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บทความ
ปั จจุบนั กระแสกำรตื่นตัวเรื่ องสุ ขภำพได้รับควำมนิ ยมอย่ำงแพร่ หลำย หลำยคนให้
ควำมสนใจสุ ขภำพอย่ำงจริ งจัง ต้องกำรมีสภำพของร่ ำงกำยที่เจริ ญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์
ปรำศจำกโรคภัย ไข้เ จ็บ จึ ง เลื อ กรั บประทำนอำหำรที่ ดี มี คุ ณ ค่ ำ ทำงโภชนำกำร และมี
สำรอำหำรที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อ ร่ ำ งกำย โดยเน้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ม ำจำกเกษตรอิ น ทรี ย ์ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิ ค ปลอดสำรพิษ ปลอดสำรปรุ งแต่ง มีแคลอรี่ ต่ำ ประกอบกับพ่อแม่ยุค
ใหม่ไม่ค่อยมีเวลำในกำรคัดสรรวัตถุดิบและเตรี ยมอำหำร แต่มีควำมต้องกำรให้ลูกได้ทำน
อำหำรที่ดี มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร เพื่อเสริ มสร้ำงกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรที่ดี จึงเป็ น
ช่ องทำงกำรทำตลำดของบริ ษทั เบบี้ฟู้ดส์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกำรนำ
วัตถุดิบทำงกำรเกษตรมำทำเป็ นผลิตภัณฑ์ “อำหำรเสริ มสุ ขภำพสำหรับทำรกจำกปลำยข้ำ ว
ไรซ์เบอรี่ ” ที่มีส่วนผสมหลักคือ ข้ำวไรซ์เบอรี่ ที่มีธำตุเหล็กและสำรประกอบฟี นอลิกสู ง
สำมำรถต้ำนอนุ มูลอิสระ ผสมกับฟั กทอง มันเทศม่วง กล้วย มะเขือเทศ ตำลึง ตับ เห็ดหอม
แครอท และเนื้อไก่ ที่มีคุณค่ำทำงอำหำร เป็ นแหล่งโปรตีน ธำตุเหล็ก วิตำมินซี วิตำมินเอ ที่
สำคัญต่อทำรกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทำนควบคู่กบั นมแม่ เพื่อให้ทำรกได้รับพลังงำนและ
สำรอำหำรครบถ้วน และบริ ษทั ได้ใช้ส่วนผสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix 4P) ในกำร
กำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อสร้ำงยอดขำย สร้ ำงควำมเติบโตอย่ำงต่ อเนื่ อง โดยได้
ประมำณกำรยอดขำยในปี แรกที่ 16,800,000 บำท จะทำให้โครงกำรมี ระยะเวลำคื นทุ น
ภำยใน 1 ปี มีมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ำกับ 8,732,232 บำท มี IRR เท่ำกับ 67.22%

ความเป็ นมาของธุรกิจ
พฤติกรรมกำรให้อำหำรทำรกของคนไทยยังคงมีปัญหำ เช่ น ให้อำหำรเร็ วเกินวัย
ส่ วนประกอบในอำหำรไม่เหมำะสม สำรอำหำรไม่เพียงพอ เป็ นต้น ส่ งผลให้ทำรกเมื่ออำยุ
มำกกว่ำ 6 เดื อน เป็ นโรคอ้วน มีน้ ำหนักหรื อส่ วนสู งต่ ำกว่ำเกณฑ์ ขำดสำรอำหำรและ
วิตำมิน โดยองค์กำรอนำมัยโลก องค์กำรยูนิเซฟ และสมำคมกุมำรแพทย์ทวั่ โลก ยังแนะนำ
ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดี ยว (Exclusive breastfeeding) อย่ำงน้อย 6 เดื อนแรก
เช่ นเดียวกัน เนื่ องจำกเป็ นอำหำรที่ดีที่สุดสำหรับทำรก สะอำด มีคุณค่ำ และมีสำรอำหำร
ครบถ้วน จึ งเป็ นที่มำของกำรทำธุ รกิจของบริ ษทั เบบี้ ฟู้ดส์ อิ นโนเวชัน่ ส์ (ประเทศไทย)
จำกัด พัฒนำสู ตรอำหำรตำมคู่มืออำหำรตำมวัยสำหรับเด็กเล็ก คือ สมวัย เพียงพอ ปลอดภัย
เหมำะสมกับควำมหิ วและอิ่ม และพัฒนำกำรตำมวัย กำรคัดเลือกวัตถุดิบให้มีพลังงำนและ
สำรอำหำรครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ คือ คำร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตำมินและแร่ ธำตุ เพียงพอ
กับควำมต้องกำรของเด็กเล็ก จึงนำวัตถุดิบทำงกำรเกษตร คือ ข้ำวไรซ์เบอรี่ (อ้ำงอิงในชื่นจิต
สี พญำ, 2558) มีธำตุเหล็กและสำรประกอบฟี นอลิกสู งกว่ำผลิตภัณฑ์ในท้องตลำดทัว่ ไป
สำมำรถต้ำนอนุ มูลอิสระ มีใยอำหำรที่อยู่ในรำข้ำวสู ง ช่ วยชะลอกำรดู ดซึ มน้ ำตำล ทำให้
ระดับน้ ำตำลในเลื อดขึ้นช้ำกว่ำกำรบริ โภคข้ำวกล้องและข้ำวขำวขัดทัว่ ไป จึ งเหมำะกับ
ผูป้ ่ วยเบำหวำน ซึ่ งมีสรรพคุณช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ช่วยให้ระบบขับถ่ำย
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น ข้ำวไรซ์เบอร์รี่จึงจัดเป็ นทำงเลือกใหม่เพื่อสุ ขภำพที่ดี
ในระยะยำว สำหรับผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนและผูท้ ี่ตอ้ งกำรควบคุมน้ ำหนักปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่
ที่มี ผสมกับฟักทอง มันเทศม่วง กล้วย มะเขือเทศ ตำลึง ตับ เห็ดหอม แครอท และเนื้อไก่ ที่
มีคุณค่ำทำงอำหำร เป็ นแหล่งโปรตีน ธำตุเหล็ก วิตำมินซี วิตำมินเอ ที่สำคัญต่อทำรก มำทำ
เป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มสุ ขภำพ ประเภทขนมขบเคี้ยว จะสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผูร้ ักสุ ขภำพ
ที่ตอ้ งควำมสะดวกและรวดเร็วได้

วิสัยทัศน์
ผูส้ ร้ ำงสรรต์ผลิ ตภัณ ฑ์อำหำรเสริ มส ำหรั บทำรกจำกพืชผลทำงกำรเกษตร เพื่ อ
สุ ขภำพและกำรเจริ ญเติบโตที่ดี ตำมมำตรฐำนสำกล
พันธกิจ
1. พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้สินค้ำทำงกำรเกษตรของประเทศไทย
2. พัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริ ม สุ ขภำพสำหรั บทำรกที่ แ ปรรู ปจำกพื ชผลทำง
กำรเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
3. ส่ งเสริ มและผลักดันให้เกิดควำมเข้มแข็งของเกษตรกรและภำคกำรเกษตรของไทย
บนพื้นฐำนคงวำมรับผิดชอบต่อสังคม
4. เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยที่ให้ควำมสำคัญต่อสุ ขภำพของผูบ้ ริ โภค และคุณภำพ
สิ นค้ำ ตำมมำตรฐำนสำกล
เป้ าหมาย
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนระยะสั้น ภำยใน 1 – 2 ปี
1. สร้ำงกำรรับรู ้ในตรำสิ นค้ำให้เป็ นที่รู้จกั อย่ำงแพร่ หลำย โดยสำมำรถถือครองส่ วน
แบ่งในตลำดอำหำรเสริ มสำหรับทำรก ร้อยละ 0.10
2. ผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำในเขตกรุ งเทพมหำนคร และปริ มณฑล
3. อัตรำกำรเจริ ญเติบโต 5 %ของยอดขำย
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนระยะกลำง ภำยใน 3 – 5 ปี
1. เพิ่มกำลังกำรผลิต และขยำยพื้นที่จำหน่ ำยสิ นค้ำให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศและ
ทดลองส่ งออกไปยังประเทศในแถบเอเชีย
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ในกลุ่มอำหำรเสริ มที่แปรรู ปจำกข้ำวและพืชผล
ทำงกำรเกษตรให้หลำกหลำยมำกขึ้น และสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ
3. อัตรำกำรเจริ ญเติบโต 8% ของยอดขำย

รายละเอียดสิ นค้ าและบริการ
“BABY SNACK” เป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มสุ ขภำพจำกปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ สำหรับ
ทำรก ประเภทขนมขบเคี้ยว ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสู ง โดยผลิตภัณฑ์จะอยูใ่ นรู ปแบบของ
อำหำรขบเคียว ลักษณะเป็ นรู ปแท่ง เพื่อสอดคล้องกับลักษณะกำรจับของทำรก แบ่งเป็ น 2
สู ตร ได้แก่ สู ตรผลไม้ (ประกอบด้วย ฟั กทอง มันเทศม่วง กล้วย และมะเขือเทศ) และสู ตร
ผักและตับ (ประกอบด้วย ตำลึ ง ตับ เห็ ดหอม และแครอท) กำรบรรจุ ภณ
ั ฑ์ด้วยระบบ
สุ ญญำกำศ เพื่อให้สินค้ำมีควำมใหม่เสมอ
การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม
1. สภาพการแข่ งขันของบริ ษัทในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry Industry)
ภำพรวมตลำดอำหำรเสริ มสำหรับทำรกและเด็กเล็กในประเทศไทย (อ้ำงอิงในนิ พฒั น์ ลิ้ม
สงวน และคณะ, 2558, ปี 2556) มูลค่ำ 700 ล้ำนบำท ค่อนข้ำงคงที่ ไม่มีนวัตกรรมใหม่ โดย
มีผจู ้ ำหน่ำยในตลำด 3-4 แบรนด์ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรนำเข้ำ แต่มีเพียง 1 แบรนด์ที่ผลิตใน
ประเทศไทย โดยในแถบเอเชี ยแปซิ ฟิกมียอดกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นมสู งสุ ด รองลงมำคือ
อำหำรเสริ มแบบแห้ง (Dreid baby food)
2. อานาจต่ อรองของผู้ป้อนปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) ผูผ้ ลิต
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ “อำหำรเสริ มสุ ขภำพสำหรับทำรกจำกปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ ” มีอย่ำง
แพร่ หลำย ซึ่ งเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพวัตถุดิบข้ำวไทยและพืชผลทำงกำรเกษตร เพื่อใช้ในกำร
แปรรู ปเป็ นส่ วนประกอบของอำหำรสุ ขภำพที่หลำกหลำย สร้ำงมูลค่ำให้กบั ผลผลิตของภำค
กำรเกษตร รวมทั้งสร้ำงรำยได้ให้กบั เกษตรกร
3. อานาจการต่ อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) ปั จจุบนั
ผูบ้ ริ โภคให้ควำมนิ ยมและมีควำมต้องกำรบริ โภคอำหำรเพื่อสุ ขภำพเพิ่มมำกขึ้น เนื่ องจำก
กระแสกำรใส่ ใจสุ ขภำพ กำรสร้ำงสมดุลให้ร่ำงกำย และช่ วยลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเป็ นโรค
ต่ำงๆ จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอำหำรเพื่อสุ ขภำพที่มีควำมหลำกหลำยในด้ำน คุณสมบัติ

รำคำ ปริ ม ำณ และคุ ณ ภำพ ส่ ง ผลให้ ผู บ้ ริ โ ภคมี อ ำนำจกำรต่ อ รองสู ง ในกำรเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์
4. การคุกคามจากคู่แข่ งรายใหม่ (Threat of Substitute Products or Services)
ธุ รกิจอำหำรเสริ มสุ ขภำพกำลังเป็ นที่สนใจของผูป้ ระกอบกำร เนื่องจำกผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ให้ค วำมสำคัญต่ อ สุ ข ภำพ จึ งมี ค วำมต้อ งกำรบริ โ ภคอำหำรที่ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์จำกเกษตร
อินทรี ยห์ รื อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ปลอดสำรพิษ ปลอดสำรปรุ งแต่ง มีแคลอรี่ ต่ำเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่ อง อีกทั้งขั้นตอนกำรผลิตไม่ซับซ้อน ทำให้มีโอกำสเกิดคู่แข่งรำยใหม่สูง บริ ษทั จึง
ควรผลิตสิ นค้ำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ และให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ควำมจงรักภักดีต่อตรำสิ นค้ำ
5. การคุกคามจากสิ นค้ าที่ใช้ ทดแทน (Threat of New Entrants) บริ ษทั มีกำรพัฒนำ
สู ตรและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มสุ ขภำพเพื่อให้เหมำะสมกับทุกเพศทุกวัย
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. วัตถุดิบที่ใช้มำจำกพืชผลทำงกำรเกษตรที่สำมำรถผลิตได้เองในประเทศ มีรำคำ
ไม่สูง เช่ น ปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ ฟั กทอง มันเทศม่วง กล้วย มะเขือเทศ ตำลึง ตับ เห็ดหอม
แครอท และเนื้อไก่
2. ปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ มีสำรประกอบฟี นอลิกสู งกว่ำผลิตภัณฑ์ในท้องตลำดทัว่ ไป
สำมำรถต้ำนอนุ มูลอิสระ ที่ผ่ำนกำรวิจยั แล้ว อีกทั้งยังไม่มีกำรนำไปเป็ นส่ วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลำด
3. มีเทคโนโลยีกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มเพื่อสุ ขภำพสำหรับทำรกจำกปลำย
ข้ำวไรซ์เบอรี่
4. มีสำรอำหำรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรเจริ ญเติมโต ไม่มีกำรปรุ งแต่งรสชำติ สะดวก
ในกำรพกพำ สำมำรถทำนได้ตลอดเวลำ

5. เป็ นองค์กรขนำดเล็ก สำมำรถบริ หำรจัดกำรได้ง่ำยและทัว่ ถึง มีควำมคล่องตัวใน
กำรดำเนินงำน
6. กำรจ้ำงผลิต สำมำรถบริ หำรต้นทุนได้ง่ำย
7. กำรประชุ มหรื อติดตำมงำนผ่ำนระบบกำรประชุ มทำงไกล (Video Conference)
เพื่อวิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ และตัดสิ นใจได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ผลิตภัณฑ์ในตลำดมีรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน
2. ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ยงั มีนอ้ ย
3. ฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั
โอกาส (Opportunities)
1. ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม สำมำรถหำวัตถุดิบได้ง่ำยและมีคุณภำพดี
เมื่อเทียบกับกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
2. ธุรกิจอำหำรเสริ มพร้อมรับประทำนมีแนวโน้มกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
3. ผูบ้ ริ โภคนิยมอำหำรพร้อมรับประทำนมำกขึ้น เนื่องจำกหำซื้ อได้ง่ำยและสะดวก
ประกอบกับพฤติกรรมกำรดำเนินชีวติ ที่เปลี่ยนแปลง
4. สำมำรถต่อยอดธุรกิจในกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
5. เทคโนโลยีกำรติดต่อสื่ อสำรรวดเร็วมำกขึ้น
อุปสรรค (Threats)
1. กำรขึ้ น ทะเบี ย นฉลำกอำหำรเสริ ม ส ำหรั บทำรกและเด็ก เล็กจำกส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ต้องใช้เวลำ เนื่องจำกมีข้ นั ตอนที่ซบั ซ้อน
2. ผูบ้ ริ โภคยังยึดติดกับตรำสิ นค้ำเดิม
3. ภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติที่อำจส่ งผลต่อวัถุดิบ
4. สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและสภำวะทำงเศรษฐกิจ

การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmenting)
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มสุ ขภำพสำหรับทำรกจำกปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ “BABY SNACK” ได้กำหนดกำรตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Marketing) โดยจะผลิต
และจำหน่ ำยสิ นค้ำให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูป้ กครองของเด็กและใช้เกณฑ์กำรแบ่งส่ วน
ตลำดผู ้บ ริ โภคทั้ ง 3 รู ปแบบ คื อ กำรแบ่ ง ส่ วนตลำดตำมภู มิ ศ ำสตร์ (Geographic
Segmentation) กำรแบ่งส่ วนตลำดตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ และกำรแบ่งส่ วนตลำด
ทำงจิตวิทยำ โดยกำหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ำหมำยดังนี้
1. กลุ่มผูบ้ ริ โภคคนที่ใส่ ใจสุ ขภำพ ต้องกำรให้ลูกมีสุขภำพแข็งแรง โดยเฉพำะกลุ่ม
คนวัยทำงำน เพศหญิง ซึ่งมีแนวโน้มในกำรดูแลสุ ขภำพมำกกว่ำเพศชำย
2. กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อำศัยอยู่ในสังคมเมือง ไม่ค่อยมีเวลำ จึงให้ควำมสนใจกับอำหำร
เสริ ม สุ ข ภำพที่ ใ ห้ป ระโยชน์ต่ อ ร่ ำ งกำย มี คุ ณ ค่ ำ ทำงโภชนำกำรสู ง เพื่ อ ให้ทำรกได้รั บ
พลังงำนและสำรอำหำรเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อเสริ มสร้ำงกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรที่ดี
3. กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ให้ควำมสนใจในกำรเลือกสรรอำหำรที่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่ำ
ทำงอำหำรที่สำคัญต่อทำรก โดยเน้นเลื อกอำหำรที่ เป็ นผลิตภัณพ์จำกเกษตรอินทรี ยห์ รื อ
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิ ค ปลอดสำรพิษ ปลอดสำรปรุ งแต่ง มีแคลอรี่ ต่ำ เพื่อสร้ำงสมดุลให้กบั
ร่ ำงกำยและช่วยลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเป็ นโรคต่ำงๆ เช่น โรคอ้วน มีน้ ำหนักหรื อส่ วนสู งต่ำ
กว่ำเกณฑ์ ขำดสำรอำหำรและวิตำมิน เป็ นต้น
การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Targeting)
กลุ่มเป้ ำหมำยหลัก (Primary Target) เป็ นผูป้ กครองที่อยูใ่ นสังคมเมือง มีชีวิตรี บเร่ ง
ไม่ค่อยมีเวลำ และชื่ นชอบผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปจำกเกษตรอินทรี ยห์ รื อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิ ค
ปลอดสำรพิษ ปลอดสำรปรุ งแต่ง ไม่ผสมน้ ำตำล มีแคลอรี่ ต่ำ ใส่ ใจในสุ ขภำพและคุณค่ำทำง
อำหำรที่ลูกจะได้รับ รวมทั้งกำรเปิ ดรับโภชนำกำรใหม่ๆ และกลุ่มเป้ ำหมำยรอง (Secondary
Target) เป็ นผูป้ กครองที่ชื่นชอบทดลองของใหม่

การวางตาแหน่ งทางการตลาด (Positioning)
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มสุ ขภำพสำหรับทำรกจำกปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ “BABY SNACK” วำงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เน้นคุณค่ำและประโยชน์ที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ คือ ผลิตภัณฑ์คุณภำพสู ง รำคำปำนกลำง (High Quality – Moderate
Price) ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเลือกซื้ อได้ และวำงตำแหน่ งทำงกำรตลำด (Positioning) ว่ำเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยคุณค่ำทำงโภชนำกำรจำกข้ำว สำรประกอบฟี นอลิกต้ำนอนุมูลอิสระสู ง
อุดมไปด้วยคุณค่ำทำงอำหำร เป็ นแหล่งโปรตีน ตุเหล็ก วิตำมินซี วิตำมินเอ และไม่ทำให้
เกิ ดอำกำรแพ้ สำมำรถสร้ ำงควำมโดดเด่ นและควำมแตกต่ ำงจำกผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ ม
สุ ขภำพอื่นๆ ในตลำด
การวางแผนการตลาด
เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของผู บ้ ริ โ ภค และกำรซื้ อ ซ้ ำ จึ ง ใช้ส่ ว นผสมทำง
กำรตลำด (Marketing Mix 4P) ในกำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ดังนี้
1. กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มสุ ขภำพจำกปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ สำหรับทำรก “BABY SNACK” ของบริ ษทั ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ ในเทคโนโลยี
กำรผลิตอำหำรเสริ มสุ ขภำพจำกสำนักงำนพัฒนำกำรวิจยั กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) โดย
ค้นคว้ำและวิจยั ของนำยนิ พฒั น์ ลิ้มสงวน นักวิจยั ชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ ำยกระบวนกำรผลิต
และแปรรู ป สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยใช้
วัตถุดิบหลัก คือ ปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่ ทำให้วตั ถุดิบเป็ นผงโดยกำรบดด้วยเครื่ อง Fitz Mill นำ
วัต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้บ รรจุ ใ นซองพลำสติ ก กัน ควำมชื้ น และอำกำศ เก็บในห้อ งเย็น จนกว่ำ จะ
นำมำใช้ในกำรผลิตต่อไป อนึ่ ง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มสำหรับทำรกจะต้องผ่ำน
กระบวนกำรเอกซ์ทรู ชัน แล้วบดให้เ ป็ นผงโดยกำรผสมที่ มี คุณ ค่ ำ ทำงอำหำรครบ และ
เพียงพอตำมควำมต้องกำรตำมวัย สำมำรถเก็บได้นำน และสะดวกต่อกำรพกพำ สำมำรถเปิ ด
ตลำดเข้ำสู่ ภำคพื้นเอเชี ยแปซิ ฟิกซึ่ งมีควำมต้องกำรทำงตลำดสู ง ลดกำรนำเข้ำ เพิ่มปริ มำณ
กำรส่ งออก และเพิ่มมูลค่ำให้กบั ผลิตผลทำงกำรเกษตร

2. กลยุทธ์ดำ้ นรำคำ (Price) กำรคำนึ งประโยชน์ต่อสุ ขภำพของผูบ้ ริ โภคและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ผลิตภัณฑ์จำกเกษตรอินทรี ยห์ รื อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิ ค ปลอด
สำรพิษ ปลอดสำรปรุ งแต่ง มีแคลอรี่ ต่ำ จึงกำหนดรำคำตำมกำรวำงตำแหน่ งทำงกำรตลำด
(Positioning) คือ ผลิตภัณฑ์คุณภำพสู ง รำคำปำนกลำง (High Quality – Moderate Price)
ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเลือกซื้อได้ เน้นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภำพ
3. กลยุทธ์ดำ้ นช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place) บริ ษทั เพิ่มช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
เพื่อกำรเข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงรวดเร็ ว เช่ น ร้ำนสะดวกซื้ อ เช่ น 7-11 โลตัส เป็ นต้น
ร้ำนค้ำในลักษณะที่เป็ นเครื อข่ำยทัว่ ประเทศ (Modern Trade)เช่น เดอะมอลล์ แมคแวลู่ เป็ น
ต้น และร้ำนค้ำทำงสื่ อออนไลน์ต่ำงๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตรำแกรม ไลน์ เป็ นต้น โดยบริ กำร
ขนส่ งของบริ ษทั เอกชน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภค เช่น Kerry Express, Line
man และ Lalamove เป็ นต้น
4. กลยุทธ์ดำ้ นกำรส่ งเสริ มกำรตลำด (Promotion) บริ ษทั เป็ นธุ รกิจขนำดเล็ก จึงมี
งบประมำณในกำรทำตลำดอย่ำงจำกัด จึงเลือกใช้เครื่ องมือกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริ ษทั และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ำงกำรจดจำและรับรู ้ตรำสิ นค้ำ ผ่ำนสื่ อ
ออนไลน์ต่ำงๆ เช่น Facebook, Line และ Instagram เป็ นต้น รวมทั้ง กำรเข้ำร่ วมแสดงสิ นค้ำต่ำงๆ
เทคโนโลยีการผลิต
บริ ษทั เบบี้ฟู้ดส์ อินโนเวชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกำรจ้ำงบริ ษทั เวิลด์ฟูดส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ผูเ้ ชี่ยวชำญกำรผลิตและจำหน่ำยขนมขบเคี้ยวสำเร็ จรู ปจำกแป้ งมัน
ฝรั่ง ซึ่ งผ่ำนกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสุ ขลักษณะที่ดีในสถำนประกอบกำร จำกสถำบัน
รับรองมำตรฐำน HACCP, GMP, ISO 22000:2005 จำก Moody International และ Thailand Trust
Mark จำกกรมส่ งเสริ มกำรส่ งออก กระทรวงพำณิ ชย์และรับรองกำรผลิตจำกคณะกรรมกำร
อิสลำมกลำง (ฮำลำล) โดยใช้เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ตั้งแต่เริ่ มจนกระทัง่ กำร
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ทั้ง นี้ กำรผลิ ต ทุ ก ขั้น ตอนจะถู ก ควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภำพด้ว ยระบบ

คอมพิวเตอร์ และวัตถุดิบที่ใช้ผ่ำนกำรวิจยั จำกสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กาลังการผลิตและแผนการผลิต
บริ ษทั มีแผนกำรผลิตในช่ วงสำมเดือนแรกบริ ษทั จะสั่งผลิต 800 กล่องต่อวัน หรื อ
20,000 กล่องต่อเดือน ไตรมำสที่ 2 ผลิตเพิ่มเป็ นเดือนละ 30,000 กล่อง ไตรมำสที่ 3 ผลิต
เพิ่มเป็ นเดือนละ 40,000 กล่อง และไตรมำสสุ ดท้ำยผลิตเพิ่มเป็ นเดือนละ 50,000 กล่อง เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่สนใจอำหำรเสริ มสุ ขภำพจำกปลำยข้ำวไรซ์เบอรี่
โครงสร้ างองค์ กร
บริ ษทั เบบี้ฟู้ดส์ อินโนเวชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเริ่ มดำเนินกำรในปี 2560 โดย
เป็ นกำรดำเนินธุ รกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มเพื่อสุ ขภำพที่แปรรู ปจำกข้ำว มีรูปแบบ
กำรจัดโครงสร้ ำงองค์กรแบ่ งตำมหน้ำที่ ทำงธุ รกิ จ ประกอบด้วย ประธำนบริ ษทั ในกำร
ควบคุม ดูแล และขับเคลื่อนกำรดำเนิ นงำนให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและสอดคล้อง
เพื่อบรรลุ เป้ ำหมำยทีต้ งั ไว้ของบริ ษทั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำดและขำย ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญ ชี และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคล โดยในปี แรกมีจำนวนพนักงำนทั้งหมด 9 คน เมื่อบริ ษทั มีแนวโน้มกำรดำเนินธุ รกิจที่
ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่อง ก็จะดำเนินกำรเพิ่มอัตรำกำลังคนเป็ น 13 คน ในระยะเวลำ 5 ปี
แผนการเงิน
บริ ษ ัท เป็ นลัก ษณะกำรร่ วมทุ น ประกอบด้ว ยเงิ น ลงทุ น ของผู ้ถื อ หุ ้ น ทั้ง หมด
6,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 10,000 หุน้ รำคำหุน้ ละ 500 บำท ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
5 คน โดยมีกำรกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 500,000 บำท และยำนพำหนะ จำนวน
500,000 บำท ซึ่ งได้ประมำณกำรยอดขำยในปี แรกที่ 16,800,000 บำท จะทำให้โครงกำรมี
ระยะเวลำคืนทุ นภำยใน 1 ปี มี มูลค่ ำปั จจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ ำกับ 8,732,232 บำท มี IRR
เท่ำกับ 67.22%

