไว ้    

 
5.3.3 กจิกรรมหลงัให้บริการ  

 การให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ทั้งวิธีการใช้

งาน การเก็บรักษา การเตรียมอาหารก่อนใหส้ัตวเ์ล้ียงกินเพื่อท่ีจะใหไ้ดซ่ึ้งคุณค่าต่อสัตวเ์ล้ียงท่ีดีท่ีสุด  

 การตรวจสอบและติดตามความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลท่ี

ไดม้าปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน โดยการให ้Rating ผา่นช่องทาง Social Media  

 

 

5.4 แผนงานด้านผลติภัณฑ์   

5.4.1 การออกแบบดีไซน์บรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภณัฑ์ท่ีทางบริษทัเลือกใช้แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ แบบถุงซองสุญญากาศส าหรับ
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อาหาร BARF สูตรเฉพาะ เน้ือ กระดูกและตบับดกบัแบบกระปุกถว้ยทรงเต้ียส าหรับสูตร Premium 
Barf เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและจดัเก็บ โดยสามารถน าออกจากช่องแช่แข็งแลว้ใส่ในช่องแช่
เย็นปกติเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง รอจนน่ิม ตกัด้วยช้อนให้กบัสัตว์เล้ียง โดยหลงัจากท่ีตกัออกมา
อาหารจะกินไดภ้ายใน 30 นาทีเท่านั้น หลงัจากนั้น ถา้เหลือใหทิ้้งทนัที  

 
5.4.2 ระบบหลงับ้าน 

 จดัเก็บระบบสมาชิกของตวัแทนจ าหน่าย ระยะแรกทางบริษทัจะ

ใช้ระบบในการบริหารจดกัาร ส าหรับ ด าเนินธุรกิจ เช่น การสั่งสินคา้ การบนัทึกบญัชี การบนัทึก

ขอ้มูลการผลิตจนถึงการบริหารสินคา้คงคลังโดยทางบริษจัทจะใช้ระบบท่ีเป็น Freeware ก่อนและ

ระยะถัดไปจะมีการใช้บริการ Web site ส าเร็จรูปโดยอาจจะให้มีการปรับปรุงให้สามารถตอบ

โจทยก์ารใชง้านของธุรกิจไดม้ากท่ีสุด เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของสินคา้ใน

การสั่งผลิตในคร้ังถดัไป  

 ติดตามความพึงพอใจขของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือและน าขอ้มูลท่ีไดม้า

ปรับปรุง พฒันาดา้นสินคา้ บริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 
 

บทที ่6 
การบริหารและจัดการองค์กร  

   
 
6.1 ข้อมูลบริษทั   

ช่ือบริษทั    บริษทั วทิเลิฟ พรีเม่ียม บาร์ฟ จ ากดั      
With Love Premium Barf Co., Ltd. 

เบอร์โทรศพัท ์  084-689-1666   
กลุ่มอุตสาหกรรม  อาหารสุนขัและแมว  
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารสุนขัและแมวประเภท BARF   

  
 

6.2 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั   
คณะกรรมการ บริษทั วทิเลิฟ พรีเม่ียม บาร์ฟ จ ากดั  มีทั้งหมด 3 คน ไดแ้ก่  

1. นางสาวณฐัปภสัร์ นวตรัยรัตน์  
2. นางสาววศิกา กระเทศ 
3. นางสาวหน่ึงฤทยั ประสิทธิธรรม 

 
 

6.3 รายช่ือผู้ถือหุ้น 
 
ตารางท่ี 6.1 แสดงรายช่ือผูถื้อหุน้ บริษทั วทิเลิฟ พรีเม่ียม บาร์ฟ จ ากดั   

รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 
นางสาวณฐัปภสัร์ นวตรัยรัตน์ 50,000 ร้อยละ 50 
นางสาววศิกา กระเทศ 25,000 ร้อยละ 25 
สัตวแพทยห์ญิงนนัทพร ผาสุข 25,000 ร้อยละ 25 
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การจดัตั้งบริษทั With Love Premium Barf ใชเ้งินลงทุนจดทะเบียนจากผูถื้อหุ้นร้อยละ 
100  
  
 

6.4 โครงสร้างองค์กร  
ในระยะแรกโครงสร้างองคขอ์งบริษทั With Love Premium Barf แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 

(ระยะแรก) ดงัน้ี  
1. ฝ่ายการผลิต จ านวน 5 คน  
2. ฝ่ายการตลาดและบญัชี จ านวน 1 คน  
3. ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ จ  านวน 1 คน   
โดย Co-Founder 3 คน จะรับผดิชอบในแต่ละส่วนงาน ดงัน้ี   
นางสาวณฐัปภสัร์ นวตรัยรัตน์ Co-Founder รับผดิชอบบริหารจดัการองคก์ร 
นางสาววศิกา กระเทศ    Co-Founder รับผดิชอบฝ่ายบญัชีและการตลาด   
สัตวแพทยห์ญิงนนัทพร ผาสุข Co-Founder รับผิดชอบฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์จ านวน 1 คน  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.1 แสดงโครงสร้างองคก์ร  
  
 

6.5 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย  
 

6.5.1 กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)  
ผูด้  ารงต าแหน่ง นางสาวณฐัปภสัร์ นวตรัยรัตน์  

อตัราเงินเดือน   30,000 บาท  

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายการผลิต
ฝ่ายการตลาดและ

บญัชี
ฝ่ายพฒันา
ผลิตภณัฑ์
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- ก าหนดกลยทุธ์และทิศทางของบริษทั 

- บริหารจดัการภาพรวมขององคก์ร 

- บริหารจดัการระบบงานต่าง ๆ ภายในบริษทัใหมี้การท างานอยา่งเป็นระบบและ

ตรวจสอบได ้ 

- บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลในบริษทั 

- มีอ านาจในการตดัสินในการบริหารและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

- วางแผนวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

     คุณสมบติัและประสบการณ์  
- จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  มีประสบการณ์ดา้นงานขายมา 3 ปี 

 

       6.5.2 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการตลาด  
ผูด้  ารงต าแหน่ง นางสาววศิกา กระเทศ 

อตัราเงินเดือน   25,000 บาท  

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

- ก าหนดกลยทุธ์ทางดา้นการตลาด  

- ดูแลควบคุมการด าเนินงานทางดา้นการตลาด  

- ติดต่อประสานงานตวัแทนจ าหน่าย 

     - วเิคราะหขข์มู้ลเพื่อจดทั  าแผนการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

- ดูแลจดัการระบบบญัชีของบริษทั  

- บริหารจดัการงบประมาณและตน้ทุนการผลิต  

- ดูแลกระบวนการจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิต 

คุณสมบติัและประสบการณ์  

- จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- จบการศึกษาปริญญาโท วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล สาขาการตลาด 

- มีประสบการณ์ในการท าเพจและ Digital Marketing 
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6.5.3 ผู้จัดการฝ่ายวจัิยและพฒันาผลติภัณฑ์ 

ผูด้  ารงต าหน่ง สัตวแพทยห์ญิงนนัทพร ผาสุข  

อตัราเงินเดือน   20,000 บาท  

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

- ออกแบบและวจิยัผลิตภณัฑ์  

- ใหค้วามรู้กบัลูกคา้ดว้ยขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  

- ออกแบบสูตรอาหาร  

คุณสมบติัและประสบการณ์  

- จบการศึกษาปริญญาตรี สัตวแพยทศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- มีประสบการณ์ดา้นโภชนาการอาหารสัตว ์1 ปี 
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บทที ่7 
แผนการเงิน 

 

 

7.1 ประมาณการเงินลงทุนโครงการ  
 
ตารางท่ี 7.1 แสดงประมาณการเงินลงทุนโครงการ (บาท) 

 เงินลงทุนในโครงการ   รวม   แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน    
 เงินลงทุน   เงินกู ้ 

 ท่ีดินและการปรับปรุง   200,000   200,000  
 

 ส่ิงปลูกสร้าง   100,000   100,000  
 

 เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์   450,000   450,000  
 

 ยานพาหนะ   100,000   100,000  
 

 อุปกรณ์ส านกังาน   30,000   30,000  
 

 ค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน   300,000   300,000  
 

 เงินทุนหมุนเวยีน   2,085,000   2,085,000  
 

 รวม   3,265,000   3,265,000  - 
 
โครงการใชเ้งินลงทุนทั้งหมด 3,265,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. ท่ีดินและการปรับปรุง  200,000 บาท (การถมท่ีปรับปรุงพื้นท่ี) 

2. ส่ิงปลูกสร้าง   100,000 บาท (ค่าปรับปรุงสถานท่ีผลิตสินคา้) 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ 450,000 บาท (ค่าเคร่ืองบดเน้ือและกระดูกสัตว์

จ  านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองซีลถุงสุญญากาศและกระปุก เคร่ืองพิมพส์ต๊ิกเกอร์แปะบรรจุภณัฑ)์ 

4. ยานพาหนะ   100,000 บาท (ค่าบ ารุงรักษารถยนต)์
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5. อุปกรณ์ส านกังาน   30,000 บาท (คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 

อุปกรณ์ส านกังาน) 

6. ค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน    300,000 บาท (ค่าวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ ค่าข้ึน

ทะเบียนกรมปศุสัตว ์ค่าออกแบบบรรจุภณัฑ ์ค่าจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั) 

7. เงินทุนหมุนเวยีนเพื่อใชเ้พิ่มสภาพคล่อง  2,085,000 บาท   

 

 

7.2 การประมาณการรายได้   
ระยะแรกผลิตภณัฑข์องบริษทัจะมี 1 รูปแบบ โดยแบ่งราคาในการจดัจ าหน่าย 2 ราคา 

ตามประเภทของอาหาร BARF  

 
ตารางท่ี 7.2 แสดงรายละเอียดและราคาสินคา้ 

  ช่ือสินคา้ บาท หน่วย 
สินคา้ 1 BARF  300 ถุง 
สินคา้ 2 PREMIUM BARF  150 กระปุก 

 

ตารางท่ี 7.3 แสดงประมาณการยอดขายสินคา้ (ถุง/ กระปุก) ปีท่ี 1 – 5 

คิดเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตสูงสุด 60% 70% 80% 90% 100% 

  ช่ือสินคา้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินคา้ 1 BARF 43,200 50,400 57,600 64,800 72,000 

สินคา้ 2 PREMIUM BARF 28,800 33,600 38,400 43,200 48,000 

 รวม 72,000 84,000 96,000 108,000 120,000 
 

โดยประมาณการยอดขายในปีท่ี 1 เป็นการประมาณการจากการศึกษาการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พฤติกรรมการซ้ืออาหารสัตว์ของผู ้เ ล้ียงและจากการส ารวจ
แบบสอบถามและทดลองให้ผลิตภณัฑก์บัสัตวเ์ล้ียงโดยร้อยละ 60 ตดัสินใจซ้ืออาหาร BARF รวมถึง
การวางกลยทุธ์ดา้นการตลาดของบริษทัโดยวางช่องทางการจดัจ าหน่ายหน่ายผา่นร้านคา้ตวัแทนและ
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ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางออนไลน์กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ทางบริษทัจะเนน้การ
วางหน่ายช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สัดส่วน 60:40  

 

ตารางท่ี 7.4 แสดงประมาณการยอดขายสินคา้ (บาท) ปีท่ี 1 – 5 

 ช่ือสินคา้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินคา้ 1 BARF 12,096,000 14,112,000 16,128,000 18,144,000 20,160,000 

สินคา้ 2 PREMIUM BARF 4,320,000 5,040,000 5,760,000 6,480,000 7,200,000 
 รวม 16,416,000 19,152,000 21,888,000 24,624,000 27,360,000 
 ยอดขายต่อเดือน 1,368,000 1,596,000 1,824,000 2,052,000 2,280,000 

 
 

7.3 การเปรียบเทยีบจ านวนสินค้าขายกบัก าลงัการผลติสูงสุด 
ตารางท่ี 7.5 แสดงความสามารถในก าลงัผลิตสูงสุด 

ความสามารถในการผลติสูงสุดต่อเดือน 

 ช่ือสินคา้ จ านวน/เดือน หน่วย 

สินคา้ 1 BARF 6,000 ถุง 

สินคา้ 2 PREMIUM BARF 4,000 กระปุก 

 รวม 10,000  
 

7.4 การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
ตารางท่ี 7.6 แสดงตน้ทุนสินคา้ประเภท BARF (ถุง) 

ตน้ทุนวตัถุดิบ (ตน้ทุนแปรไดต่้อหน่วย)    
สินค้า 1 BARF    
วตัถุดิบ 1 เน้ือสัตว ์กระดูกสัตว ์ตบั 140 บาท / ถุง 

วตัถุดิบ 2 ค่าถุงและฟรอยดซี์ล 3 บาท / ถุง 

วตัถุดิบ 3 ค่าสต๊ิกเกอร์ฉลาก 2 บาท / ถุง 

  รวม 145 บาท / ถุง 
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ตารางท่ี 7.7 แสดงตน้ทุนสินคา้ประเภท PREMIUM BARF (กระปุก) 

สินค้า 2 PREMIUM BARF    

วตัถุดิบ 1 
เน้ือ กระดูก เคร่ืองใน             

ผกั ผลไม ้ 60 บาท / กระปุก 

วตัถุดิบ 2 ค่ากระปุกและฟรอยดซี์ล 5 บาท / กระปุก 

วตัถุดิบ 3 ค่าสต๊ิกเกอร์ฉลาก 3 บาท / กระปุก 

 รวม 68 บาท / กระปุก 
 

ตารางท่ี 7.8 แสดงตน้ทุนสินคา้ซ้ือมา (บาท) 

 ช่ือสินคา้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินคา้ 1 BARF 6,264,000 7,308,000 8,352,000 9,396,000 10,440,000 

สินคา้ 2 PREMIUM BARF 1,958,400 2,284,800 2,611,200 2,937,600 3,264,000 

 รวม 8,222,400 9,592,800 10,963,200 12,333,600 13,704,000 
 

ตารางท่ี 7.9 แสดงแรงงานในการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

เงินเดือน 

ต าแหน่ง 

จ านวนคน 

บาท/เดือน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

100,000 สัตวแพทย ์ 0 1 1 1 1 

9,950 ค่าคนงาน 5 6 6 7 8 

 ค่าแรงในการผลิต 597,000 1,916,400 1,916,400 2,035,800 2,155,200 
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ตารางท่ี 7.10 แสดงค่าแรงงานในการบริหาร 

 

ตารางท่ี 7.11 แสดงค่าใชจ่้ายทางการตลาด 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่า Online Marketing 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ค่าโฆษณา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ค่าออกบูธประจ าปี 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าจา้งรีววิโดย Celeb & ดาราผา่นช่องทาง IG 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ค่าจา้งสัตวแพทยว์นัเปิดตวัสินคา้ 50,000     
ค่าตกแต่งบูธตามนิทรรศการต่าง ๆ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าออกแบบผลิตภณัฑ์ 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 รวม 660,000 330,000 280,000 280,000 280,000 
 

 

 

 

 

 

 

เงินเดือน 

ต าแหน่ง 

จ านวนคน 

บาท/เดือน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

30,000 CEO 1 1 1 1 1 

25,000 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 1 1 1 1 1 

20,000 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 1 1 1 1 

15,000 พนกังาน ADMIN 1 1 1 2 2 

 

ค่าแรงในการขายและ
บริหาร 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,260,000 1,260,000 
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ตารางท่ี 7.12 แสดงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

เงินเดือน 

ต าแหน่ง 

จ านวนคน 

บาท/เดือน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

15,000 พนกังาน ADMIN  1 1 1 2 2 

20,000 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 1 1 1 1 

25000 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 1 1 1 1 1 

30000 CEO 1 1 1 1 1 

  
ค่าแรงในการขายและ

บริหาร 
     
1,080,000  

     
1,080,000  

     
1,080,000  

       
1,260,000  

     
1,260,000  
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ตารางท่ี 7.13 แสดงงบประมาณการงบแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินลงทุน 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

แหล่งทีม่าของเงินลงทุน      
- เงินลงทุน 3,265,000 - - - - 

- เงินกูย้มื - - - - - 

- ยอดขาย 16,416,000 19,152,000 21,888,000 24,624,000 27,360,000 

- เจา้หน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 685,200 114,200 114,200 114,200 114,200 

รวมแหล่งท่ีมา  (ก.) 20,366,200 19,266,200 22,002,200 24,738,200 27,474,200 

- เงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 1,180,000 - - - - 
- ตน้ทุนขาย - ไม่รวมค่าเส่ือม

ราคา 8,879,400 11,569,200 12,939,600 14,439,400 15,929,200 
- ค่าใชจ่้ายในการขายฯ -ไม่

รวมค่าเส่ือม 1,782,000 1,447,000 1,399,500 1,577,000 1,579,500 

- ดอกเบ้ียจ่าย - - - - - 

- ภาษีเงินได ้ 1,101,720 1,177,960 1,460,580 1,672,320 1,921,060 

- ลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 1,368,000 228,000 228,000 228,000 228,000 
- สตอ็กสินคา้ส าเร็จรูปท่ี

เพิ่มข้ึน 376,642 112,075 57,100 62,492 62,075 

- สตอ็กวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน 685,200 114,200 114,200 114,200 114,200 

- ช าระคืนเงินกู ้ - - - - - 

รวมแหล่งท่ีใชไ้ป  (ข.) 15,372,962 14,648,435 16,198,980 18,093,412 19,834,035 

เงินสดคงเหลือ - ตน้งวด - 4,993,238 9,611,003 15,414,223 22,059,012 
เงินสดคงเหลือสุทธิระหวา่ง

งวด (ก.-ข.) 4,993,238 4,617,765 5,803,220 6,644,788 7,640,165 

เงินสดคงเหลือ - ปลายงวด 4,993,238 9,611,003 15,414,223 22,059,012 29,699,177 
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7.5 ประมานการงบการเงนิ   
7.5.1 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

 

ตารางท่ี 7.14 แสดงงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ยอดขาย 16,416,000 19,152,000 21,888,000 24,624,000 27,360,000 

ต้นทุนขาย      
- วตัถุดิบ 8,222,400 9,592,800 10,963,200 12,333,600 13,704,000 

- แรงงานในการผลิต 597,000 1,916,400 1,916,400 2,035,800 2,155,200 

- ค่าเส่ือมราคาในการผลิต 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 
- ค่าโสหุย้ในการผลิต 60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 

รวมตน้ทุนขาย 9,039,400 11,729,200 13,099,600 14,599,400 16,089,200 

ก าไรขั้นต้น 7,376,600 7,422,800 8,788,400 10,024,600 11,270,800 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      
- แรงงานในการขายและบริหาร 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,260,000 1,260,000 

- ค่าเส่ือมราคาในการขายและบริหาร 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 
- ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 660,000 330,000 280,000 280,000 280,000 

- ค่าใชจ่้ายดา้นการขายและบริหาร 42,000 37,000 39,500 37,000 39,500 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,868,000 1,533,000 1,485,500 1,663,000 1,665,500 

ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 5,508,600 5,889,800 7,302,900 8,361,600 9,605,300 

ดอกเบ้ียจ่าย - - - - - 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 5,508,600 5,889,800 7,302,900 8,361,600 9,605,300 
ภาษีเงินได ้ 1,101,720 1,177,960 1,460,580 1,672,320 1,921,060 

ก าไรสุทธิ 4,406,880 4,711,840 5,842,320 6,689,280 7,684,240 
 

7.5.2 ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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ตารางท่ี 7.15 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมุนเวยีน      

- เงินสดและเงินในธนาคาร 4,993,238 9,611,003 15,414,223 22,059,012 29,699,177 

- ลูกหน้ีการคา้ 1,368,000 1,596,000 1,824,000 2,052,000 2,280,000 

- สตอ็กสินคา้ส าเร็จรูป 376,642 488,717 545,817 608,308 670,383 

- สตอ็กวตัถุดิบ 685,200 799,400 913,600 1,027,800 1,142,000 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 7,423,080 12,495,120 18,697,640 25,747,120 33,791,560 

สินทรัพย์ถาวร      
- ท่ีดินและการปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

- ส่ิงปลูกสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

- เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

- ยานพาหนะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

- อุปกรณ์ส านกังาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

- ค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมสินทรัพยถ์าวร 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 246,000 492,000 738,000 984,000 1,230,000 
รวมสินทรัพยถ์าวรสุทธิ 934,000 688,000 442,000 196,000        50,000 

รวมสินทรัพย์ 8,357,080 13,183,120 19,139,640 25,943,120 33,741,560 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ      
หนีสิ้นหมุนเวียน      

- เจา้หน้ีการคา้ 685,200 799,400 913,600 1,027,800 1,142,000 

หนีสิ้นระยะยาว - - - - - 

รวมหน้ีสิน 685,200 799,400 913,600 1,027,800 1,142,000 

- เงินลงทุน 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 

- ก าไรสะสม 4,406,880 9,118,720 14,961,040 21,650,320 29,334,560 
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รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 8,357,080 13,183,120 19,139,640 25,943,120 33,741,560 
 

 

7.6 การวเิคราะห์การลงทุน  
       สมมติฐานใหค้่า K = 10% จากการประมาณการของโครงการในระยะเวลา 5 ปี โครงการ

น้ีมีค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ี 17,543,154 บาท อตัราผลตอบแทนในการลงทุน (IRR) 151.67% 

และระยะเวลาคืนทุน (Payback) 11 เดือน  

 

ตารางท่ี 7.16 แสดงการวเิคราะห์การลงทุน 

มูลค่าโครงการปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 17,543,154 บาท 

BC Ratio 6.37 เท่า 

อตัราผลตอบแทนในการลงทุน (IRR) 151.67%  
ระยะเวลาคืนทุน 11 เดือน 
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บทที ่8 

การประเมนิความเส่ียงและแผนรองรับความเส่ียง 

 
 
8.1 ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้  

8.1.1 หากยอดขายของผลิตภณัฑ ์With Love Premium Barf ไม่เป็นไปตามทท่ีตั้งไว ้จะ
มีการวางแผนส ารอง โดยวิจยั คิดค้นหรือหานวตักรรมในการผลิตสินค้าให้มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้สูงสุด โดยการท าการศึกษาวิจยั ความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง ปัญหาของผูเ้ล้ียงและสัตวเ์ล้ียงและอาจมีการปรับเปล่ียนการขายและน าเสนอสินคา้
ดว้ยบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม   

8.1.2 ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัจ าหน่ายและท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพิ่มมากข้ึน  
  

 

8.2 ปัญหาทางสภาวะเศรษฐกจิ      
ปัจจุบนัเศรษฐกิจอยูใ่นสภาพชะลอตวัอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ COVID-19 จึงส่งผล

ใหก้ารเปิดตวัตามนิทรรศการหรือบูธตามหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ตอ้งเล่ือนออกไปจนกวา่สถานการณ์ 
COVID-19 จะดีข้ึน อีกทั้งภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ท าให้ผูบ้ริโภคมี
ก าลงัซ้ือนอ้ยลง ขณะท่ีมีหน้ีสินครัวเรือนอยูใ่นระดบัท่ีสูง แต่อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีเศรษฐกิจชะลอ
ตวัส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการท่ีอาจจะมียอดขายลดลง แต่อตัราการเติบโตของ
ธุรกิจอาหารสัตวอ์ยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากส่วนแบ่งทางการตลาดของสินคา้ประเภทอาหารสัตว์
เล้ียงยงัคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูงจากการท่ีคนมีเวลาอยู่บา้นและมีเวลาดูแลสัตว์เล้ียง
ไดม้ากข้ึน ดงันั้น การท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได ้ตอ้งเนน้ท่ีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีง่าย
และสะดวกต่อผูเ้ล้ียงท่ีสุด เช่น การจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์และจดัส่ง Delivery อีกทั้งยงัตอ้ง
ศึกษาความตอ้งการ ของกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน วิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
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8.3 ปัญหาทางอตุสาหกรรม     
 

8.3.1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม      
อุตสาหกรรมอาหารสัตวป์ระเภท BARF มีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง 

จึงท าให้เกิดสินคา้ทดแทนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูเ้ล้ียง และอตัรา
การเติบโตของธุรกิจอาหารสัตวมี์อตัราเติบโตสูงอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการทั้งปัจจุบนัและรายใหม่ 
จึงคิดค้นวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเน่ืองเพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคท่ี
หลากหลาย โดยอาจมีการใชเ้ทคโนโลยี นวตักรรมท่ีช่วยลดระยะเวลาและลดตน้ทุนในการผลิต หา
วตัถุดิบและสูตรใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและ
กลุ่มเป้าหมายรอง  
 

8.3.2 การลอกเลยีนแบบผลติภัณฑ์      
เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารสัตวป์ระเภท BARF มีผลิตภณัฑ์ท่ีคล้ายคลึงกนั ทั้งใน

ดา้นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต รูปแบบบรรจุภณัฑ ์สรรพคุณลว้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั อีกทั้งมีการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง จึงท าให้เกิดรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนัก 
ดงันั้น การตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคอาจจะตอ้งเปรียบเทียบทั้งในดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ 
ราคา ความคุ้มค่า และความเหมาะสมกับสัตว์เล้ียง จากข้อมูลปัญหาข้างต้นบริษัท With Love 
Premium Barf รับรู้ขอ้มูลมาตลอด จึงท าใหก้ารวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างจุดเด่นของแบรนด์ 
คือ ดา้นคุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต คุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้นสมดุลและผา่นการรับรอง
จากกรมปศุสัตว ์รวมถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสะดวกต่อผูเ้ล้ียงเพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง พร้อมทั้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุม้เป้าหมายจะนึกถึง หากตอ้งการเลือกซ้ืออาหารสุนขัและแมว
ประเภท BARF 
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ภาคผนวก ก  
 
  

แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้นเพ่ือพฒันาแผนธุรกจิผลติและจัด
จ าหน่ายอาหารสุนัขและแมว ประเภท BARF ให้กบัผู้ค้าปลกีและผู้เลีย้งโดยตรง  

 
แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถาม 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1: แบบสอบถามเพื่อคดักรองเฉพาะบุคคลท่ีเล้ียงสัตวเ์ฉพาะสุนขัและ (หรือ) แมว 

ส่วนที ่2: แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสัตว ์

ส่วนที ่3: แบบสอบถามเพื่อคดักรองเฉพาะบุคคลท่ีเคยเลือกอาหาร BARF ใหก้บัสุนขัและ 

(หรือ) แมว 

ส่วนที ่4: แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่5: แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท BARF ใหก้บั

สัตวเ์ล้ียง 

 

ค านิยาม  

BARF หรือ Biologically Appropriate Raw Food หมายถึง การให้กระดูกและอาหารสดดิบส าหรับ

สัตวเ์ล้ียงเป็นอาหารท่ีสดและดิบ เช่น เน้ือสัตวติ์ดกระดูก ปลาดิบ ไข่ดิบ พืชผกัและผลไม ้ท่ีไม่ผา่น

ความร้อน โดยมีจุดประสงคท่ี์ใหกิ้น BARF ก็เพื่อเลียนแบบพฤติกรรมการกินตามธรรมชาติของสุนขั

และแมวป่าท าใหส้ัตวมี์สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง ไม่เส่ียงต่อโรคอว้นและมีอายุท่ียืนยาวและสามารถ

หลีกเล่ียงสารเคมีปรุงแต่งต่าง ๆ ในอาหารท่ีสามารถส่งผลเสียต่อสัตวไ์ด ้ 

 

ส่วนที ่1: แบบสอบถามเพ่ือคัดกรองเฉพาะบุคคลทีเ่ลีย้งสัตว์เฉพาะสุนัขและ (หรือ) แมว
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ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.  ท่านเล้ียงสัตวป์ระเภทสุนขัและ (หรือ) แมว หรือไม่  

 เคย                 ไม่เคย (จบแบบสอบถาม)  

1. ประเภทของสัตวท่ี์เล้ียง  

 สุนขั        แมว 

 ทั้ง 2 ประเภท   

2. จ านวนท่ีเล้ียง 

 1 -2 ตวั       3-4 ตวั 

 4-5 ตวั      5 ตวัข้ึนไป 

3. พนัธ์ุของสัตวเ์ล้ียง 

 พูด้เด้ิล      ปอมเมอเรเน่ียน 

 โกลเดน้      ลาบราดอร์ 

 ชิวาวา      บีเก้ิล 

 ไซบีเรียน      คอร์ก้ี 

 ป๊ัก       สุนขัพนัธ์ไทย 

 เปอร์เซีย      อเมริกนัช็อตแฮร์ 

 สก็อตติช โฟลด์     บริติชช็อตแฮร์ 

 สฟิงซ์      แมวพนัธ์ุไทย 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

ส่วนที ่2: แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสัตว์ 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. สถานท่ีท่ีท่านเคยเลือกซ้ืออาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ) 

 หา้งสรรพสินคา้     ร้าน Pet Shop 

 คลินิกหรือโรงพยาบาลรักษาสัตว ์   ช่องทางเพจ Facebook/ Instagram 

 เวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต     Shopee/ Lazada 

 ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 Family Mart  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

2. ช่องทางท่ีท าใหท้่านรู้จกัตราสินคา้ท่ีท่านเลือกใหก้บัสัตวเ์ล้ียง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ) 
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 โฆษณาทางโทรทศัน์หรือวทิยุ    หนงัสือพิมพ ์

 นิตยสารสัตวเ์ล้ียง     สัตวแพทยแ์นะน า 

 เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า    ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook 

Instagram Twitter 

` แผน่พบัและป้ายโฆษณา   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

3. ประเภทของอาหารท่ีท่านเลือกใหก้บัสัตวเ์ล้ียงมากท่ีสุด (เลือกเพียงค าตอบเดียว) 

 อาหารเมด็      อาหารแบบเปียก 

 อาหารปรุงสุก (จบแบบสอบถาม)   อาหารบาร์ฟ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

4. ความถ่ีในการซ้ืออาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงต่อเดือน  

 1-2 คร้ังต่อเดือน     3-4 คร้ังต่อเดือน 

 5-6 คร้ังต่อเดือน     มากกวา่ 6 คร้ังต่อเดือน 

5. ค่าใชจ่้ายเฉพาะอาหารสัตวต่์อเดือนโดยประมาณ 

 ต ่ากวา่ 300 บาทต่อเดือน    301-600 บาทต่อเดือน 

 601-900 บาทต่อเดือน   901-1,200 บาทต่อเดือน 

 มากกวา่ 1,200 บาทต่อเดือน 

 

ส่วนที ่3: แบบสอบถามเพ่ือคัดกรองเฉพาะบุคคลทีเ่คยเลือกอาหาร BARF ให้กบัสุนัขและ (หรือ) 

แมว 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

4. ท่านรู้จกัอาหาร BARF หรือไม่ 

 รู้จกั       ไม่รู้จกั (จบแบบสอบถาม) 

5. ท่านเคยใหส้ัตวเ์ล้ียงของท่านกินอาหาร BARF หรือไม่ 

 เคย       ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

6. ปกติท่านจะอาหาร BARF หรือปรุงเอง 

 ซ้ือ       ปรุงเอง (จบแบบสอบถาม) 

 ทั้ง 2 ประเภท 

7. ตราสินคา้ท่ีท่านเลือกซ้ือใหก้บัสัตวเ์ล้ียง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
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 BONE AND RAW     Holi & Co. 

 BB BARF      BARF BOWL 

 Supreme Barf     Barfnista 

 BARF STATION     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

ส่วนที ่4: แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

(เลือกเพียงค าตอบเดียว) 

1. เพศ 

     ชาย                       หญิง 

2. อาย ุ

 ต  ่ากวา่ 25 ปี  25 – 39 ปี 

 40 – 54 ปี  55 ปีข้ึนไป 

3. อาชีพ 

 นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา  ขา้ราชการ 

 พนกังานเอกชน 

 วา่งงาน 

 ธุรกิจส่วนตวั 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

4. รายได ้

 นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา  ขา้ราชการ 

 พนกังานเอกชน 

 วา่งงาน 

 ธุรกิจส่วนตวั 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

ส่วนที ่5: แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภท BARF ให้กบัสัตว์

เลีย้ง 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าปัจจัยต่อไปนีม้ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทอาหารสัตว์ส าหรับสุนัขและแมว 

ระดับความคิดเห็น 

 

เห็น

ด้วย

มาก

ทีสุ่ด 

 

เห็น

ด้วย 

 

เฉยๆ  

 

ไม่

เห็น

ด้วย 

 

ไม่

เห็น

ด้วย

มาก

ที่ 

สุด  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ (Product)      

1. ช่ือเสียงของผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้มีความ

น่าเช่ือถือ 
5 4 3 2 1 

2. มีใบรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐาน 5 4 3 2 1 

3. ความหลากหลายของสูตรและรสชาติ 5 4 3 2 1 

4. รสชาติท่ีอร่อยส าหรับสัตวเ์ล้ียง 5 4 3 2 1 

5. คุณค่าทางโภชนาการท่ีสัตวเ์ล้ียงจะไดรั้บ 5 4 3 2 1 

6. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลบนตราสินคา้ 5 4 3 2 1 

7. สินคา้มีเอกลกัษณ์และความโดดเด่น 

 
5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านราคา (Price)      

8. ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 5 4 3 2 1 

9. ราคาสินคา้ถูกกวา่แหล่งจ าหน่ายอ่ืนทัว่ไป  5 4 3 2 1 

10. ค่าจดัส่งสินคา้มีความเหมาะสม 5 4 3 2 1 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าปัจจัยต่อไปนีม้ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทอาหารสัตว์ส าหรับสุนัขและแมว 

ระดับความคิดเห็น 

 

เห็น

ด้วย

มาก

ทีสุ่ด 

 

เห็น

ด้วย 

 

เฉยๆ  

 

ไม่

เห็น

ด้วย 

 

ไม่

เห็น

ด้วย

มาก

ที่ 

สุด  

11. มีการระบุราคาสินคา้ไวช้ดัเจน 5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place)      

12. สามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ไดร้วดเร็ว 5 4 3 2 1 

13. มีการปรับปรุงขอ้มูลผา่นทางช่องการขายออนไลน์

อยา่งสม ่าเสมอ 
5 4 3 2 1 

14. มีช่องทางการติดต่อเพื่อตอบขอ้ซกัถามในขณะสั่งซ้ือ

ท่ีสะดวก ง่ายและรวดเร็ว 
5 4 3 2 1 

15. สามารถเลือกดูและสั่งซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นช่องทาง

ออนไลน์ไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ 
5 4 3 2 1 

16. มีบริการจดัส่งหลายรูปแบบ 5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

17. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การให้

ส่วนลดการแจกของสมนาคุณพิเศษ เป็นตน้ 
5 4 3 2 1 

18. มีการจดักิจกรรมทางการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ เช่น 

การแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
5 4 3 2 1 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าปัจจัยต่อไปนีม้ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทอาหารสัตว์ส าหรับสุนัขและแมว 

ระดับความคิดเห็น 

 

เห็น

ด้วย

มาก

ทีสุ่ด 

 

เห็น

ด้วย 

 

เฉยๆ  

 

ไม่

เห็น

ด้วย 

 

ไม่

เห็น

ด้วย

มาก

ที่ 

สุด  

19. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั

อยา่งต่อเน่ือง 
5 4 3 2 1 

20. มีการใหข้อ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ผา่นส่ือ Social 

Media ต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram อยา่งต่อเน่ือง  
5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 



 

78 
 

ภาคผนวก ข  

 
แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้นเพ่ือพฒันาแผนธุรกจิผลติและจัด

จ าหน่ายอาหารสุนัขและแมว ประเภท BARF ให้กบัผู้ค้าปลกีและผู้เลีย้งโดยตรง  
 
ส่วนที ่1 : ชุดค าถามดา้นลกัษณะประชากร เพศ อาย ุอาชีพและรายได ้

1. ช่ือ ........................................................................................................................................... 

2. อาย ุ

........................................................................................................................................... 

3. อาชีพ 

........................................................................................................................................... 

4. รายได ้

........................................................................................................................................... 

ส่วนที ่2 : ชุดค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงดว้ยอาหาร BARF 
1. เพศของสัตวเ์ล้ียง 

........................................................................................................................................... 

2. อายขุองสัตวเ์ล้ียง 

........................................................................................................................................

ประเภทของสัตวท่ี์เล้ียง 

........................................................................................................................................... 

3. จ านวนของสัตวท่ี์เล้ียง 

........................................................................................................................................... 

4. พนัธ์ุของสัตวเ์ล้ียง 

........................................................................................................................................... 

5. อายขุองสัตวเ์ล้ียง 

...........................................................................................................................................
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6. โรคประจ าตวัของสัตวเ์ล้ียง 

.......................................................................................................................................... 

7. สัตวเ์ล้ียงไดรั้บการกินอาหาร BARF ตั้งแต่ช่วงใดและระยะเวลานานเท่าใด 

........................................................................................................................................... 

8. ผูเ้ล้ียงท าอาหาร BARF เองหรือซ้ือส าเร็จรูป 

........................................................................................................................................... 

9. เหตุผลในการเลือกซ้ืออาหารประเภท BARF 

........................................................................................................................................... 

10. ความกงัวลหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากทั้งในรูปแบบซ้ือส าเร็จรูปหรือซ้ือวตัถุดิบมาท าเอง  

........................................................................................................................................... 

11. ตราสินคา้ท่ีเลือก (ในกรณีท่ีผูเ้ล้ียงซ้ือแบบส าเร็จรูป)  

........................................................................................................................................... 

12. แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหผู้ซ้ื้อรู้จกัตราสินคา้ (ในกรณีท่ีผูเ้ล้ียงซ้ือแบบส าเร็จรูป) 

........................................................................................................................................... 

13. แหล่งท่ีซ้ือสินคา้ (ในกรณีท่ีผูเ้ล้ียงซ้ือแบบส าเร็จรูป)  

........................................................................................................................................... 

14. แหล่งท่ีซ้ือวตัถุดิบ (ในกรณีท่ีท าเอง)  

........................................................................................................................................... 

15. ส่วนผสมและวธีิการท า (ในกรณีท่ีท าเอง)  

........................................................................................................................................... 

16. ปริมาณและความถ่ีโดยเฉล่ียของอาหารท่ีให้ต่อวนั  

........................................................................................................................................... 

17. ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารให้สัตวเ์ล้ียงโดยเฉล่ียต่อเดือน  

........................................................................................................................................... 

18. ความคาดหวงัจากอาหาร BARF ท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียง  

........................................................................................................................................... 




