บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุบนั ประเทศไทยมี การแข่งขันกันสู งทั้งทางเศรษฐกิ จและสังคม ทาให้การดาเนิ น
ชี วิตในแต่ละวันของคนในปั จจุ บนั เปลี่ ยนแปลงไปจากในอดี ตมาก ส่ งผลต่อการบริ โภคอาหารให้
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะการดาเนิ นชีวิตที่ตอ้ งเร่ งรี บและแข่งขันกับเวลา ทาให้ตอ้ งเลือกอาหาร
ที่ใช้เวลาในการปรุ งและการบริ โภคไม่นานนัก แต่ตอ้ งมีคุณค่าเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย
ดังนั้นอาหารประเภทนมจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งซึ่ งได้รับความนิ ยมอย่างสู งในปั จจุบนั เพราะเป็ นอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายที่ร่างกายต้องการ ได้แก่ น้ า 87% โปรตีน
3.5% น้ าตาลแลกโทส 4.9% แร่ ธาตุ ต่างๆ ได้แก่ ไนอะซิ น ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และที่ สาคัญเป็ น
แหล่งที่ให้แร่ ธาตุแคลเซี ยมสู ง และวิตามินที่สาคัญๆ หลายตัวได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี
6 วิตามินบี 12 วิตามินเอ วิตามินซี นอกจากนี้ นมยังประกอบด้วย ไขมัน 3.9% โดยแบ่งเป็ นไขมัน
ชนิ ดอิ่ มตัวประมาณ ร้ อยละ 60 และไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัว ร้ อยละ 40 ตามลาดับ จึ งไม่น่าแปลกใจที่
รัฐบาลให้การสนับสนุ นและรณรงค์ให้ผบู ้ ริ โภคทุกเพศ ทุกวัย ดื่มนมให้มากขึ้น อย่างน้อยวันละ 2 – 3
แก้ว จนมีคาขวัญคุน้ หูวา่ “วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรื อยัง” หรื อ “นม ยิง่ ดื่ม สุ ขภาพยิง่ ดี” อุตสาหกรรมนม
ในประเทศไทยจัดเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ซึ่ งได้รับการส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง
จากภาครัฐโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11พ.ศ. 2555-2559โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี จากการบริ โภคนม รวมทั้งส่ งเสริ มอาชี พให้แก่ประชาชนในประเทศ
ผลิ ตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมนมไทยที่ ผลิ ตและจาหน่ ายในประเทศส่ วนมากเป็ นผลิ ตภัณฑ์นม
พร้อมดื่ม
ในปี 2556 มูลค่าตลาดรวมผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทย (รวมทุกผลิตภัณฑ์ท้ งั
นมวัว นมถัว่ เหลือง นมเปรี้ ยว นมผสมมอลต์ที่เป็ นยูเอชทีและพาสเจอร์ ไรซ์) มีมูลค่า 49,000 ล้านบาท
เติบโต 5% โดยเป็ นตลาดรวมนมพาสเจอไรซ์มีมูลค่าอยูท่ ี่ประมาณ 6,500 ล้านบาท (ไทยโพสต์, 2556)
เนื่ องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เอาใจใส่ สุขภาพมากขึ้น จึงเลื อกบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ มที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย ซึ่ งนมสามารถเป็ นได้ท้ งั เครื่ องดื่มและอาหารเสริ มที่ผบู ้ ริ โภคมักนึ กถึงในอันดับ
ต้นๆ ประกอบกับผูผ้ ลิตได้พฒั นาผลิ ตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มต่างๆ นับตั้งแต่ รสชาติ ไปจนถึ งบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดึงดูดใจและมีความทันสมัย รวมถึงการกระจาย
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สิ นค้าอย่างทัว่ ถึ ง ปั จจุบนั มีผลิ ตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรซ์ ที่วางจาหน่ ายในร้ านค้าปลีกมีหลายแบรนด์
อาทิ ดัชมิลล์ ดีไลท์ ยาคูลท์ แอคทิเวีย บีทาเก้น เมจิ และโฟร์ โมสต์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้า
และสนับสนุ นให้ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานคร ที่มีประชากรที่อาศัยอยูเ่ ป็ น
จานวนมากถึ ง 5,673,560 คน (สานักบริ หารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556)
เพื่อให้ได้เปรี ยบทางการแข่งขันมากขึ้น ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตจึงได้นาระบบการกระจายสิ นค้า ผ่านพ่อค้า
คนกลาง โดยมีการแต่งตั้งผูแ้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้เป็ นคลังเก็บ
รัก ษาสิ นค้า และเป็ นจุ ดกระจายสิ น ค้าสู่ ร้านค้าปลี ก เพื่ อให้ ค รอบคลุ ม พื้ นที่ และตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
เขตบางขุนเทียนกรุ งเทพมหานคร มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปั จจุบนั มี
ประชากรจานวน 165,693 คน โดยมี ถนนพระรามที่ 2 เป็ นถนนสายหลัก เป็ นประตูลงสู่ ภาคใต้ จึงมี
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ งสิ นค้า และอยูใ่ กล้ทะเล มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาก่อตั้ง
มากขึ้น ส่ งผลให้ชุมชนขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังมีร้านค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีจานวนมากขึ้น โดยร้านค้าปลีกต่างก็ได้นาผลิตภัณฑ์นมและนมพาสเจอร์ ไรซ์
มาจาหน่ ายในร้ านค้าของตน ส่ งผลให้ธุรกิ จเกี่ ยวกับอาหารบารุ งสุ ขภาพผลิ ตภัณฑ์นมและนมพาส
เจอร์ ไรซ์ ในเขตบางขุนเที ยนเติบ โตขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมูลค่าตลาดนมพาสเจอร์ ไรซ์ในเขตบางขุน
เทียน มีมูลค่า 115 ล้านบาทต่อปี (ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ดัชมิลล์ จากัด, 2556) โดยมีนมพาสเจอร์ ไรซ์
ยี่ห้อ ดัชมิลล์เป็ นผูน้ าตลาด ในเขตบางขุนเทียนมีร้านค้าปลีกที่จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ยี่ห้อดัชมิลล์
จานวน 1,276 ร้าน (ฝ่ ายการตลาดบริ ษทั ดัชมิลล์ จากัด, 2556) โดยร้านค้าปลีกเหล่านี้ จาหน่ายนมพาส
เจอร์ ไรซ์ยี่ห้อดัชมิลล์และจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ยี่ห้ออื่นควบคู่กนั ไปด้วย นอกเหนื อจากร้านค้า
ดังกล่าวข้างต้นยังมีร้านค้าปลีกอีกจานวนหนึ่งซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอนที่จาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์
ยี่ห้อ อื่ น ๆ แต่ ไ ม่ ไ ด้จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไ รซ์ ยี่ห้อดัชมิ ล ล์ ปั จจุ บ ัน ในเขตบางขุน เที ย นมี ผูแ้ ทน
จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรซ์ อยู่จานวน 7 ราย (ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ดัชมิ ลล์ จากัด) ซึ่ งเป็ น
พ่อค้าคนกลางที่รับสิ นค้าจากบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตนมพาสเจอร์ ไรซ์ ยี่ห้อต่างๆ แล้วนามาจาหน่ ายต่อให้ก ับ
ร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียน อนึ่ งในการซื้ อสิ นค้าจากผูแ้ ทนจาหน่ายทั้ง 7 รายนี้ ร้านค้าปลีกย่อมมี
ความคาดหวังต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ ายว่าจะสามารถส่ งผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประเภท รู ปแบบ
ขนาดบรรจุและบรรจุภ ัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของร้านค้าปลีก และผูบ้ ริ โภค รวมถึงการกาหนด
ราคาขายที่เหมาะสม และสามารถส่ งสิ นค้าได้ทนั เวลากับความต้องการ การมีช่องทางการจัดส่ งสิ นค้า
ให้แก่ ร้านค้าปลี กได้หลายช่ องทาง และมีการส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ร้ านค้าปลี ก รวมถึ งการสร้ าง
สิ่ งจูงใจให้ร้านค้าปลีกสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากผูแ้ ทนจาหน่าย
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ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงต้องการศึกษาถึงความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อ
บริ การของผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียน และ
ผูแ้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ นาไปเป็ นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของร้ า นค้าปลี ก อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการดาเนิ น งานของธุ รกิ จการจาหน่ า ยนม
พาสเจอร์ ไรซ์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่าย
นมพาสเจอร์ไรซ์
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบถึงความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อบริ การ
ของผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์
2. สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียน
1.3 นิยำมศัพท์
ควำมคำดหวัง หมายถึง ความคิดเห็นของร้านค้าปลีกต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ ายนม
พาสเจอร์ไรซ์ ว่าควรจะมี ควรจะเป็ นอย่างไรบ้าง
ร้ ำนค้ ำปลีก หมายถึง ร้านค้าปลีกที่จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในเขตบางขุนเทียน ที่
มีการซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์จากผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ผู้แทนจำหน่ ำยนมพำสเจอร์ ไรซ์ หมายถึง ผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ทาหน้าที่ในการจัดจาหน่าย
นมพาสเจอร์ ไรซ์ให้แก่ร้านค้าปลีก
นมพำสเจอร์ ไรซ์ หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์นมโคสดที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เป็ นนมที่
ผ่านการฆ่ าเชื้ อโรคด้วยความร้ อนที่ อุณ หภู มิ 72 องศาเซลเซี ย ส ระยะเวลา 15 วิน าที ซึ่ งท าให้ น ม
ดัง กล่ า วสามารถเก็ บ ไว้ไ ด้น าน 10 – 15 วัน นับ จากวัน ที่ บ รรจุ ภ าชนะ และต้อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ที่
อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้คือนมสดพาสเจอร์ ไรซ์ และนมเปรี้ ยวพาสเจอร์
ไรซ์
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