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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการแข่งขนักนัสูงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ท าให้การด าเนิน
ชีวิตในแต่ละวนัของคนในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตมาก ส่งผลต่อการบริโภคอาหารให้
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ยเพราะการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งเร่งรีบและแข่งขนักบัเวลา ท าให้ตอ้งเลือกอาหาร
ท่ีใชเ้วลาในการปรุงและการบริโภคไม่นานนกั แต่ตอ้งมีคุณค่าเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
ดงันั้นอาหารประเภทนมจึงเป็นทางเลือกหน่ึงซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในปัจจุบนัเพราะเป็นอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอุดมไปดว้ยสารอาหารหลากหลายท่ีร่างกายตอ้งการ ไดแ้ก่ น ้ า 87% โปรตีน 
3.5% น ้ าตาลแลกโทส 4.9% แร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ ไนอะซิน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และท่ีส าคญัเป็น
แหล่งท่ีให้แร่ธาตุแคลเซียมสูง และวิตามินท่ีส าคญัๆ หลายตวัไดแ้ก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วติามินบี 
6 วิตามินบี 12 วิตามินเอ วิตามินซี นอกจากน้ี นมยงัประกอบดว้ย ไขมนั 3.9% โดยแบ่งเป็นไขมนั
ชนิดอ่ิมตวัประมาณ ร้อยละ 60 และไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั ร้อยละ 40 ตามล าดบั จึงไม่น่าแปลกใจท่ี
รัฐบาลให้การสนบัสนุนและรณรงคใ์หผู้บ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ด่ืมนมใหม้ากข้ึน อยา่งนอ้ยวนัละ 2 – 3 
แกว้ จนมีค าขวญัคุน้หูวา่ “วนัน้ีคุณด่ืมนมแลว้หรือยงั” หรือ “นม ยิง่ด่ืม สุขภาพยิง่ดี” อุตสาหกรรมนม
ในประเทศไทยจดัเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมอยา่งจริงจงั
จากภาครัฐโดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11พ.ศ. 2555-2559โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการบริโภคนม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในประเทศ  
ผลิตภณัฑ์หลกัของอุตสาหกรรมนมไทยท่ีผลิตและจ าหน่ายในประเทศส่วนมากเป็นผลิตภณัฑ์นม
พร้อมด่ืม 

ในปี 2556 มูลค่าตลาดรวมผลิตภณัฑ์นมพร้อมด่ืมในประเทศไทย (รวมทุกผลิตภณัฑ์ทั้ง
นมววั นมถัว่เหลือง นมเปร้ียว นมผสมมอลตท่ี์เป็นยเูอชทีและพาสเจอร์ไรซ์) มีมูลค่า 49,000 ลา้นบาท 
เติบโต 5% โดยเป็นตลาดรวมนมพาสเจอไรซ์มีมูลค่าอยูท่ี่ประมาณ 6,500 ลา้นบาท (ไทยโพสต,์ 2556)   
เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเอาใจใส่สุขภาพมากข้ึน จึงเลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงนมสามารถเป็นไดท้ั้งเคร่ืองด่ืมและอาหารเสริมท่ีผูบ้ริโภคมกันึกถึงในอนัดบั
ตน้ๆ ประกอบกบัผูผ้ลิตไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
กลุ่มต่างๆ นบัตั้งแต่ รสชาติ ไปจนถึงบรรจุภณัฑ์ท่ีดึงดูดใจและมีความทนัสมัย รวมถึงการกระจาย
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สินคา้อย่างทัว่ถึง ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ท่ีวางจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกมีหลายแบรนด ์
อาทิ ดชัมิลล์ ดีไลท ์ยาคูลท ์แอคทิเวีย บีทาเกน้ เมจิ และโฟร์โมสต์   ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้
และสนบัสนุนให้ตลาดเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประชากรท่ีอาศยัอยูเ่ป็น
จ านวนมากถึง 5,673,560 คน (ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2556) 
เพื่อให้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน ทางบริษทัผูผ้ลิตจึงไดน้ าระบบการกระจายสินคา้ผ่านพ่อคา้
คนกลาง โดยมีการแต่งตั้งผูแ้ทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้เป็นคลงัเก็บ
รักษาสินค้า และเป็นจุดกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  

เขตบางขนุเทียนกรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนทุกปี โดยปัจจุบนัมี 
ประชากรจ านวน 165,693 คน โดยมีถนนพระรามท่ี 2 เป็นถนนสายหลกั เป็นประตูลงสู่ภาคใต ้จึงมี
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินคา้ และอยูใ่กลท้ะเล  มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เขา้มาก่อตั้ง
มากข้ึน ส่งผลใหชุ้มชนขยายตวัข้ึนอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีร้านคา้ปลีกเพิ่มมากข้ึนเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนมากข้ึน  โดยร้านคา้ปลีกต่างก็ไดน้ าผลิตภณัฑน์มและนมพาสเจอร์ไรซ์
มาจ าหน่ายในร้านคา้ของตน  ส่งผลให้ธุรกิจเก่ียวกบัอาหารบ ารุงสุขภาพผลิตภณัฑ์นมและนมพาส
เจอร์ไรซ์ในเขตบางขุนเทียนเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมูลค่าตลาดนมพาสเจอร์ไรซ์ในเขตบางขุน
เทียน มีมูลค่า 115 ลา้นบาทต่อปี  (ฝ่ายการตลาด บริษทั ดชัมิลล์ จ  ากดั, 2556)  โดยมีนมพาสเจอร์ไรซ์
ยี่ห้อ ดชัมิลล์เป็นผูน้ าตลาด  ในเขตบางขุนเทียนมีร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ยี่ห้อดชัมิลล ์
จ านวน 1,276 ร้าน (ฝ่ายการตลาดบริษทั ดชัมิลล์ จ  ากดั, 2556)  โดยร้านคา้ปลีกเหล่าน้ีจ  าหน่ายนมพาส
เจอร์ไรซ์ยี่ห้อดชัมิลล์และจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ยี่ห้ออ่ืนควบคู่กนัไปดว้ย  นอกเหนือจากร้านคา้
ดงักล่าวขา้งตน้ยงัมีร้านคา้ปลีกอีกจ านวนหน่ึงซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนท่ีจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์
ยี่ห้อ อ่ืน ๆ แต่ไม่ได้จ  าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ยี่ห้อดัชมิลล์   ปัจจุบันในเขตบางขุนเทียนมีผูแ้ทน
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์อยู่จ  านวน  7 ราย (ฝ่ายการตลาด บริษทั ดชัมิลล์ จ  ากดั)  ซ่ึงเป็น
พ่อคา้คนกลางท่ีรับสินค้าจากบริษทัผูผ้ลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ยี่ห้อต่างๆ แล้วน ามาจ าหน่ายต่อให้กับ
ร้านคา้ปลีกในเขตบางขุนเทียน  อน่ึงในการซ้ือสินคา้จากผูแ้ทนจ าหน่ายทั้ง 7 รายน้ี ร้านคา้ปลีกยอ่มมี
ความคาดหวงัต่อบริการของผูแ้ทนจ าหน่ายว่าจะสามารถส่งผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ประเภท  รูปแบบ 
ขนาดบรรจุและบรรจุภัณฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของร้านคา้ปลีกและผูบ้ริโภค รวมถึงการก าหนด
ราคาขายท่ีเหมาะสม และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัเวลากบัความตอ้งการ  การมีช่องทางการจดัส่งสินคา้
ให้แก่ร้านคา้ปลีกได้หลายช่องทาง และมีการส่งเสริมการตลาดให้กบัร้านคา้ปลีก  รวมถึงการสร้าง
ส่ิงจูงใจใหร้้านคา้ปลีกสั่งซ้ือสินคา้จากผูแ้ทนจ าหน่าย 
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ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงความคาดหวงัของร้านคา้ปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อ
บริการของผูแ้ทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อร้านคา้ปลีกในเขตบางขนุเทียน และ
ผูแ้ทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ น าไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวงัของร้านค้าปลีก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธุรกิจการจ าหน่ายนม     
พาสเจอร์ไรซ์ต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความคาดหวงัของร้านคา้ปลีกในเขตบางขนุเทียนต่อบริการของผูแ้ทนจ าหน่าย
นมพาสเจอร์ไรซ์  

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าใหท้ราบถึงความคาดหวงัของร้านคา้ปลีกในเขตบางขนุเทียนต่อบริการ 
ของผูแ้ทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางปรับกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของร้านคา้ปลีกในเขตบางขนุเทียน 
 
1.3 นิยำมศัพท์ 
 ควำมคำดหวัง  หมายถึง ความคิดเห็นของร้านคา้ปลีกต่อบริการของผูแ้ทนจ าหน่ายนม
พาสเจอร์ไรซ์ วา่ควรจะมี ควรจะเป็นอยา่งไรบา้ง  
 ร้ำนค้ำปลีก  หมายถึง  ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคในเขตบางขุนเทียน ท่ี
มีการซ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์จากผูแ้ทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อใหก้บัผูบ้ริโภค 
 ผู้แทนจ ำหน่ำยนมพำสเจอร์ไรซ์ หมายถึง ผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีท าหน้าท่ีในการจดัจ าหน่าย
นมพาสเจอร์ไรซ์ใหแ้ก่ร้านคา้ปลีก  
  นมพำสเจอร์ไรซ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์นมโคสดท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นนมท่ี
ผ่านการฆ่าเช้ือโรคด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 วินาที ซ่ึงท าให้นม
ดังกล่าวสามารถเก็บไวไ้ด้นาน 10 – 15 วนั นับจากวนัท่ีบรรจุภาชนะ และต้องเก็บรักษาไว้ท่ี   
อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือนมสดพาสเจอร์ไรซ์ และนมเปร้ียวพาสเจอร์
ไรซ์ 


