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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภายทางการแขงขัน 
กรณีศึกษา บริษัท ดูเม็กซ จํากัด นี้เปนการศึกษาเพ่ือตองการแกไขปญหาสวนแบงทาง
การตลาดที่ลดลง สงผลกระทบใหยอดขายและกําไรของบริษัทลดลง 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส/อุปสรรค/จุดแข็ง/จุดออน 
2. เพ่ือกําหนด และพัฒนากลยุทธเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด 
จากการศึกษาขอมูลตางๆ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิจาก

การสัมภาษณผูบริหาร ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวาสาเหตุที่ทําใหสวนแบงทาง
การตลาดลดลง สงผลกระทบตอยอดขายและกําไรของบริษัท นาจะเกิดมาจากภัยจากสินคา
ทดแทนจากการสนับสนุนของภาครัฐใหเลี้ยงลูกดวยนมแม เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีกับลูก ซึ่ง
สินคาในกลุมสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ป มียอดขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 50 จากยอดขายของ
บริษัททําใหยอดขายและผลกําไรจากนมกลุมนี้ลดลง อีกทั้งวิกฤติเศรษฐกิจทําใหผูบริโภค
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคโดยนมยูเอชทีมียอดขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 18 ของ
ยอดขายบริษัทไดรับผลกระทบจากนมยูเอชทีสารอาหารต่ําที่มีราคาถูกกวา เนื่องจากผูบริโภค
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคคือลดความถี่ในการเลือกซื้อสินคา แตเลือกซื้อในปริมาณที่
มากข้ึนเพราะมีความเชื่อวาปริมาณมากเพราะเชื่อวาถูก จากขอมูลปฐมภูมิบทสัมภาษณ
ผูบริหารเชิงลึกพบโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ จากผลกระทบอัตราการเกิดที่ลดลงทําให
ครอบครัวมีเงินสําหรับการใชจายเพ่ือลูกเพ่ิมมากข้ึนมีศักยภาพในการซื้อสูง โดยกลุมผูบริโภค



 

คุณแมหัวกาวหนายอมจายแพงกวาเพ่ือใหลูกไดสิ่งที่ดีที่สุดมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน พฤติกรรมของ
ลูกคาจะมีการวางแผนกอนตัดสินใจซื้อ แตการเลือกซื้อนมบุคลากรทางการแพทยมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ เนื่องจากภาพลักษณดูมีความรูนาเชื่อถือจึงมองเห็นชองทางการกระจายสินคา
ไปยังลูกคาผานชองทางรานขายยา โดยมุงหวังการสรางลูกคาใหมและสินคาเขาถึงผูบริโภคได
งาย โดยมีการคาดหวังยอดขายจากการเกิดการซื้อตอเนื่องในชองทางหางสรรพสินคาและ
รานคาสะดวกซื้อ นอกจากนั้นยังเปนการสรางภาพลักษณใหกับตัวสินคาเพราะการแนะนําจาก
บุคลากรทางการแพทยจะสรางความนาเชื่อถือและเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาและบอกตอ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1 องคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร  
 
 1.1.1 ภาพรวมขององคกร  

บริษัท ดูเม็กซ จํากัด  เปนบริษัทผูผลิตและจําหนายนมผงสําหรับทารก, เด็กโต,       
นมสําหรับคุณแมตั้งครรภ ไดกอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2500 จดทะเบียนบริษัทวันที่ 22 สิงหาคม 
2500 ดวยทนุจดทะเบียน 30,000,000.- ลานบาท ปจจุบันดูเม็กซเปนหนึ่งในกลุมบริษัทดานอน
ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในดานอาหารเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้ ดูเม็กซยังไดรับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 ISO 14001 OHSASH GMP และ HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) ซึ่งรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ และระบบ
บริหารสิ่งแวดลอม เราเชื่อในเรื่องของการตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยการมอบ
คุณคาที่ดีที่สุดดวยนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง คุณภาพที่ไดรับการควบคุมอยางเครงครัด 
ตลอดจนทําธุรกิจอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม  
วิสัยทัศน (Vision) 
เปนอันดับ 1 ในตลาดผลิตภัณฑโภชนาการสําหรับทารกและเด็ก มีภาพลักษณที่ดีที่สุดใน
สายตาของลูกคาของเรา 
พันธกิจ (Mission) 
ผลิตภัณฑโภชนาการเพ่ือพัฒนาการที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก 
โครงสรางการบริหารงานกรณีศึกษาดูเม็กซ  
 บริษัทกรณีศึกษาดูเม็กซ มีพนักงาน 650 คนแบงโครงสรางองคกรออกเปน 6 ฝาย 
แผนภาพที ่1.1 โครงสรางองคกร บริษัท ดูเม็กซ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
  
 

กรรมการผูจัดการ 

ผูอํานวยการ
ฝายขาย 

 

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการ 

ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด 

ผูอํานวยการ 
ฝายโภชนาการ 

ผูอํานวยการ
ฝายบุคคล 

ผูอํานวยการ
ฝายการเงิน 
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โครงสรางและแผนผังการบริหารของบริษัท ดูเม็กซ จํากัด แบงเปนฝายงานตางๆ ดังนี้ 
1. ฝายปฏิบัติการ (Operations) ประกอบดวยพนักงานผลิต, QC, R&D มีหนาที่วาง

แผนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสินคาทุกข้ันตอน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รับคําสั่งซื้อ จัดสง
สินคา และมีหนวยงานจัดซื้อกลางเพ่ือจัดหาวัตถุดิบ ตอรองราคา 

2. ฝายการตลาด (Marketing) พนักงานการตลาด, สนับสนุนการตลาด, ลูกคาสัมพันธ มี
หนาที่วิเคราะหสภาพตลาด วางแผนการดําเนินงานดานการตลาดและจัดทําโปรโมชั่น  

3. ฝายขาย (Sales) พนักงานขาย, สนับสนุนการขาย มีหนาที่ทําการติดตอลูกคา ทํา
ยอดขายใหบริษัท และจัดทําโปรโมชั่นรวมกับฝายการตลาด 

4. ฝายโภชนาการ (Nutrition) ที่ปรึกษาดานโภชนาการ มีหนาที่ใหความรูและสื่อสาร
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑกับบุคคลากรทางการแพทยและคุณแม 

5. ฝายบุคคล (Human Resources and Administrative) พนักงานบุคคล มีหนาที่
วางแผนจัดหาทรัพยากรบุคคล ฝกอบรมพนักงาน 

6. ฝายการเงิน (Finance and Accounting) พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน มีหนาที่
คือดูแลงบของบรษิัท วางแผนและจัดหาเงินทุน ควบคุมคาใชจายและการหมุนเวียนกระแสเงิน
สดการจัดทํารายการทางการเงิน 
รายละเอียดของสินคา   
แบงกลุมผลิตภัณฑตามชวงอายุ 
ชวงที่ 0 : นมดัดแปลงสําหรับคุณแมตั้งครรภ  
ชวงที่ 1 : นมดัดแปลงสําหรับทารก นมสําหรับชวงอายุแรกเกิด – 6 เดือน 
ชวงที่  2 : นมสูตรตอเนื่อง นมสําหรับชวงอายุ 6 เดือน – 1 ขวบ 
ชวงที่  3 : นมวัวครบสวนนมผงธรรมดาหรือนมคืนรูปธรรมดาสําหรับเด็กอายุ 1-3 ป 
ชวงที่  4 : นมวัวครบสวนนมผงธรรมดาหรือนมคืนรูปธรรมดาสําหรับเด็กอายุ 3 ปข้ึนไป 
 โดยผลิตภัณฑนมในกลุมสูตรสารอาหารเสริมพิเศษสําหรับชวงวัยที่ 0-4 ใหความสําคัญ
ทางดานสุขภาพและภูมิปองกันเพ่ือสรางภูมิคุมกัน สวนกลุมนมสูตรสารอาหารมาตราฐานมี
เพียงนมสําหรับชวงวัยที่ 1-4 ใหความสําคัญทางดานรับประทานแลวมีความสุข สุขภาพดี
อารมณดี การเจริญเติบโตแบบมีความสุข 
กลุมลูกคาและชองทางจัดจําหนาย 
ในปจจุบันบริษัทจัดจําหนายผาน 4 ชองทาง คือ  
MT คือ หางสรรพสินคาทั้งคาปลีกและคาสงมีสาขา 
GT คือ ตัวแทนจําหนายศูนยกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
NA คือ ตัวแทนบริษัทประสานงานบุคคลากรทางการแพทย 
Export คือ สงออกไปยังประเทศลาว โดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศลาว 
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MT, 44%

GT, 53%

NA, 2% Export, 1%  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 สัดสวนยอดขายตามชองทางการจัดจําหนาย บริษัท ดูเม็กซ จํากัด 2552 
 จากแผนภาพที่ 1.1 แสดงใหเห็นวา ลูกคาหลักของบริษัทมีสัดสวนสูงที่สุด ไดแก 
ชองทางตัวแทนจําหนายศูนยกระจายสินคา รอยละ 53 รองลงมาคือชองทางหางสรรพสินคาทั้ง
คาปลีกและคาสงรอยละ 44 ชองทางตัวแทนบริษัทติดตอประสานบุคคลากรทางการแพทย    
รอยละ 2 และนอยที่สุดคือ ชองทางสงออกไปยังประเทศลาว รอยละ 1 
 

1.1.2 สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกร 
1.1.2.1 อัตราการเกิดลดลง ปญหาจากอัตราการเกิดของประชากรชาวไทยที่มี

แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุมาจากภาวะเจริญพันธุที่ลดต่ําลงและคนไทยมีชีวิตยืนยาว
ประเทศไทยประสบความสําเร็จดานคุมกําเนิด ทําใหอัตราการเกิดทารกต่ํากวาอัตราทดแทน คือ
อัตราการคุมกําเนิดของผูหญิงที่สมรสในป 2521 อยูที่ 53.4% เพ่ิมเปน 81% ในป 2551 โดย
การคุมกําเนิดของกลุมคนมีฐานะ มีการศึกษาสูงกวากลุมมีฐานะยากจน และมีชวงหางของการมี
บุตรยาวนานข้ึนอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.2 อัตราการเพ่ิมประชากรไทย 2548 - 2578 
(ที่มา : http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article02.htm) 
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  1.1.2.2 การสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 ปจจุบันรัฐบาลใหการสนับสนุนการใหนมบุตรจากนมแมโดยมี “ศูนยนมแมแหงประเทศ-
ไทย” จัดทําโครงการสายใยรักนมแม ใหขอมูลและคําแนะนําสนับสนุน มีการจัดอบรมสัมมนา
เพ่ือสงเสริมโครงการ “มุมใหนมแม” โดยมีการจัดหองสําหรับคุณแมในการใหนมบุตร ทั้งที่
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา สถานีอนามัย ซึ่งบางบริษัทจัดสถานที่ใหคุณแมปมนมเก็บและแช
ตูเย็นเพ่ือเก็บไวใหนมบุตรที่บาน และโครงการ “สายใยรักแหงครอบครัว” โดยพระองคเจา
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่ทรงเปนองคตัวอยางการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยประทานพระกษีธารา
แดพระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ซึ่งจากโครงการดังกลาวบรรลุผลสําเร็จ จากผล
ประเมินของโรงพยาบาลสายใยรักของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงตุลาคม 
2551 พบวาหญิงไทยเริ่มตระหนักประโยชนการใหลูกกินนมแมมากข้ึน และหันมาเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียว โดยในแตละปมีเด็กไทยเกิดประมาณ 800,000 คน ณ ปจจุบัน มีเด็กไทย
ประมาณรอยละ 15 คือ 120,000 คน ที่ไดรับนมแมอยางเดียว ในอายุ 6 เดือนแรก เพ่ิมข้ึนจาก
ป 2548 ที่มีเพียงรอยละ 5 คือ 40,000 คน   

1.1.2.3 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า วิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา สงผลกระทบตอเนื่อง
ไปยังเศรษฐกิจของอีกหลายๆ ประเทศ ซึ่งสหรัฐฯ ถือเปนประเทศคูคาสําคัญของไทย ทําให
วิกฤติเศรษฐกิจที่สหรัฐเผชิญสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยดวย นอกจากทําใหผูประกอบการ
หลายแหงในประเทศตองลดตนทุนการผลิตลง เกิดการ "เลิกจางงาน" หรือ ปลดพนักงานออก 
จึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกบริโภคลดลง 
 ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอยอดขายที่ลดลงของบริษัทและตลาดอุตสาหกรรมนม
คืออัตราการเกิดที่ลดลงกลุมเปาหมายลดลง การสนับสนุนของภาครัฐทําใหสูญเสียลูกคาจาก
สินคาทดแทน และวิกฤติเศรษฐกิจทําใหพฤติกรรมผูบริโภคมีการระมัดระวังในการเลือกซื้อ
สินคา และใชจายลดลง 

1.1.2 สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลักขององคกร 
 จากผลการสํารวจสวนแบงทางการตลาดจากบริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด
พบวาบริษัทสูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับคูแขงขันในชวงไตรมาศที่ 3 ของป 2552 โดย
สวนแบงทางการตลาดสูงสุดในเดือนธันวาคมอันดับหนึ่งรอยละ 29.1 คือ บริษัท มี้ด จอหนสัน- 
นิวทริชัน ประเทศไทย จํากัดอันดับสองรอยละ 27.0 คือ บริษัท ดูเม็กซ จํากัด อันดับสามคือ 
บริษัท เนสทเล ไทย จํากัด 
 
 
 
 



 5 

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

Infant 
GUM 
Maternal 

Infant  1,565,207. 1,912,261. 2,267,607. 2,438,892. 2,522,102. 2,345,614.

GUM  1,777,540. 2,084,741. 2,327,898. 2,535,366. 2,554,628. 2,293,680.

Maternal  -    9,753.57  14,173.38  22,717.21  33,208.16  41,226.80 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.3 สวนแบงทางการตลาด 2552 
(ที่มา : บริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด) 
 
1.2 ปญหาและลักษณะปญหาที่มีผลกระทบกับองคกร 
  จากสภาวการณแขงขันในอุตสาหกรรมนมมีการแขงขันเพ่ิมข้ึน ผลกระทบเนื่องมาจาก
ปจจัยภายนอก บริษัทไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว จากการศึกษาขอมูลแผนภาพ 1.4 
ยอดขายบริษัท ดูเม็กซ จํากัด ยอนหลัง  6 ปพบวาบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตป 
2004 และมีแนวโนมลดลงตั้งแตชวงป 2008 ซึ่งนมสําหรับคุณแมตั้งครรภ มีแนวโนมยอดขาย
เพ่ิมสูงข้ึน 
   
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.4 ยอดขายยอนหลัง 6 ป 2547 -2552 
(ที่มา : ฝายขาย บริษัท ดูเม็กซ จํากัด) 



 6 

Infant 
50%

GUM 
49%

Maternal 
1%

 จากการศึกษาแผนภาพที่ 1.5 สัดสวนยอดขายป 2009 ยอดขายของลูกคาในกลุม 
Infant เปนผลิตภัณฑนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ปมีสัดสวนยอดขาย 50% ของบริษัท 
ในขณะที่ยอดขายในกลุม GUM สําหรับเด็กอายุ 1 ปข้ึนไปมีสัดสวนยอดขาย 49% แบงเปน
ยอดขายจากผลิตภัณฑนมผงรอยละ 82 นมยูเอชทีรอยละ 18   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.5 สัดสวนยอดขายตามผลิตภัณฑ 2552 
(ที่มา : ฝายขาย บริษัท ดูเม็กซ จํากัด) 
 
 จากการศึกษาขอมูลบริษัทสูญเสียสวนแบงทางการตลาดทําใหยอดขายลดลงซึ่งจาก
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกแตคูแขงขันสามารถแยงสวนแบง
ทางการตลาดทําใหมูลคายอดขายโดยรวมลดลงในป 2009 จนอาจสงผลกระทบตอธุรกิจในระยะ
ยาว จึงขอทําการศึกษาในกลยุทธของกลุมบริษัท (Corporate Strategies) เพ่ือวางกลยุทธ
ปญหาสวนแบงทางการตลาดที่ลดลง 
 
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนโอกาสอุปสรรคจุดแข็งและจุดออน ของอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือกําหนด และพัฒนากลยุทธเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด 

 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ระยะสั้น 

1. การเพ่ิมและขยายฐานลูกคาเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด 
 
ระยะกลาง 

1. การมีภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภค 
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2.  การมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเพ่ือใหสนับสนุนผลิตภัณฑกับผูบริโภค 
 
ระยะยาว 

1. เพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
2. ลูกคามีความจงรักภักดีตอบริษัท (Loyalty) 
 



บทท่ี 2 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
 

 ในการศึกษาคนควาเรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขัน 
กรณีศึกษา บริษัท ดูเม็กซ จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
และแบงการนําเสนอออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้  
 

2.1 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force Model) 
2.2 การวิเคราะหบริษัท (SWOT Analysis)  
2.3 การวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis) 
2.4 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategy Management) 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
2.1 การวิเคราะหปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการแขงขัน (Five Forces Model) 
 Michael E. Porter เสนอวาสภาวะการดําเนินงานขององคกรธุรกิจข้ึนอยูกับสภาวะการ
แขงขันในอุตสาหกรรมที่องคกรธุรกิจนั้นอยู  และสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งยอมข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ 5 ประการ ความเขมแข็งของปจจัยทั้ง 5 ประการ
นี้บงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ย่ิงปจจัยเหลานี้มีความ
เขมแข็งมากเทาใดยอมสงผลเสียตอการข้ึนราคาซึ่งนําไปสูการไดกําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรม
นั้น ๆ ซึ่งถือเปนขอจํากัดของธุรกิจในขณะเดียวกันถาปจจัยนั้น ๆ มีความออนแอยอมเปน
โอกาสอันดีตอธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถไดกําไรไดมากข้ึน แต
เนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยูเสมอ ดังนั้นความเขมแข็งหรือผลของปจจัยทั้ง 5 
ประการนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2.1  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Forces Model) 
ที่มา : (Michael E. Porter)  
 

ปจจัยสําคัญที่ธุรกิจจะตองทําเพ่ือใหไดผลตอบแทนสูงที่สุด ไดแกการหาตําแหนงใน
อุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปจจัยทั้ง 5 ประการเพ่ือที่จะหาความไดเปรียบออกมา
หรือปองกันตนเอง ปจจัยทั้ง 5 ประกอบดวย 

2.1.1. ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม 
คูแขงขันใหม ๆ ไดแกองคกรธุรกิจอ่ืนที่ในขณะนั้นอยูภายนอกอุตสาหกรรมแตมี

ความสามารถและแนวโนมที่จะเขามาในอุตสาหกรรม โดยปกติแลวองคกรธุรกิจเดิมที่อยูภายใน
อุตสาหกรรมจะพยายามปองกันไมใหองคกรใหม ๆ เขามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองคกรใหม  
ที่จะเขามาในอุตสาหกรรมจะสงผลกระทบตอสภาวะในการแขงขันในอุตสาหกรรมอันเปน
ขอจํากัดที่สําคัญตอการดําเนินงาน และการแขงขันขององคกรธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรม 
เนื่องจากองคกรใหมที่เขามายอมตองการสวนแบงตลาด ซึ่งเปนผลเสียตอองคกรเดิมที่มีอยูแลว
ยกเวนในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว การเขามาของธุรกิจใหม ๆ กอใหเกิดการ
แขงขันที่รุนแรงย่ิงข้ึน อาจมีการลดราคาสินคาและบริการลง โดยในการตัดสินใจเขาสู
อุตสาหกรรมขององคกรธุรกิจใหมจะข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญสองประการไดแก ตนทุนในการเขา
สูอุตสาหกรรมและการโตตอบจากองคกรธุรกิจเดิม 

 

Potential Entrants 

Threat of new entrants 

Bargaining power of  
suppliers Industry 

Competitors 

 
Rivalry Among 
Existing Firms 

Buyers Suppliers 

Bargaining power of buyer 

Substitutes 
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2.1.2. ความรุนแรงของสภาวะการแขงขัน 
ระหวางองคกรธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะการแขงขันของระหวางธุรกิจ

ตาง ๆ จะทวีความรุนแรงข้ึนเมื่อองคกรธุรกิจหนึ่งมองเห็นชองทางการไดกําไรมากข้ึน หรือถูก
คุกคามมากการกระทําขององคกรธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เชน การลดราคา การตอสู
ทางดานการตลาด การแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาดหรือการเพ่ิมการใหบริการหลังการขายแก
ลูกคา ถาสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมไมรุนแรงโอกาสที่องคกรธุรกิจตาง ๆ จะข้ึนราคา
สินคาและบริการ เพ่ือใหไดมาซึ่งกําไรที่มากข้ึนก็จะมีมาก 

2.1.3. การมีสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนที่ผลิตสินคาที่

มีลักษณะที่ทดแทนกันได ซึ่งอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน แตสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดเหมือนกัน การมีสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืนยอมกอใหเกิดขอจํากัดในการตั้ง
ราคาสินคาไมใหสูงเกินไปเนื่องจากลูกคาอาจจะหันไปใชสินคาที่ทดแทนกันได และถาคาใชจาย
ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ (Switching Cost) ต่ํา ปจจัยในดานการใชสินคาทดแทนก็จะมีผลตอ
อุตสาหกรรมมากข้ึน เชน ชาอาจเปนสินคาทดแทนของกาแฟ ถากาแฟมีราคาสูงข้ึนมากลูกคา
อาจจะเปลี่ยนหันมาด่ืมชาแทน ธุรกิจที่สามารถผลิตสินคาที่ไมมีสินคาทดแทนไดยอมมี
ผลตอบแทนที่สูงเนื่องจากสามารถตั้งราคาของสินคาไดสูงโดยที่ไมตองกลัวสินคาทดแทน ถา
อุตสาหกรรมใดมีสินคาทดแทนไดงายยอมไมสามารถหากําไรไดมากเนื่องจากลูกคาจะหันไปใช
สินคาทดแทนแทน 

2.1.4. อํานาจตอรองของผูซ้ือ 
ผูซื้อจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรม ถาผูซื้อมีอํานาจตอรองหรือมีอิทธิพลตอการกําหนด

ราคาของสินคาและบริการใหต่ํา หรือมีอิทธิพลในการตอรองใหองคกรธุรกิจเพ่ิมคุณภาพของ
สินคาและบริการใหมากข้ึน ซึ่งสงผลตอองคกรธุรกิจในแงตนทุนการดําเนินงานที่สูงข้ึน ในขณะ
ที่ผูซื้อที่ไมมีความเขมแข็งหรือไมมีอํานาจตอรอง ยอมเปดโอกาสใหองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม
สามารถข้ึนราคาสินคาไดโดยงาย การที่ผูซื้อจะมีอํานาจมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับอํานาจ
ตอรองที่ผูซื้อมีตอองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม 

2.1.5. อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ 
ผูขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลตออุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถกําหนดใหสินคามีราคาสูง

หรือต่ําไดหรือเพ่ิมหรือลดคุณภาพของสินคาได ซึ่งสงผลตอตนทุนและกําไรขององคกรธุรกิจ ใน
กรณีที่ผูขายมีความออนแอหรือมีอํานาจในการตอรองต่ํายอมถูกผูซื้อกดราคา และเรียกรองให
สินคาที่มีคุณภาพที่สูงข้ึนได (ผศ.ดร. พักตรพจง วัฒนสินธุ และดร.พสุ เดชะรินทร. 2542,125) 
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2.2 การวิเคราะหบริษัท (SWOT Analysis)   
 การวิเคราะห SWOT อาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาเปนการทํา Situation Analysis เปน
การวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดออน หรือสิ่งที่อาจ
เปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูเปาหมายที่ตั้งไวในอนาคต การวิเคราะหสถานการณ 
(Situation Analysis) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูสภาพแวดลอมภายในองคกร (รูเรา) และ
วิเคราะหโอกาส อุปสรรค เพ่ือใหรูสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (รูเขา) เพ่ือประโยชนในการ
กําหนดวิสัยทัศน หรือเลือกกลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป ซึ่งจะเก่ียวของกับการทํา 
Strategic Decision อันเปนการตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือวิธีดําเนินงานที่สําคัญ ที่เปนหลักใน
การปฏิบัติไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน ซึ่งเปนการเลือกโดยคํานึงถึง
สภาพในอนาคต โดยคํานึงถึงจุดที่ตองการ รูสถานการณทั้ง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ในการดําเนินงานไปสูเปาหมายในอนาคต 
 2.2.1 S = Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึงสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซึ่ง
องคกรนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหรือหมายถึงการดําเนินงาน
ภายในองคกรทําไดดี 
 2.2.2 W = Weaknesses คือ จุดออน หมายถึงสถานการณภายในองคกรที่เปนลบ 
และดอยความสามารถซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในองคกรที่ทําไดไมดี 
 2.2.3 O = Opportunities คือ โอกาส หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่
เอ้ืออํานวยใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคกร 
 2.2.4 T = Threats คือ อุปสรรค หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวาง
การทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน
ปญหาตอองคกร 
 
2.3 การวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis) 
 การกําหนดกลยุทธจากการทําเทคนิควิเคราะห TOWS Matrix บนหลักการของ SWOT 
Analysis การใชเทคนิค TOWS Matrix เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวในแต
ละชองของกลยุทธหลักจะทําใหหาการดําเนินกลยุทธ ชัดเจนและบรรลุเปาหมายไดมากข้ึน 

2.3.1 กลยุทธ SO หรือ กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่องคกรจะใชความ
เขมแข็งภายในรับประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให ซึ่งทุกองคกรตางก็อยากมี
ความเขมแข็งภายในเพ่ือใหสามารถรับประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและสิ่งแวดลอม 
ณ ภายนอกไดนอกจากนี้หลายองคกรใชกลยุทธ WO, ST, WT เพ่ือที่จะสามารถใชกลยุทธ SO 
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ได หมายความวาเมื่อองคกรมีความออนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงใหภายในเขมแข็งข้ึน
และเมื่อองคกรประสบกับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุงเขาหาโอกาสที่
เปนคุณตอองคกรใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

2.3.2 กลยุทธ WO หรือ กลยุทธจุดออนกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่องคกรจะปรับปรุง
แกไขความออนแอภายในโดยอาศัยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสใหเพราะ
บางครั้งสิ่งแวดลอม ณ ภายนอกดีมากแตทวาองคกรมีปญหาภายในเองก็เปนที่นาเสียดายที่ไม
อาจไดรับประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดกวางใหในขณะนั้นได 

2.3.3 กลยุทธ ST หรือ กลยุทธจุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง ไดแก กลยุทธที่ใชความเขมแข็ง
ภายในขององคกร หลีกเลี่ยงหรือลดสวนที่เปดกวางใหในขณะนั้นได 

2.3.4 กลยุทธ WT หรือ กลยุทธจุดออนกับสิ่งกีดขวาง ไดแก กลยุทธที่ปกปองตัวเอง
อยางที่สุดคือพยายามลดความออนแอภายในใหไดและพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่กีดขวางคุกคามใหไดมากที่สุด องคกรใดหากเผชิญกับสิ่งกีดขวางภายนอกมากมาย
และภายในก็ออนแอองคกรนั้นก็จะตกอยูในสถานการณที่นาเปนหวง อาจทําไดเพียงการตอ
เพ่ือใหอยูรอดไดหรือไมก็ควบรวมกิจการเปนตน 
 
 

ตารางที่ 2.1  การวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis)   
 จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส 
 S O 
ใชจุดแข็งที่มีกับโอกาส 

 O W 
ใช โอกาสที่มี ใ นการลด
จุดออน 

อุปสรรค 
 S T 
ใชจุดแข็งปองกันผลกระทบ 
ที่จะเกิดข้ึน 

 W T 
เปลี่ยนวิกฤตใหเปน 
โอกาส 

 
2.4 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategy Management) 

พักตรผจง วัฒนสินธุ, พสุ เดชะรินทร (2542 : 4) การจัดการเชิงกลยุทธ คือ การ
กําหนด ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงจะ
ไดวางแผนจัดทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานตามภารกิจและบรรลุถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดตั้งไว นอกจากนี้เนื่องจากการที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงอาจจะกอใหเกิดโอกาสหรือขอจํากัดแกองคกร (Opportunities 
and Threats) ดังนั้น องคกรจึงจําเปนตองพิจารณาสภาพภายในขององคกรเพ่ือหาจุดแข็งหรือ



 12 

จุดออน (Strengths and Weakness) เพ่ือที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากขอจํากัดและใชประโยชน
จากโอกาสที่มีอยู 
กลยุทธแบงออกเปน  3  ระดับ  ไดแก 
 2.4.1  กลยุทธกลุมบริษัท  ( Corporate  Strategy )  :  เปนแผนการแขงขันโดยรวม
ขององคกร  เพ่ือควบคุมผลประโยชนและการดําเนินงานขององคกรทั้งหมด  ทั้งนี้ประกอบดวย
หนวยธุรกิจหลาย ๆ  หนวย  ไดแก  กลยุทธการเติบโต  กลยุทธการคงตัว กลยุทธปรับเปลี่ยน  
โดยใชเครื่องมือเพ่ือกําหนดกลยุทธ 
 2.4.1.1 กลยุทธการเติบโต มุงสรางอัตราการเติบโตที่มากกวาเมื่อเทียบกับตลาด มัก
ใชการพัฒนาตลาดใหม (Market Development-ตลาดใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา (Product 
Development) วิธีการใหม (New Process) หรือเจาะตลาดเพ่ิม (Market Penetration-ตลาด
ใหม สินคาเกา)  กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโตหมายถึง
รายไดที่มากข้ึน ราคาหุนที่สูงข้ึน และประสิทธิภาพของผูนํา แตการเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะ
นําไปสูความไมมีประสิทธิภาพ  
 2.4.1.1.1 Concentration on a Single Product or Services : เปนการสรางการเติบโต
ดวยสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว เชน McDonald ที่มีสินคาหลักเพียงอยางเดียว คือ แฮม
เบอเกอร และใชการเจาะตลาดเพ่ิมไปยังพ้ืนที่ใหมๆ ดวยการรักษามาตรฐาน/คุณภาพ/ความ
สะอาด สาเหตุที่บริษัทเลือกกลยุทธนี้มักจะมาจากการที่มีทรัพยากรไมเพียงพอ ที่อาจนํามาซึ่ง
ความเสี่ยงหากมีการตกต่ําของสินคาหรือบริการนั้น 
 2.4.1.1.2 Concentric Diversification : เปนการสรางการเติบโตดวยการเพ่ิมสินคาหรือ
บริการใหมที่สอดคลองกับสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว ซึ่งอาจสอดคลองในเรื่องเทคโนโลยี 
Know-how สายผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย หรือฐานลูกคา กลยุทธนี้จะสรางตําแหนง
การแขงขันที่แขงแกรงได  
 2.4.1.1.3 Vertical Integration : เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจที่มีอยู
สองทิศทาง คือ 1)การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยัง
ชองทางการจัดจําหนายของสินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายข้ึน และสามารถ
ควบคุมตนทุนขายได 2) การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการ
ลงทุนไปยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุน และคุณภาพของปจจัยนําเขา นอกจากนี้การใช Vertical Integration ยังทําให Market 
Power และ Barrier to Entry แตจะมีความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเก่ียวเนื่องกันใกลชิด 
 2.4.1.1.4 Horizontal Diversification :  เปนการสรางการเติบโตจากการซื้อ การควบ
รวม กิจการของคูแขง กลยุทธนี้คลายกับ Concentric Diversification ความแตกตางก็คือ 
Horizontal Diversification จะมุงเนนการเพ่ิมสินคาหรือบริการจากการซื้อบริษัทคูแขงเทานั้น  
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 2.4.1.1.5 Conglomerate Diversification : เปนการสรางการเติบโตจากการมีสินคาหรือ
บริการใหมที่ไมเก่ียวของกับสินคาหรือบริการที่มีอยูเลย ซึ่งจะสรางความไดเปรียบในลักษณะ
ของกลุมบริษัทที่ไมมีความสัมพันธกัน    
หาโมเดลของ MM ตลาดและสินคาเกา,ใหม 
 2.4.1.2 กลยุทธคงตัว กลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด หรือ
ตําแหนงทางการแขงขันของบริษัทไว เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา หรือมีคูแขง
รายใหมที่เขมแข็งเขามาในตลาด หรือสภาวการณผันผวน  
 2.4.1.2.1 Leadership : กลยุทธการมุงเปนผูนําตลาดดวยการดึงดูดลูกคาจากคูแขงที่
ออนแอ เนื่องจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําใหเฉพาะบริษัทที่เปนผูนําตลาด
เทานั้นที่สามารถทํากําไรและอยูรอดได 
 2.4.1.2.2 Niche : กลยุทธการมุงสรางความแขงแกรงในบางตลาดที่มีความชํานาญและ
มีตําแหนงการแขงขันที่เขมแข็ง 
 2.4.1.2.3 Harvest : กลยุทธการมุงทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพ่ิม ลดคาใชจายตางๆ 
ลง จะชวยลดปญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจตองขายธุรกิจหรือออกจาก
อุตสาหกรรมนี้ 
 2.4.1.2.4 Quick Divest : กลยุทธการขายธุรกิจทิ้งอยางรวดเร็วในชวงตนเริ่มตกต่ําของ
อุตสาหกรรม 
 
 2.4.1.3 กลยุทธปรับเปลี่ยนกลยุทธการปรับตัว ดวยการเปลี่ยนแปลงขนาดองคกร 
ลดตนทุน ปรับโครงสราง ขายธุรกิจ หรือลมละลาย เปนกลยุทธที่ใชในสถานการณที่ไมดี เชน
การไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ เศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทก็มีฐานะทางการเงินไมดี 
 2.4.1.3.1 Retrenchment : กลยุทธเพ่ือปรับเปลี่ยนเนื่องจากไมสามารถบรรลุเปาหมาย
เชิงกลยุทธ หรือประสิทธิภาพ/คุณภาพตกต่ํา เปนการปรับเปลี่ยนเพ่ือเตรียมตัวแขงขันอีกครั้ง
หนึ่ง เชน การทํา Reengineering องคกร หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
 2.4.1.3.2 Turnaround : กลยุทธเพ่ือพลิกสถานการณเลวรายของบริษัท โดยเฉพาะ
ทางดานการเงิน จึงเปนการปรับเปลี่ยจํานวนมาก มีความรุนแรง ดวยการควบรวมกิจการ ปรับ
โครงสรางหนี้ ขายสินทรัพย ลดขนาดองคกร หรือเปลี่ยนผูนําองคกร 
 2.4.1.3.3 Divest : กลยุทธการขายบางสวนของบริษัท กรณีที่กลยุทธ Harvest หรือ 
Turnaround ไมประสบความสําเร็จ 
 2.4.1.3.4 Liquidation : กลยุทธการเลิกกิจการดวยการขายสินทรัพยทั้งหมด หรือหยุด
การดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือหยุดการขาดทุนกอนที่จะลมละลาย 
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2.4.2  กลยุทธระดับธุรกิจ  ( Business  Strategy )  :  เปนกลยุทธที่องคกรใชในการ
แขงขันเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  บางองคกรที่เปนองคกรขนาดเล็ก  กลยุทธ
ระดับองคกรและระดับธุรกิจจะเปนระดับเดียวกัน  ไดแก  กลยุทธการแขงขันโดยทั่วไป  กลยุทธ
การเปนผูนําดานตนทุน  กลยุทธการสรางความแตกตาง  กลยุทธมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม  กล
ยุทธการตอบสนองที่รวดเร็ว 

2.4.3  กลยุทธระดับหนาที่  ( Functional  Strategy )  :  เปนกลยุทธที่สรางขายการ
ทํางานแตละดานโดยมุงใชทรัพยากรขององคกร  ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีขอจํากัดที่
ตองอยูภายใตกลยุทธระดับองคกรและองคกรระดับธุรกิจ  ไดแก  กลยุทธการตลาด  กลยุทธ
การวิจัยและพัฒนา  กลยุทธการผลิตและการดําเนินการ  กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย  
กลยุทธการเงิน 
เพ่ือใหลูกคามีความพึงพอใจกับการใหบริหารใหมากที่สุด 
  
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.5.1 ชนก  กลิ่นสุวรรณ (ปริญญานิพนธ คณะบริหารธุรกิจ หอการคาไทย
มหาวิทยาลัย, 2544) ศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่อยูในวัยผูใหญ และศึกษาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทั้งชนิดที่มีจําหนายในทองตลาดและจําหนายในระบบขายตรง เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดที่
มีผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา กลุมประชากรที่บริโภคอาหารเสริมเปน 31.7 
เพศหญิงมากกวา 28.6 เพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะธรรมชาติของเพศหญิง ที่มีความเอาใจใส
ในการดูแลสุขภาพของตนเองมากกวาเพศชาย กลุมประชากรแยกตามระดับการศึกษากลุม
ประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีอัตราสวนของผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสูงที่สุด
คือรอยละ 30 จากการวิจัยครั้งนี้ อาจสรุปไดวาตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑอาหารเสริม
สําหรับประชากรเพศหญิง เปนกลุมผูสูงอายุและมีครอบครัวแลว เปนกลุมที่มีการศึกษาสูงและมี
อาชีพที่รายไดสูงมีแนวโนมในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารมากข้ึน 
 โ ด ย เ ส น อ ว าแ ห ล ง ที่ ซ้ื อ ห าผ ลิ ต ภั ณฑ เ ส ริม อ า หา ร  ส ว น ใ ห ญ ซ้ื อ จ า ก
หางสรรพสินคา และรานขายยา สาเหตุที่บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญคือเพ่ือบํารุง
รางกาย คาใชจายที่ใชในการบริโภคแตละเดือนสวนใหญใชประมาณนอยกวา 1,000 บาท 
สําหรับการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารกอนการบริโภครับรูขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารกอนบริโภค โดยแหลงขอมูลที่สําคัญคือกลุมเพ่ือน รองลงมาคือ
บทความจากวารสารและนิตยสาร และจากโทรทัศนวิทยุ  
 2.5.2 กันยารัตน  คัจฉวารี และคณะ (ปริญญานิพนธ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537) ทําการศึกษาเรื่องของโฆษณาตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดย
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สํารวจความถี่ของผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ ข้ึนทะเบียน และแผนพับใบปลิวโฆษณาของ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารในทองตลาดที่ไดขออนุญาติโฆษณาถูกตองตามที่กองเผยแพรและ
ควบคุมการโฆษณา คณะกรรมการอาหารและยา กําหนดการเก็บตัวอยางจากรายขายยาใน
หางสรรพสินคา และสุมตัวอยางผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารในรานขายยาใน
หางสรรพสินคา และผูบริโภคที่ใชผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสถานที่สาธารณะ 118 คน  
 ผลการวิเคราะห จากการเก็บตัวอยางพบวากลุมตัวอยางนิยมใชวิตามินมากที่สุดคือ 
53.1 และผูบริโภคมีความเห็นวาผลิตภัณฑที่ตนใชอยูเปนยา รอยละ 50.2 โทรทัศน, นิตยสาร
และคําแนะนําจากบุคคลตางๆ มีผลตอการตัดสินในซ้ือมาก 
 2.5.3 วาสนา  สุกฤตยา (ปริญญานิพนธ คณะบริหารธุรกิจ หอการคาไทย
มหาวิทยาลัย, 2543) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคตอปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อนมสด
พรอมด่ืมเสริมแรธาตุแคลเซียม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก ผูบริโภคที่คิดวาจะซื้อ/ซื้อนมสดพรอมด่ืมเสริมแรธาตุ
แคลเซียม ตามรานคา สถาบันการศึกษา และสถานที่ทํางาน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
200 คน โดยกลุมตัวอยางรอยละ 70 อายุระหวาง 21-35 ป รอยละ 60 เปนเพศหญิง รอยละ 
84.50 จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
 โดยเสนอวาสิ่งสําคัญมากอันดับแรกในการซื้อนมสดพรอมด่ืมเสริมแรธาตุแคลเซียมคือ 
เชื่อวาดีตอสุขภาพ และมีประโยชน ผูประกอบการควรผลิตนมสดพรอมด่ืมโดยการสรางความ
แตกตางของนมสดพรอมด่ืมใหมีความหลากหลายเสริมวิตามินปองกันโรค ซึ่งราคามีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อนมสดพรอมด่ืม หากผูประกอบการต้ังราคาสูงเกินไปจะทําใหผูบริโภคหันไป
บริโภคสินคาทดแทน การโฆษณาทางโทรทัศนเพ่ือชี้แจงประโยชนของนมสดพรอมด่ืมเสริม
แรธาตุแคลเซียม มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ทั้งนี้ควรใหแพทยหรือ
บุคลากรทางการแพทยเปนผูนําเสนอ เพราะจะสรางความนาเชื่อถือ  

2.5.4 เจาะลึกพฤติกรรมผูบริโภคไทย: Positioning Magazine   กรกฎาคม 2552  
“เอเนอรจี้” ที่ปรึกษาสรางแบรนดของ “วาย แอนด อาร” ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2552 พฤติกรรมผูบริโภคใน
กรุงเทพฯ กลุมตัวอยาง เปนผูบริโภคในกรุงเทพฯ จํานวน 600 คน ผูหญิงและผูชายอยางเทาๆ 
กัน อายุ 18 ปข้ึนไปจนถึง 50 ป รายไดตั้งแต 35,000 บาทข้ึนไป การศึกษาสวนใหญจบ
ปริญญาตรีพบวา ผูบริโภคในกรุงเทพฯ 78% เปลี่ยนพฤติกรรมการจับจายใชสอย มีเพียง 
22% ที่บอกวาไมเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมที่ไดรับผลกระทบ เปนกลุมคนทํางานวัยกลางคน ชวง
อายุ 30-50 ป มีสัดสวนมากกวาชวงอายุอ่ืน เปนเพราะตองหารายได เก็บเงินสรางฐานะใหกับ
ตัวเองและครอบครัว เมือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนกลุมนี้จึงไดรับผลกระทบคอนขางมาก ซ้ือยี่หอ
เดิม แตความถี่นอยลง เมื่อดูเงื่อนไขของการซื้อ พบวา แมวาผูบริโภคจะรูสึกวามีความเสี่ยง
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มากข้ึน แตผูบริโภคยังรูสึกดีกับแบรนดที่ใชอยู สัดสวน 74% ยังคงซ้ือสินคายี่หอเดิม แตซ้ือ
ในความถี่นอยลง และมีบางสวนที่ซื้อในปริมาณนอยลง กลุมคนที่มีผลกระทบมากเปนพิเศษ
คือกลุมแมบานที่มีอายุมาก คนกลุมนี้ออนไหวกับภาวะเศรษฐกิจมากกวาคนกลุมอ่ืน อยางไรก็
ตาม แมผูบริโภครูสึกวามีชีวิตมีความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมากข้ึน แตสวนใหญยังรูสึก
ดีกับแบรนดที่เขาใชอยู มีเพียง 30% เทาน้ันที่ตองการเปลี่ยนแบรนด ผูบริโภคจะซื้อใน
ปริมาณนอยลง แตยังใชสินคาย่ีหอเดิมที่คุนเคย แตก็ไมไดหมายถึงวาผูบริโภคจะมีความ
จงรักภักดีกับแบรนดเสมอไป แตเพียงเพ่ือความมั่นใจและสบายใจจากสินคาย่ีหอที่เคยมี
ประสบการณมากอน ถึงแมเศรษฐกิจถดถอย แตก็ไมไดทําใหผูบริโภคคิดที่จะเปลี่ยนย่ีหอมาใช
แบรนดถูก ผูบริโภคในกลุมน้ียังคงยินดียี่หอเดิมพรอมกันในจํานวนที่มากเพราะเชื่อวา
ถูกกวาเปนสัดสวนที่มาก  
  



 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
  
         ในการศึกษาคนควาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขัน 
กรณีศึกษา บริษัท ดูเม็กซ จํากัด” เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรมนม
สําหรับเด็ก ในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการศึกษา 
 
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. ศึกษารวบรวมขอมูล ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมนมและปจจัยที่มีผลกระทบจาก
รายงานทางการตลาดจากบริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ดูเม็กซ จํากัด จาก
ขอมูล บทความ และเอกสารตางๆ 

2. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
3.  และการวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five Force) 
4. สัมภาษณผูบริหารเพ่ือคนหาแนวทางกลยุทธ กระบวนการทํางาน ขอมูลทางการ

ตลาดและแนวทางในการแกไขปญหา    
5. วิเคราะหปจจัยหลักของปญหา และหาแนวทางเพ่ือกําหนดกลยุทธทางดานการสราง

ขอไดเปรียบในการแขงขัน โดยการใช TOWS Matrix 
  
 
3.2 การวิเคราะหขอมูล 
 แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวนคือ  
 3.2.1 ขอมูลทุติยภูมิ จากรายงานผลการวิจัยทางการตลาดบริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศ-
ไทย จํากัด และบทความจากอินเตอรเน็ต และเอกสารบทความ 
 3.2.2 ขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูบริหาร 
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 3.2.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

Actual (Qty) Actual (Baht)
 

 
 
แผนภูมิที่ 3.1 ยอดขายเปรียบเทียบปริมาณ 2552  
(ที่มา : ฝายขาย บริษัท ดูเม็กซ จํากัด) 
  
ขอมูลยอดขายของบริษัทยอนหลัง 6 ป สามารถวิเคราะหไดดังนี้ ยอดขายลดต่ําลงในชวงป 
2004 บริษัทจึงไดทําการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑเพ่ิมสารอาหาร และเพ่ิมงบสนับสนุนการขายทํา
ใหยอดขายเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง แตดวยเกิดการผันผวนของราคาวัตถุดิบนมนําเขาจาก
ตางประเทศปรับตัวสูงข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนในป 2009  ในขณะที่กระทรวง
พาณิชยไมอนุมัติใหผูประกอบการปรับข้ึนราคาสินคา แมตนทุนปรับสูงข้ึน โดยใหตรึงราคา
สินคาจนสิ้นป 2009 เพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน  สงผลกระทบยอดขายลดลงในป 2009  
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แผนภูมิที่ 3.2 สวนแบงทางการตลาด 2552  
(ที่มา : บริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด) 
 จากรายงานสวนแบงทางการตลาดพบวาบริษัทสูญเสียความเปนผูนําเปนอันดับสอง
ในชวงเดือนกรกฎาคม 2009 จึงไดทําการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของคูแขงขัน ระหวาง
บริษัท มี้ด จอหนสัน นิวทริชัน ประเทศไทย จํากัด เปรียบเทียบ บริษัท ดูเม็กซ จํากัด 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงรายการสงเสริมการขายเปรียบเทียบคูแขง 2552 

ระยะเวลา กลยุทธม้ีด จอหนสัน กลยุทธดูเม็กซ 
มกราคม 1. รายการสะสมบิล 1,500 บาท 

รับเกาอ้ีเปาลม 
2. บล็อกไมอัจฉริยะ 
3. มีการจัดทําชั้นวางกองยูเอชที 

1. ทําปายแขวนล็อกนมยูเอชท ี
2. ถวยหัดด่ืม 
3. ตัวตอกระดาษดีสนีย 

กุมภาพันธ 1. จัดรายการประกวดกองโชว 
2. บล็อกไมอัจฉริยะ 
3. รายการสะสมบิล 1,500 บาท 
รับโตะญี่ปุน 

1. ตกแตงชั้นวางนมยูเอชทีพรอมติด
สื่อแจงสารอาหาร 
2. จัดรายการประกวดกองโชว 
3. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
บานหรือรถไฟกระดาษ 
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ระยะเวลา กลยุทธม้ีด จอหนสัน กลยุทธดูเม็กซ 
มีนาคม 1. มีการจัดกิจกรรมอบรมสําหรับ

คุณแมตั้งครรภในเขตเมืองใหญ 
2. รายการสะสมบิล 1,500 บาท 
รับโตะญี่ปุน 
3. เสื้อวินเนอร 
4. แกวน้ําหรือชามอาหารทูโทน 

1. แถมฟรีแกวน้ําออลอินวัน 
2. ลูกบอลดูโกร 
3. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
บานหรือรถไฟกระดาษ 

เมษายน 1. แกวน้ําหรือชามอาหารทูโทน 
2. เสื้อวินเนอร 
3. ปายแขวนบนผนังตลอดแนว 
ล็อกนมยูเอชที 
4. เพลงสําหรับคุณแมตั้งครรภ 

1. ชุดตักทรายดูโกร 
2. หัวชั้นปายไฟพรอมติดตั้ง
โทรทัศนเพ่ือโฆษณาสินคา 
3. สะสมฝาแลกรับบัตรเติมเงินวันทู
คอล 

พฤษภาคม 1. แปงสําหรับเด็กเล็ก 
2. แกวน้ําหรือชามอาหารทูโทน 
 

1. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
รถเปาลมไฮคิว 
2. ชุดแปงปนภูมิตานทาน 

มิถุนายน 1. รายการสะสมบิล 850 บาทรับ
เบาะรองนั่งเพ่ือพัฒนาการของลูก
นอย 

1. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
กระเปาเปดูโกร 
2. ชั้นวางกองสินคา 

กรกฎาคม 1. ปายแขวนบนผนังตลอดแนว 
ล็อกวางนมผง  
2. รายการสะสมบิล 850 บาท
รับจิ๊กซอวผจญภัยเสริมพัฒนาการ 

1. จัดรายการประกวดกองโชว  
2. เสื้อหนูนอยดูโกร 
3. รายการตัดฝา 30 บาท 
 

สิงหาคม 1. สะสมบารโคดผลิตภัณฑแลกชุด
เสริมพัฒนาการ 

1. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
พรมเสียง 

กันยายน 1. ตัดฝากลองรับสวนลด 10 บาท 
2. สะสมบารโคดผลิตภัณฑแลกชุด
เสริมพัฒนาการ 

1. คืนกลองรับสวนลด 30 บาท 
2. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
พรมเสียง 

ตุลาคม 1. แกวน้ําพรอมหูจับนมยูเอชที 
2. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
กลองเก็บของเลนพ่ีอาวว่ี 

1. ตัดฝากลองรับสวนลด 50-100 
2. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
จักรยานดูโกร  

พฤศจิกายน 1. แถมกระ ปุกพลาสติกบรรจุ
ผลิตภัณฑ 

1.จัดรายการประกวดกองโชว  
2.รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับที่ 
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ระยะเวลา กลยุทธม้ีด จอหนสัน กลยุทธดูเม็กซ 
 2. สมุดนิทานเงา 

3. ชุดหรรษา นานาสัตว 
นอนเด็ก 
2. กระเปาลดโลกรอน 

ธันวาคม 1. สมุดนิทานเงา 
2. ชุดหรรษา นานาสัตว 

1. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับที่
นอนเด็ก 
2. รายการสะสมบิล 1,500 บาทรับ
กระเปาเปดูโกร 

(ที่มา : ฝายขาย บริษัท ดูเม็กซ จํากัด) 
 
 จากการเปรียบเทียบ รายการสงเสริมการขาย ครึ่งปแรกพบวาบริษัทมีสวนแบงทาง
การตลาดเปนอันดับ 1 เนื่องจาการทํารายการจัดประกวดกองโชว และจัดทําสื่อสงเสริมการขาย 
ณ ชั้นวางสินคาซึ่งเปนจุดตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหากไดรับขอมูลประกอบที่พอเพียงอีก
ทั้งรายการสะสมบิลของรางวัลกระตุนใหเกิดการซื้อเพ่ิมมากข้ึน ครึ่งปหลังบริษัทสูญเสียความ
เปนผูนําเปนอันดับสองเนื่องมาจากบริษัทมี้ดจอนหสัน ของรางวัลตอบสนองความตองการ
พัฒนาการทางสมอง ซึ่งพฤติกรรมคุณแมหัวกาวหนาซึ่งมีกําลังซื้อสูงตองการใหลูกฉลาด เกง 
นมที่รับประทานชวยบํารุงสมอง โดยสื่อออกมาในหนังโฆษณา และหนังมีความเชื่อมโยงไปยัง
รางวัลในรายการสะสมบิลของแตละเดือน ทําใหลูกคาสามารถทราบรายการสะสมบิลโดยไมตอง
เดินทางไปที่หางสรรพสินคา ซึ่งโฆษณามีผลกระตุนใหเกิดความตองการบริโภคและทดลอง
สินคาเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับบริษัทมี้ดจอนหสันไดทําการลดยอดเงินของรายการสะสมบิลจาก 
1,500 บาท เปน 850 บาท ทําใหผูบริโภคมีความรูสึกคุมคาในการซื้อมากกวาของบริษัทดูเม็กซ 
ซึ่งยังคงใชยอดเงิน 1,500 บาทเพ่ือแลกรับของรางวัล 
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แผนภูมิที่ 3.3 การเติบโตของชองทางการจัดจําหนาย 2552 
(ที่มา : บริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด) 
 ภาพรวมของตลาดในอุตสาหกรรมนมป 2552 ในกลุมนมผงพบวาการเติบโตในชองทาง
รานขายยาโดยผานบุคลากรทางการแพทยข้ึนจาก 7.0% ข้ึนเปน 8.4% รานสะดวกซื้อจาก 
7.1% ปรับข้ึน 7.4% ในขณะที่ชองทางรานซุปเปอรมารเก็ตและหางสรรพสินคามีการปรับตัว
ลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.4 สัดสวนยอดขายแบงตามชวงอายุ 2552 
(ที่มา : บริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด) 
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 จากการศึกษาขอมูลยอดขายแนวโนมของตลาดตลอดป 2007 จนถึงป 2009 พบวา
ยอดขายในกลุมผลิตภัณฑสําหรับเด็กแรกเกิดมีแนวโนมลดลง เนื่องจากเกิดการทดแทนดวยนม
มารดาซึ่งไดรับการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลทั้งการอบรมสัมมนาใหความรูและการจัด
สถานที่สําหรับใหนมบุตรในหางสรรพสินคา ประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจทําใหผูบริโภคปรับลด
คาใชจายจึงปรับเปลี่ยนมาใหนมบุตรดวยนมแม และอัตราการเกิดลดลงจึงทําใหยอดขายในกลุม
นมสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ป มีแนวโนมลดลงสัดสวนยอดขายเปนอันดับ 2-3 ในขณะที่นม
สําหรับเด็ก 3 ขวบข้ึนไปเปนชวงของวัยเขาเรียนจึงเลือกซื้อนมยูเอชทีพรอมด่ืม ซึ่งสินคา
ทดแทนเปนนมยูเอชทีสารอาหารต่ําที่มีราคาถูกกวา 
 
สรุป  
 
 ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึนในขณะที่นมเปนสินคาควบคุมราคา กระทรวงพาณิชยตรึง
ราคา กระทบยอดขายโดยรวมของบริษัทสิ้นสุดป 2009 ลดลง จากขอมูลสวนแบงทางการตลาด
พบวาบริษัทสูญเสียความเปนผูนําในชวงเดือนกรกฎาคม 2552 เนื่องจากคูแขงมีการวางแผน
หนังโฆษณาทีสอดคลองกันของรางวัล และการปรับราคาของรายการสะสมบิลในการแลกซื้อ
จาก 1,500 บาทเปน 850 บาท ซึ่งบริษัทใชยอดสะสมบิล 1,500 บาท ทําใหลูกคามีความคุม
คาที่จะซื้อสินคาของคูแขง การทําสื่อโฆษณาที่โดดเดนในรานคาและเพ่ิมสื่อโฆษณาสารอาหาร
ประกอบการตัดสินใจซื้อ ณ ชั้นวางสินคาปกติ ป 2009 มีการเติบโตไดดีในชองทางรานขายยา
จากผลการวิจัยบริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด บุคลากรทางการแพทยมีความนาเชื่อถือ 
จึงมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อนมและจะมีความจงรักภักดีในตราสินคา ในขณะที่ตลาด
ไดรับผลกระทบจากสินคาทดแทนคือนมแมจากการสนับสนุนของรัฐบาล และนมยูเอชทีสูตร
สารอาหารต่ําที่มีราคาถูกกวา ผูบริโภคปรับเปลี่ยนแบรนดเมื่อลูกเริ่มด่ืมนมยูเอชทีเพ่ือประหยัด
คาใชจาย 
 3.2.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
 โดยการสัมภาษณผูจัดการฝาย ซึ่งมีสวนรวมในการวิเคราะหวางแผนงานของ      
บริษัท ดูเม็กซ จํากัด 
 
ผูจัดการฝายขายประจําเขตภาคใต 
 จากการสัมภาษณสรุปไดดังนี้ สภาพโดยรวมของตลาดในปจจุบันตลาดมีการเติบโต
ลดลงลงเนื่องจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อสินคาที่
คุมคาทั้งราคาและคุณภาพ ปรับเปลี่ยนการบริโภคนมในกลุมสูตรพิเศษมาบริโภคนมในกลุม
มาตรฐานที่มีราคาถูกลงแตมีสารอาหารที่ใกลเคียงกัน นอกจากนั้นผลกระทบจากอัตราการเกิดที่
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ลดนอยลง แตจากผลสํารวจของบริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด พบวาคุณแมหัวกาวหนา 
ในยุคปจจุบันมีความรูและยอมจายเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหลูกไดรับสิ่งที่ดีที่สุด ประกอบกับอัตราการเกิด
ลดลง ทําใหสามารถใชจายเงินใหกับลูกไดมากข้ึน คุณแมยุคปจจุบันโดยพฤติกรรมการเลือกจะ
หาขอมูลกอนมาซื้อ และตัดสินใจซื้อ ณ บริเวณชั้นเรียงสินคา โดยปรึกษากับพนักงานแนะนํา
สินคาหรืออานสื่อโฆษณาเปรียบเทียบสารอาหารกอนตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจากนั้นยังมองกลุม
คุณแมตั้งครรภซึ่งถือเปนโอกาสที่จะสื่อสารใหคุณแมเริ่มใชผลิตภัณฑตั้งแตการเริ่มตั้งครรภ
ปจจุบันมีคุณแมตั้งครรภ 820,000 คน ทั่วประเทศมองเห็นเปนโอกาสที่จะสื่อสารใหคุณแม
เปลี่ยนคานิยมหันมาเริ่มด่ืมนมตั้งแตลูกอยูในครรภและทําใหเกิดการซื้อตอเนื่องใหกับลูก ซึ่ง
ยังคงเชื่อวาลูกคายังมีกําลังซื้ออยูถึงแมอัตราการเกิดจะลดลง โดยบริษัทยังคงมุงเนนพัฒนา
ผลิตภัณฑและสารอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลคาตอหนวยของนมสูตรพิเศษใหราคาสูงข้ึน หากลูกคาซื้อ
ปริมาณที่นอยลงแตดวยมูลคาของสินคาจะทําใหรายไดไมลดลงและรักษาสวนแบงทางการตลาด 
โดยมองผลิตภัณฑในอนาคตยังคงมุงเนนที่กลุมเด็กแรกเกิดจนถึงโต  
 
ผูจัดการฝายขายหางแมคโคร 
 จากการสัมภาษณสรุปไดดังนี้ บริษัทมีนวัตกรรมออกมาตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคตลอดเวลา โดยในอนาคตอาจมีการนําผลิตภัณฑอาหารเสริมจากบริษัท ดานอน จํากัด 
เขามาจําหนายเพ่ือเพ่ิมจํานวนสินคาใหมีความหลากหลาย ตอบสนองความตองการของลูกคา 
ดวยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ลดลง จึงมองวามีความเปนไปไดที่จะทําตลาดสําหรับลูกคาใน
กลุมผูสูงอายุ แตดวยประสบการณและทีมงานวิจัยของบริษัท ดูเม็กซ จํากัด มุงเนนที่กลุมเด็ก
จึงตองมีการพัฒนาและวิจัยความคุมคาในการนําเขาผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับผูสูงอายุ ที่มี
สวนชวยในระบบยอย แตยังมองวาสถานการณโลกปจจุบันคุณแมเปนผูหญิงทํางานคุณแมตอง
กลับไปทํางานเร็วข้ึนไมมีเวลาในการใหนมลูกจึงมีแนวโนมจะมีการบริโภคนมผงเร็วข้ึน จึงมอง
วาบริษัทยังคงมุงเนนผลิตภัณฑสําหรับเด็กและทารกตอไป สวนกลุมลูกคาผูสูงอายุอาจจะมีการ
พัฒนาวิจัยและศึกษาความเปนไปไดสําหรับกลุมลูกคาในอนาคต และดวยดวยเศรษฐกิจตกต่ํา
ภาพลักษณของบริษัทนมสูตรมาตรฐานตองคุมคาสําหรับการบริโภค นมราคาถูกแตดี จึงไดรับ
การตอบรับที่ดีจากผูบริโภค สําหรับนมสูตรพิเศษยอดขายมีปรับลดลงแตจากการทํากิจกรรมใน
โรงพยาบาลและแนะนําสินคาเปนของมีคุณภาพดี และพัฒนาสารอาหารที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเพ่ิมมากข้ึนทําใหไดรับการตอบสนองที่ดีข้ึน นอกจากนั้นการประสานงาน
โฆษณาและการทําสื่อประชาสัมพันธจะพยายามพัฒนาใหสื่อสารไปถึงลูกคาดวยขอความที่
เขาใจงายและสอดคลองกันเพ่ือไมใหลูกคาเกิดความสับสนในตัวผลิตภัณฑ 
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ผูจัดการฝายการตลาด 
 จากการสัมภาษณสรุปไดดังนี้ ภาพรวมของธรุกิจบริษัทเปนอันดับสองของนมสูตร
มาตราฐานและสูตรพิเศษ จึงทําใหภาพรวมสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 1 ซึ่งแผนทางการ
ตลาดในอนาคตมองวาทิศทางการเติบโตของบริษัทมุงเนนไปที่ผลิตภัณฑสูตรพิเศษ อนาคต
อาจจะไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมมากข้ึนสําหรับการทําโฆษณาและรายการสงเสริมการขาย
เพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดที่หางออกไปจากคูแขง ในปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคมีการวาง
แผนการซื้อผลิตภัณฑนมมากอน บริษัทจึงจัดทําสื่อโฆษณา 360 องศา คือการทําโฆษณา
โทรทัศน, วิทยุ, สื่อโฆษณาในรานคา, เว็บไซต Dumex Better Mom Club แลกเปลี่ยนและให
คําแนะนําในการเลี้ยงดูเด็กทุกชวงวัยโดยมีทีมงาน Care Line เปนผูใหบริการทั้งโทรศัพทและ
ตอบคําถามทาง e-mail, การจัดกิจกรรมสําหรับคุณแมตั้งครรภ และกิจกรรมเสริมพัฒนาการ
สําหรับลูกนอยเพ่ือมีการสรางความเชื่อมั่นในตัวสินคาเพ่ิมมากข้ึนโดยมีการจัดกิจกรรมรวมกับ
บุคลากรทางการแพทย ซึ่งจากการวิจัยพบวาบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อนมคือ บุคลากร
ทางการแพทย ครอบครัว เพ่ือนจากการบอกตอและแนะนํา สวนการโฆษณามีผลมากในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ และทําใหเกิดการทดลองชิม บริษัทมีความรูและเชี่ยวชาญในเรื่องของ
ผลิตภัณฑนมสําหรับเด็ก จึงมั่นใจวาผลิตภัณฑในอนาคตคงยังออกผลิตภัณฑสําหรับเด็ก
เนื่องจากเมืองไทยยังมีกําลังซื้อสูง ดวยพฤติกรรมของคุณแมยุคใหมที่ตองการใหลูกไดรับสิ่งที่ดี
ที่สุด บริษัทมีการคิดคนผลิตภัณฑใหมโดยใชความตองการของลูกคามาพัฒนาผลิตภัณฑ ตลาด
ในเมืองไทยยังคงยึดติดสารอาหารที่ชวยพัฒนาสมอง และเสริมพัฒนาการ ในอนาคตมีความ
เปนไปไดวาจะนําผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กของกลุมบริษัท ดานอน จํากัด เขามาขายใน
ประเทศไทยโดยมีการปรับรสชาติใหเหมาะสมกับคนไทย โดยยังมองเห็นชองทางการเติบโตอยู
แตดวยประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณอาหารเสริมจึงไมไดรับความนิยมเทากับประเทศในแถบ
ตะวันตก จึงตองมีการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑในอนาคตกอนนําเขามาจําหนาย 
 
ผูจัดการฝายจัดเรียงสินคา 
 จากการสัมภาษณสรุปไดดังนี้ บริษัทมีการนําเสนอผลิตภัณฑโดยแบงกลุมลูกคาตาม
พฤติกรรมคุณแม 3 กลุม ขอมูลบริษัท เอซีนิลซัน จํากัด คือ กลุมที่ 1. 40% คุณแมหัวกาวหนา
ตองการใหลูกฉลาด สมบูรณแบบ ยอมจายแพงกวา กลุมที่ 2. 36% คุณแมมาตราฐานเนนความ
แข็งแรง ลูกทานอาหารครบ 5 หมู ลูกทานแลวสุขภาพดีมีความสุข กลุมที่ 3. 24% คุณแม
ประหยัดขอใหลูกด่ืมนมเพ่ือเสริมโปรตีนใหกับลูกไดรับสารอาหารครบ ดังนั้นทิศทางของบริษัท
ในอนาคตจะมุงเนนไปที่กลุมคุณแมหัวกาวหนาที่มีอัตราการเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากเปนกลุมที่มี
ความรูและออกไปทํางาน นอกจากนั้นยังตองการสรางความจงรักภักดีในตัวสินคาโดยออก
ผลิตภัณฑนมสําหรับคุณแมตั้งครรภเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นและใชสินคาของเราในอนาคต แต
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จากผลการสํารวจของบริษัท เอซีนีลเส็น ประเทศไทย จํากัด พบวาคุณแมตั้งครรภมีความกังวล
ในเรื่องการรับประทานนมจะทําใหลูกแพนมโคในอนาคต จึงตองมีการสื่อสารและลดขอกังวล
เหลานี้เพ่ือใหคุณแมเปลี่ยนพฤติกรรมมาด่ืมและสรางการซื้อตอเนื่องในอนาคต หรือคุณแมที่
บริโภคอยูแลวก็ใหด่ืมเพ่ิมวันละ 1 แกวจะทําใหเพ่ิมการบริโภคมากข้ึน เรื่องปญหาการแขงขัน
ในตราสินคากลุม House Brand ทัศนคติของผูบริโภคมองวาเปนสินคาราคาต่ํา ภาพลักษณของ
สินคาดูไมมีคุณภาพ บริษัทมองวาไมนาจะไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมากนัก มองทิศทาง
ผลิตภัณฑในอนาคตบริษัทนาจะเพ่ิมผลิตภัณฑนมสําหรับการทําเบเกอรี่ซึ่งปจจุบันมีการนมนม
กลุมประหยัดมาผสมสําหรับทําเครื่องด่ืม หากมีการสงเสริมและใหการสนับสนุนทําคูมือและ
รายการสงเสริมการขายนาจะเปนตลาดอีกกลุมที่นาสนใจ การแขงขันในตลาดปจจุบันใชกลุยทธ
ดานสารอาหาร รายการสงเสริมการขายและการโฆษณา นอกจากนั้นยังมีทีมงานลูกคาสัมพันธ
สงตัวอยางสินคาใหกับคุณแมทางไปรษณียเพ่ือใหเกิดการทดลองบริโภค มองผลิตภัณฑใน
อนาคตยังคงมุงเนนที่กลุมสําหรับเด็ก โดยอาจพัฒนาผลิตภัณฑไปในรูปนมอัดเม็ดสําหรับพรอม
ชง ซึ่งสะดวกตอการพกพาและมีความแนนอนในการตวงมากกวาแบบผง 
 
สรุป 
 
 จากอัตราการเกิดทีลดลงทําใหผูบริโภคมีเงินที่จะใชจายมากข้ึนในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ บริษัทยังมุงเนนตลาดนมเด็กดวยประสบการณที่ยาวนานในผลิตภัณฑ โดยการสราง
ความจงรักภักดีในตราสินคากับกลุมคุณแมตั้งครรภ เพ่ือใหเกิดการซื้อตอเนื่องหลังคลอด
กลุมเปาหมายมีการวางแผนกอนซื้อและตัดสินใจซื้อ ณ ชั้นวางสินคา ดังนั้นสื่อโฆษณาเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ โดยการเลือกซื้อนมครั้งแรกจากบุคลากรทางการแพทยแนะนํา 
รองลงมาคือเพ่ือนและครอบครัว ชองทางจัดจําหนายรานขายยานาจะมีโอกาสเติบโต บริษัทมี
ทีมงานลูกคาสัมพันธที่ใหขอมูลกับลูกคาผานทางโทรศัพท และเว็บไซต จึงมีฐานลูกคาที่สง
ขอมูลสินคาตัวอยางเพ่ือเกิดการทดลองและใชตอเนื่อง มีการใหขอมูลและแลกเปลี่ยนกับลูกคา
ทําใหทราบความตองและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองลูกคาเพ่ิมมากข้ึน ผลิตภัณฑใน
อนาคตสามารถนําผลิตภัณฑอาหารเสริมของบริษัท ดานอน จํากัด เขามาทําตลาดในเมืองไทย 
 
3.3 การวิเคราะหทฤษฎี 
 

3.3.1 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force Model) 
3.3.1.1 ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม 
ท การเขามาของคูแขงขันรายใหมยากเนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง 
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ท ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรอาหารและยา 
ท  ลูกคาเปนกลุมที่ศึกษาหาขอมูลกอนการซื้อ มีความภักดีในตราสินคาสูง 
ท วัตถุดิบตองนําเขาจากตางประเทศ รัฐบาลมีการควบคุมจํากัดการนําเขาสินคา 
3.3.1.2 ความรุนแรงของสภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่อยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน 
ท คูแขงขันพัฒนาผลิตภัณฑ สื่อโฆษณาสอดคลองกับของรางวัลไดรับการตอบรับที่ดี 
ท  ปญหาดานการขายตัดราคาของ Supplier ในชองทางจัดจําหนายของบริษัท 
ท ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน ตนทุนผลิตสูงข้ึน แตกระทรวงพาณิชยควบคุมราคา 
3.3.1.3 การมีสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได 
ท นมยูเอชที ไดรับผลกระทบจากนมยูเอชทีสารอาหารต่ํา ที่มีราคาถูกกวา 
ท รัฐบาลใหการสนับสนุนใหด่ืมนมแม นมชวงวัยที่ 1-2 ยอดขายลดลง  

 3.3.1.4 อํานาจตอรองของผูซ้ือ 
ท ผลิตภัณฑเปนสินคาควบคุมราคาในตลาดใกลเคียงกันเมื่อเทียบปริมาณ ผูซื้อมีความ

จงรักภักดีในตราสินคาสูง ผูผลิตแขงขันกันเพ่ิมสารอาหาร โฆษณาและรายการสงเสริมการขาย 
รวมถึงการจัดวางสินคาใหโดดเดนรวมกับรายการสะสมบิล 

ท ราคามีผลกับความรูสึกสําหรับลูกคาในกลุมประหยัด การทําขนาดสินคาที่ลดลง
เพ่ือใหราคาถูกลง ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคากลุมประหยัด เลือกทดลองบริโภคเพ่ิมข้ึน 

3.3.1.5 อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ 
ท บริษัทมีการนําเขานมจากบริษัท นิวซีแลนดมิลค จํากัด ซึ่งมีผลผลิตปอนสูตลาด 40% 

ทั่วโลก ซึ่งถือวาเปนนมที่มีคุณภาพดีที่สุด ราคามาตราฐาน ซึ่งคูแขงขันในตลาดก็สั่งวัตถุดิบ
จากที่เดียวกันราคาเดียวกัน  

ท บริษัทไมมีโรงงานในการผลิตนมยูเอชที  การสั่งผลิตจะเปนสัญญารายปตาม
ความสามารถการผลิตของผูผลิตที่เหลืออยู จึงไมสามารถเพ่ิมยอดขายในกลุมนมยูเอชที 

ท บริษัทมีอํานาจในการตอรองกับคูคาเนื่องจากสามารถขอเครดิตในการชําระเงินได
นาน 90 วัน ทําใหมีเงินสดหมุนเวียนอยูในระบบนานข้ึน 
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อิทธิพลจากดานตาง มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 
ภัยคุกคามจากผูมาใหม     
สภาพแขงขันในอุตสาหกรรม     
การมีสินคาที่สามารถทดแทน     
อํานาจตอรองของผูซื้อ     
อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ     
 
ตารางที่ 3.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force Model) 
 
 3.3.2 การวิเคราะหบริษัท (SWOT Analysis)   

3.3.2.1 S = Strengths คือ จุดแข็ง 
S1 มีความแข็งแกรงทางการเงินสูง 
S2 สินคามีมาตราฐานรับรองคุณภาพ  
S3 บริษัทมีประสบการณยาวนานในอุตสาหกรรม 
S4 พนักงานแนะนําสินคามีทักษะในการใหขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ 
S5 ทีมงานลูกคาสัมพันธ และมีเว็บไซตสําหรับติดตอกับลูกคา 
S6 พนักงานมีคุณภาพไดรับการฝกอบรม พัฒนาทักษะในการทํางานอยูตลอดเวลา 
S7 การเขามาของคูแขงขันรายใหมยากเนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง 
S8 มีระบบในการประมาณการสั่งซื้อไมจําเปนตองสต็อกสินคาไวมาก 
S9 มีระบบในการสั่งซื้อที่ทันสมัยรวดเร็วตอบสนองความตองการของลูกคา 
S10 มีการลงทุนในโปรแกรมเพ่ือนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลเพ่ือใชวางแผน 
S11 มีหนวยงานพัฒนาวิจัยศึกษาความตองการของลูกคาและพัฒนาผลิตภัณฑ 
S12 มีชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีความสัมพันธที่ดีกับคูคา 
S13 บริษัท ดานอน จํากัด มีการลงทุนในการเปดโรงงานนมยูเอชที โอกาสในการผลิต

เอง 
S14 นําผลิตภัณฑอาหารเสริมของบริษัท ดานอน จํากัด เขามาทําตลาดในเมืองไทย 
S15 International Agreement พันธสัญญาในการทํากิจกรรมในรานคา Lotus & Big C 

 3.3.2.2 W = Weaknesses คือ จุดออน 
W1 สื่อโฆษณาโทรทัศนไมสอดคลองกับรายการสงเสริมการขาย 
W2 การตัดสินใจในการลงทุนตองรอการอนุมัติจากตางประเทศจึงทําใหแผนธุรกิจชา

กวาคูแขง 
W3 ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน แตนมเปนสินคาควบคุมราคาทําใหผลกําไรลดลง 
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W4 ภัยจากสินคาทดแทนจากผลิตภัณฑนมยูเอชทีสารอาหารต่ําที่มีราคาถูกกวา 
3.3.2.3 O = Opportunities คือ โอกาส 
O1 พฤติกรรมคุณแมหัวกาวหนามีเพ่ิมมากข้ึน มีโอกาสในการขายกลุมสูตรพิเศษมาก

ข้ึน 
O2 การสรางความจงรักภักดีในตราสินคานมคุณแมตั้งครรภเพ่ือใหเกิดการใชอยาง

ตอเนื่อง 
O3 จากการศึกษาบุคลากรทางการแพทยมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 
3.3.2.4 T = Threats คือ อุปสรรค 
T1 อัตราการเกิดลดลงทําใหฐานลูกคามีขนาดลดลง เกิดการแขงขันในตลาดที่รุนแรง 
T2 ภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบใหผูบริโภคมีการใชเงินนอยลง 
T3 รัฐบาลใหการสนับสนุนใหด่ืมนมแม  
T4 องคการอาหารและยา มีขอจํากัดในการทําสื่อโฆษณา 

 3.3.3 การวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis) 
 เปนกระบวนการในการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ โดยใหเครื่องมือ
ในการประเมินการตัดสินใจกลยุทธไดโดยใช Internal-External Factor Matrix หรือ IEF Matrix 
เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ 
 

 Internal Factor Matrix Weight Rating Total 
Score 

จุดแข็ง (Strengths)    
S1 มีความแข็งแกรงทางการเงินสูง  0.06  4  0.24  
S2 สินคามีมาตราฐานรับรองคุณภาพ   0.05  4 0.2 
S3 บริษัทมีประสบการณยาวนานในอุตสาหกรรม  0.04  4 0.16 
S4 พนักงานแนะนําสินคามีทักษะในการใหขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ 

 0.06  4 0.24 

S5 ทีมงานลูกคาสัมพันธใหคําแนะลูกคาทางโทรศัพท และมี
เว็บไซตสําหรับติดตอกับลูกคา 

 0.07  3 0.21 

S6 พนักงานมีคุณภาพไดรับการฝกอบรม พัฒนาทักษะในการ
ทํางานอยูตลอดเวลา 

 0.03  3 0.09 

S7 การเขามาของคูแขงขันรายใหมยากเนื่องจากตองใชเงิน
ลงทุนสูง 

 0.05  4 0.2 

S8 มีระบบในการประมาณการสั่งซื้อไมจําเปนตองสต็อกสินคา  0.05  4 0.2 
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 Internal Factor Matrix Weight Rating Total 
Score 

S9 มีระบบในการสั่งซื้อที่ทันสมัยรวดเร็วตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

 0.06  4 0.24 

S10 มีการลงทุนในโปรแกรมเพ่ือนํามาวิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลยอดขายเพ่ือใชวางแผน 

 0.04  3 0.12 

S11 มีหนวยงานพัฒนาวิจัยเพ่ือศึกษาความตองการของลูกคา
และพัฒนาผลิตภัณฑตลอดเวลา 

 0.05  4 0.2 

S12 มีชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ   0.07  4 0.28 
S13 บริษัท ดานอน จํากัด มีการลงทุนในการเปดโรงงานนมยู
เอชที โอกาสในการผลิตเอง 

 0.05  4 0.2 

S14 นําผลิตภัณฑอาหารเสริมของบริษัท ดานอน จํากัด เขามา
ทําตลาดในเมืองไทย 

 0.04  3 0.12 

S15 International Agreement พันธสัญญาในการทํากิจกรรมใน
รานคา Lotus & Big C 

 0.05  4 0.2 

จุดออน (Weekness)    
W1 สื่อโฆษณาโทรทัศนไมสอดคลองกับรายการสงเสริมการ
ขาย 

 0.06  2 0.12 

W2 การตัดสินใจในการลงทุนตองรอการอนุมัติจากตางประเทศ
จึงทําใหแผนธุรกิจชากวาคูแขง 

 0.05  1 0.05 

W3 ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน แตนมเปนสินคาควบคุมราคาทํา
ใหผลกําไรลดลง 

 0.05  2 0.1 

W4 ภัยจากสินคาทดแทนจากผลิตภัณฑนมยูเอชทีสารอาหาร
ต่ําที่มีราคาถูกกวา 

 0.07  2 0.14 

 1   3.31 

 External Factor Matrix Weight Rating Total 
Score 

โอกาส (Opportunity)    
O1 พฤติกรรมคุณแมหัวกาวหนามีเพ่ิมมากข้ึน มีโอกาสในการ
ขายกลุมสูตรพิเศษมากข้ึน 

 0.30  4 1.2 

O2 การสรางความจงรักภักดีในตราสินคานมคุณแมตั้งครรภ
เพ่ือใหเกิดการใชอยางตอเนื่อง 

0.15 4 0.6 
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 External Factor Matrix Weight Rating Total 
Score 

O3 จากการศึกษาบุคลากรทางการแพทยมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

0.15 4 0.6 

อุปสรรค (Threat)    
T1 อัตราการเกิดลดลงทําใหฐานลูกคามีขนาดลดลง เกิดการ
แขงขันในตลาดที่รุนแรง 

0.1 2 0.2 

T2 ภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบใหผูบริโภคมีการใชเงินนอยลง 0.1 2 0.2 
T3 รัฐบาลใหการสนับสนุนใหด่ืมนมแม  0.1 1 0.1 

T4 องคการอาหารและยา มีขอจํากัดในการทําสื่อโฆษณา 0.1 1 0.1 

 1  3.00 

ตารางที่ 3.3 แสดงความสามารถ Internal-External Factor Matrix หรือ IEFE Matrix   
 
*ตัวเลขประเมินแสดงถึงประสิทธิภาพจุดแข็งและโอกาสของบริษัทที่ตอบสนองแตละปจจัยโดย
น้ําหนัก 0.0 (ไมสําคัญ) ถึง 1.0 (สําคัญ) 1 =  จุดออนที่สําคัญ  2 = จุดออนที่ไมสําคัญ           
3 = จุดแข็งที่ไมสําคัญ  4 = จุดแข็งที่สําคัญ  
 
*ตัวเลขประเมินแสดงถึงประสิทธิภาพจุดออนและอุปสรรคของบริษัทที่ตอบสนองแตละปจจัย
โดยน้ําหนัก 0.0 (ไมสําคัญ) ถึง 1.0 (สําคัญ) 4 = ความสามารถในการตอบสนองที่ดีมาก              
3 = สามารถตอบสนองไดดีกวาคูแขงเล็กนอย 2 = สามารถตอบสนองไดเทากับคูแขง            
1 =  สามารถตอบสนองไดดอยกวาคูแขง  
 
 จากตารางผลคะแนนถวงน้ําหนักบริษัทอยูในชวงกลยุทธเติบโตในแนวด่ิงดวยคะแนน 
IEF : 3.4 และ EFE : 3.1 แสดงใหเห็นวาบริษัทมีความเขมแข็งและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
ดวยการขยายชองทางการจัดจําหนายผานชองทางบุคลากรทางการแพทยรานขายยา 
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คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
ของ

ปจจัย
ภายนอก  

    คะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน 
 เขมแข็ง 

3.00-4.00 
ปานกลาง 
2.00-2.99 

ออนแอ 
1.00-1.99 

สูง 
3.00-4.00 

Growth 
Strategy 

Growth 
Strategy 

Stability 
Strategy 

ปานกลาง 
2.00-2.99 

Growth 
Strategy 

Stability 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy 

ออนแอ 
1.00-1.99 

Stability 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy 

ตารางที่ 3.4 Internal-External Factor Matrix หรือ IEFE Matrix 
 
 3.3.4 การกําหนดแนวทางเลือกใชกลยุทธ (Strategic Alternatives) 
 กระบวนการในการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธเพ่ือชวงชิงความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน การสรางกลยุทธทางเลือกในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธจึงเปนสิ่ง
สําคัญการจับคูปจจัยภายในและภายนอกโดยใช Tows Matrix เปนเครื่องมือในการสรางกลยุทธ
เพ่ือใหมองเห็นกลยุทธไดหลากหลายมิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.5 การวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis) 

3.3 

3.0 
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3.4 แนวทางการแกปญหา 
 
 3.4.1 แนวทางเลือกที่ 1 (SO) :  นมกระจาย (Distribution Relationship) การ
เติบโตโดยขยายตัวไปขางหนา  ดวยผลกระทบจากอัตราการเกิดที่ลดลงทําใหกลุมลูกคามีขนาด
ลดลง ซึ่งบทสัมภาษณเชิงลึกพบวาบุคลากรทางการแพทยมีความนาเชื่อถือจึงมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา  
 
พื้นฐานแนวความคิด คือ 
 เนื่องจากการซื้อสินคาของคุณแมหลังคลอดที่เดินทางไมสะดวกจะเลือกซื้อสินคาราน
ขายยาเพราะมีความเชื่อถือในคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย  

1. พัฒนาชองทางการจัดจําหนายรานขายยาผานบุคลากรทางการแพทยมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกซื้อนม  

2. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทางการแพทยเพ่ือทําใหสนับสนุนและ
ผลักดันสินคาใหกับลูกคา 

3. ทําสื่อโฆษณาเพ่ือกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการบริโภคสินคาเพ่ิมทดแทนลูกคาที่
ลดลง 

 
แผนการปฏิบัติการตามแนวคิดทางเลือกที ่1 
1. ผูบริหารระดับสูง (Top Management)  
 กําหนดทิศทางในการมุงขยายชองทาง ใหงบสนับสนุนในรายการสงเสริมชองทางราน
ขายยา และกิจกรรมโฆษณาในรานคา 
 
2. แผนปฏิบัติงาน (Activity Plan) 
 วางแผนและเตรียมงานมุงขยายชองทางการจัดจําหนาย เพ่ิมฐานลูกคาผานบุคลากร
ทางการแพทย โดยมีดําเนินงานดังนี้ 

ท  ดานทีมงานขาย จัดเตรียมทีมงานสําหรับชองทางรานขายยาโดยเฉพาะ โดยมีหนาที่
ในการใหขอมูลสารอาหารและแนวทางในการแนะนําสินคาเพ่ือบุคลากรจะชวยผลักดันสินคา, 
กระตุนยอดขายในรานขายยา สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทางการแพทย และจัดทํา
รายการ Incentive Trip เพ่ือเปนการจูงใจใหรานขายยาเขารวมและสรางยอดขายใหกับบริษัท 

ท ดานศูนยจัดจําหนาย ทําการจัดสงสินคากระจายใหถึงรานขายยาตามคําสั่งซื้ออยาง
ถูกตองโดยการประสานงานรวมกันทีมงานขายบริษัท ดูเม็กซ จํากัด กับทีมกระจายสินคาของ
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ศูนยจัดจําหนายในพ้ืนที่ตางๆ โดยมีการสั่งซื้อผานเครื่อง PDA ของทีมงานขายของหนวยรถซึ่ง
กระจายทีมงานอยูทั่วประเทศและทําการจัดสงสินคาตามคําสั่งซื้อ 

ท ดานทีมงานการตลาด จัดทําสื่อโฆษณาที่เพ่ือกระตุนใหเกิดการซื้อและตอกยํ้าแบรนด
และรานขายยา และมีการจัดทําคูมือสารอาหารเปรียบเทียบกับคูแขงเพ่ือใหบุคลากรใชประกอบ
ในการใหขอมูลกับลูกคาเพ่ือสรางความนาเชื่อถือ และงายตอการสื่อสาร เชนการจัดทําถาดวาง
โชวสินคาบริเวณตูดานหนาเพ่ือสรางความโดดเดนใหตัวสินคา หรือการจัดทําชั้นวางเรียงสินคา
เพ่ือเพ่ิมเนื้อที่และการสต็อกสินคาในรานขายยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 โดยสรุปคือ พยายามสรางความสัมพันธที่ดีและจัดกิจกรรมรวมกับบุคลากรทางการ
แพทยเพ่ือชวยในการผลักดันสินคาใหกับกลุมผูบริโภค สรางภาพลักษณตัวสินคาโดยผาน  
บุคคลกรทางการแพทย ซึ่งชองทางรานขายยามีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนเนื่องจากลูกคาจะคนหา
ขอมูลกอนตัดสินใจซื้อ โดยความคาดหวังของบริษัทคือการตัดสินใจเลือกซื้อในครั้งแรกของ
ผูบริโภคที่ผานรานขายยา สวนการซื้อครั้งตอไปผานชองทางหางสรรพสินคา และซื้อเพ่ิมเติมใน
รานสะดวกซื้อ เนื่องจากลูกคานมมีความจงรักภักดีในตราสินคาสูงจึงทําใหเกิดการบริโภค
ตอเนื่องและบอกจากเพ่ือนสูเพ่ือน จะทําใหลูกคามีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
 
ขอดีของกลยุทธทางเลือกที่ 1 

1. สรางภาพลักษณใหสินคานาเชื่อถือโดยผานการแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย 
2.  มีการซื้ออยางตอเนื่อง และเพ่ิมศักยภาพในการขยายฐานลูกคาจากการบอกตอของ

บุคคลใกลชิด 
3.  สามารถรับทราบความตองการของลูกคาผานตัวแทน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ

วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต 
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ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 1 
1. ตองเสียคาใชจายในการเพ่ิมทีมงานขาย เนื่องจากตองมีความรูในการใหคําแนะนํา

ดานสารอาหารและนําเสนอผลิตภัณฑกับรานขายยา และกระตุนใหผลักดันสินคาของบริษัทสู
ลูกคากลุมใหม 

2.  การกระจายสินคาสินคาอาจไมทั่วถึงเนื่องจากตองสั่งซื้อผานศูนยจัดจําหนาย อาจ
เกิดการลาชาในการจัดสงสินคา  
 
 3.4.2 แนวทางเลือกที่ 2 (WO) :  สดใหมจากเตา (Concentric Diversification)  
การเติบโตโดยการเพ่ิมสินคาใหม บริษัท ดานอน จํากัด มีความชํานาญและผลิตภัณฑในกลุม
อาหารและกลุมทารก จึงมีผลิตภัณฑที่มีโอกาสนําเขามาจัดจําหนาย ซึ่งคูแขงยากที่จะ
ลอกเลียนแบบนวัตกรรมการผลิต ในประเทศไทยตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมมีคูแขงนอยราย 
จึงมีความไดเปรียบและสรางการเติบโตในธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
พื้นฐานแนวความคิด คือ 
 จากบทสัมภาษณมีโอกาสเปนไปไดในอนาคตที่จะมีการนําเขาผลิตภัณฑ เพ่ือมา
จําหนายภายในประเทศ แตตองมีการปรับปรุงรสชาติใหมีความเหมาะสมกับคนไทย 

1. นําผลิตภัณฑดานโภชนาการบริษัท ดานอน จํากัด เขามาจัดจําหนาย 
 

แผนการปฏิบัติการตามแนวคิดทางเลือกที ่2 
1. ผูบริหารระดับสูง (Top Management)  
 การทําการศึกษาวิจัยความตองการของลูกคาภายในประเทศถึงผลิตภัณฑในกลุม 
บริษัท ดานอน จํากัด การศึกษาความคุมคาในการลงทุนผลิตหรือการนําเขาผลิตภัณฑ 
 
2. แผนปฏิบัติงาน (Activity Plan) 
 การทํางานตองอาศัยการทํางานรวมกันของทุกฝายงานในการวางแผนรวมกัน โดยการ
รวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาความเปนไปไดและแนวโนมกลุมลูกคา เนื่องจากผลิตภัณฑในกลุม
ดานอนมีหลากหลาย ซึ่งสินคาเปนสินคาเฉพาะกลุม 

ท  ดานทีมงานตลาด ศึกษากลุมสินคาของบริษัท ดานอน จํากัด ที่เหมาะสมกับความ
ตองการของตลาดภายในประเทศ ซึ่งมีความสอดคลองกับธุรกิจเพ่ือสามารถรวมกันใชทรัพยากร
ที่มีอยูภายในองคกรอยางคุมคา โดยคนหากลุมลูกคา วิจัยความตองการและศึกษาความเปนไป
ไดของการเติบโตสินคานั้นภายในประเทศ วางแผนทางการตลาดผลิตภัณฑและสื่อโฆษณา 
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ท ดานทีมงานขาย การวางแผนรวมกันในการผลักดันสินคาไปสูลูกคาโดยการใช
ชองทางจัดจําหนาย ศึกษาถึงความเหมาะสมในการกระจายสินคาใหตรงตามกลุมเปาหมายโดย
มีการทํารายการสนับสนุนการขายที่สอดคลองกับแผนการตลาด การพิจารณาความเหมาะสม
ของตัวบุคลากร โดยอาจเพ่ิมทีมงานหรือใชบุคลากรที่มีอยูในองค 

ท ดานทีมงานผลิต วางแผนรวมกันในการศึกษาความคุมคาในการลงทุนในการผลิต 
หรือการนําเขามาเพ่ือจําหนาย อีกทั้งการตรวจสอบวัตถุดิบคุณภาพ และการคัดเลือกที่มาของ
วัตถุดิบ คุณภาพและทดสอบพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรสชาติที่เหมาะสมกับคนไทย 
 โดยสรุปคือ การนําผลิตภัณฑของบริษัท ดานอน จํากัด เปนความไดเปรียบทางธุรกิจ
เนื่องจากบริษัทไมจําเปนตองลงทุนในการสรางผลิตภัณฑใหมเนื่องจาก ดานอนเปนผูนําในดาน
อาหารเสริม และมีทีมงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสินคามีการจัดจําหนายอยูในหลายประเทศ โดย
บริษัท ดูเม็กซ จํากัด จะสามารถสรางความไดเปรียบคูแขงขัน จากปญหาของสินคาทดแทนใน
กลุมนมยูเอชที ขยายกลุมลูกคาดวยสินคาใหม เ พ่ือทดแทนอัตราการเ กิดที่ลดลง ที่
กลุมเปาหมายคุณแมหัวกาวซึ่งเปนกลุมคนทํางานมีกําลังซื้อสูง ตองการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก 
 
ขอดีของกลยุทธทางเลือกที่ 2 

1.  การตอบสนองความตองการของลูกคาดวยผลิตภัณฑที่หลากหลายครอบคลุมความ
ตองการของลูกคา 

2.  สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน จากการนําผลิตภัณฑเขามาจําหนาย  
ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 2 

1. มีความเสี่ยงหากผลิตภัณฑที่นําเขามาไมไดรับการตอบรับจากลูกคา 
2.  ตองใชเงินลงทุนในการศึกษาวิจัยความตองการและงบสนับสนุนการขายเพ่ือผลักดัน

สินคา และอาจจําเปนตองเพ่ิมพนักงานใหมเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน 



 
 

 

38 

 
 3.4.3 แนวทางเลือกที่  3 (ST) :  ทั่วถึงทุกชนชั้น (Purchasing Product 
Development) การสรางการเติบโตดวยสินคาเพียงอยางเดียวจากการศึกษาพฤติกรรมการใช
จายในชวงวิกฤตเศรษฐกิจผูบริโภคในกรุงเทพฯสัดสวน 78% เปลี่ยนพฤติกรรมในการจาย มี
เพียงสัดสวน 22% ที่ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยลูกคาสัดสวน 74% ยังคงซื้อย่ีหอเดิมแตซื้อ
ในความถี่นอยลง 
 
พื้นฐานแนวความคิด คือ 
  การปรับขนาดของผลิตภัณฑ สรางความหลากหลายของขนาดสินคาใหเหมาะสมกับ
ความตองการของลูกคาทุกกลุม 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีขนาดตามความตองการลูกคาเพ่ือกระตุนใหเกิดการซื้อ 
2. การทําสื่อโฆษณาที่สอดคลองกับรายการสงเสริมการขายลดราคารายการสะสมบิล 
 

แผนการปฏิบัติการตามแนวคิดทางเลือกที ่3 
1. ผูบริหารระดับสูง (Top Management)  
 กําหนดนโยบายการจัดทําขนาดผลิตภัณฑตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 
2. แผนปฏิบัติงาน (Activity Plan) 
 เพ่ือการตอบสนองความตองการสูงสุดใหกับผูบริโภคจากผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ 

ท ดานทีมงานตลาด ศึกษาความตองการของผูบริโภคและวางแผนผลิตภัณฑในขนาดที่
เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา โดยกระตุนใหเกิดการซื้อผานสื่อโฆษณา 
โดยการจัดทําสื่อโฆษณาใหสอดคลองกับรายการสนับสนุนการขาย  

ท ดานทีมงานขาย การกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคตามความตองการของแตละ
ชองทาง โดยการจัดทํารายการสนับสนุนการขายเพ่ือกระตุนใหเกิดการขาย เชน รายการซื้อ 1 
แถม 1 แทนการลดราคา 50% เพ่ือเพ่ิมปริมาณในการซื้อสินคา หรือการลดขนาดที่เล็กลงใน
กลุมสินคามาตรฐานใหมีราคาที่ลดลงเพ่ือเพ่ิมการกระจายสินคาและเขาถึงผูบริโภค และการลด
รายการสะสมบิลเพ่ือเพ่ิมศักยภายการแขงขันและดึงดูดใหลูกคาตัดสินใจซื้อในปริมาณทีมากข้ึน 

ท ดานทีมงานผลิต วางแผนคัดเลือกและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑในขนาดบรรจุ
ใหมใหไดมาตรฐานในการผลิต การวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับระบบประมาณการสั่งซื้อ
สินคาเพ่ือไมใหเกิดการสูญเสียโอกาสในการขายสินคา 
 โดยสรุปคือ วิกฤติเศรษฐกิจมีผลกระทบตอการใชจายดังนั้นรายการสนับสนุนการขาย
และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และการทําขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับความตองการ จะตอบสนอง
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ความตองการของลูกคาในยุคปจจุบัน โดยเทียบปริมาณตอขนาดแลวมีความคุมคา รวมทั้งการ
ทํารายการสะสมบิลจะชวยเรงการตัดสินใจในการซื้อสินคาในปริมาณที่มากข้ึน 
 
ขอดีของกลยุทธทางเลือกที่ 3 

1. การกระจายตัวของสินคาไปยังผูบริโภคมากข้ึนดวยราคาและขนาดที่เหมาะสมกับ
ความตองการ  

2.  มีการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคมากข้ึนดวยขนาดที่เล็กลงผูมีรายไดนอยเกิดการ
ทดลองผลิตภัณฑ 

3.  ใชเงินในการปรับเปลี่ยนนอย สามารถใชทรัพยากรและเครื่องมือที่มีอยูรวมกัน 
 
ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 3 

1.  การพัฒนาสินคาเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาจึงเปนกลยุทธในระยะสั้น  
2.  ยอดขายตอหนวยในกลุมสินคาที่ปรับขนาดเล็กลง มีแนวโนมยอดขายลดลงจาก

ขนาดที่ปรับลด เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคมีความถี่ในการซื้อลดลง 
 
3.5 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 ในการหากลยุทธใชวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting Factors Decision) เพ่ือวิเคราะห
ทั้ง 3 ทางเลือก คือ  
 

แนวทางเลือกที ่1 แนวทางเลือกที ่2 แนวทางเลือกที ่3 

นมกระจาย 
Distribution 
Relationship 

สดใหมจากเตา 
Concentric 

Diversification 

ทั่วถึงทุกชนชั้น 
Purchasing 

Product 
Development 

เกณฑการพิจารณา 
ถวง 
นํ้า

หนก 
Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน 

1. การเติบโตของ
ยอดขาย 

0.3 8 2.4 7 2.1 7 2.1 

2. กําไรที่เพ่ิมข้ึน 0.2 8 1.6 6 1.2 8 1.6 
3. การเจริญเติบโตใน
ระยะยาว 

0.2 9 1.8 7 1.4 6 1.2 

        



 
 

 

40 

แนวทางเลือกที ่1 แนวทางเลือกที ่2 แนวทางเลือกที ่3 

นมกระจาย 
Distribution 
Relationship 

สดใหมจากเตา 
Concentric 

Diversification 

ทั่วถึงทุกชนชั้น 
Purchasing 

Product 
Development 

เกณฑการพิจารณา 
ถวง 
นํ้า

หนก 
Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน 

4. ภาพลักษณของ
บริษัทในมุมมอง
ลูกคา 

0.2 9 1.8 7 1.4 6 1.2 

5. เขาถึงลูกคาและ
เพ่ิมการกระจาย
สินคาไปยังผูบริโภค 

0.1 8 0.8 6 0.6 9 0.9 

รวม 1  8.4  6.7  7.0 

 
ตารางที่ 3.6 แสดงการถวงน้ําหนักทางเลือกกลยุทธ 
 
 จากผลการวิเคราะหกลยุทธทางเลือกดวยวิธีการถวงน้ําหนัก เพ่ือคนหาทางเลือกเพ่ือ
แกปญหาบริษัท ดูเม็กซ จํากัด ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหเพ่ือคนหาทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ
วางแผนในแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ นโยบายบริษัทเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน และเพ่ือสรางผลกําไรและการเติบโตในอนาคต จากการถวงน้ําหนักพบวา กลยุทธ
ทางเลือกที่ 1 คือ การเติบโตโดยขยายตัวไปขางหนา (Forward Integration) การขยายตัวใน
แนวด่ิง เปนการสรางการเติบโต ซึ่งลงทุนไปยังชองทางการจัดจําหนายของสินคา เนื่องจาก
ผลิตภัณฑมีความออนไหวตอความรูสึก การสื่อสารหรือแนะนําโดยผานบุคลากรทางการแพทย
จะสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ทําใหมีความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑและการบอกตอไปยัง
เพ่ือนและบุคคลใกลชิด และจะเกิดการซื้อซ้ําขยายไปในชองทางอ่ืนๆ เชน หางสรรพสินคา และ
รานคาสะดวกซื้อ ซึ่งมีพนักงานแนะนําสินคาในหางสรรพสินคาเพ่ือแนะนําผลิตภัณฑและดึงดูด
ใหตัดสินใจซื้อเพ่ิมมากข้ึนดวยรายการสะสมบิล ทําใหกระตุนใหเกิดการซื้อในปริมาณที่เพ่ิมมาก
ข้ึน อีกทั้งยังสรางภาพลักษณใหผลิตภัณฑเปนสินคาที่มีคุณภาพบุคลากรยอมรับและใหการ
แนะนํา สามารถครอบคลุมรานคาขายยาทั่วประเทศ มุงเนนที่กลุมลูกคาคุณแมหัวกาวหนาซึ่งมี
กําลังซื้อสูงยอมจายแพงข้ึนเพ่ือใหลูกไดรับสิ่งที่ดีที่สุด ที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน การสรางฐาน
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ลูกคาในกลุมคุณแมตั้งครรภเปนการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาเพ่ือใหเกิดการซื้ออยาง
ตอเนื่องหลังคลอด จากการวิเคราะหกลยุทธที่ 1 สามารถสรางการเติบโตและสรางผลกําไรอยาง
ตอเนื่องในระยะยาว  

การดําเนินการในกลยุทธที่ 2 มีความเสี่ยงดานผลกําไรหากสินคาไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา จะทําใหสินคาไมมีการเติบโตตามเปาหมาย และกลยุทธที่ 3 เปนกล
ยุทธระยะสั้นเพ่ือกระจายสินคาและเพ่ิมยอดขายเพ่ือตอบสนองผูบริโภคในระยะสั้น ไมสามารถ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันและภาพลักษณ แตใชเพ่ือการกระจายสินคาและตอบสนอง
พฤติกรรมผูบริโภคในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา บริษัทไดรับเพียงยอดขายระยะสั้น  
 
3.6 แผนการปฏิบัติ (Action Plan) 
 จากการการศึกษาขอมูลเพ่ือชวงชิงสวนแบงทางการตลาด จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
เพ่ิมสวนแบงทางการตลาด ไดตัดสินใจเลือกกลยุทธนมกระจาย Distribution Relationship เพ่ือ
ขยายฐานของลูกคาผานบุคลากรทางการแพทยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
โดยสามารถจัดเปนแผนดําเนินงานไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.7 แผนการดําเนินงานตามกลยุทธนมกระจาย Distribution Relationship 

Action Plan Time Frame Responsible Unit 
ทีมงานขาย   
จัดหาทีมงานขายสําหรับรานขายยา
เพ่ือขยายฐานลูกคา 

1 เดือนลวงหนากอน
เริ่มโครงการ 

ผูจัดการฝายขาย 

ทําการฝกอบรมทีมงานใหมีความรู
เพ่ือสามารถใหคําแนะนํากับราน
ขายยา 

ทุกเดือน ผูจัดการฝายโภชนาการ 

จัดทํารายการเพ่ือกระตุนใหรานขาย
ยาผลักดันสินคา 

ทุกเดือน ผูจัดการฝายสนับสนุนการขาย 

กา ร เ ก็ บ ร ว บ รว ม ข อ มู ลค ว า ม
ตองการลูกคาเ พ่ือนํามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

ทุกเดือน พนักงานขายรานขายยา 

ทําการศึกษาและเลือกพ้ืนที่รานคา
ในการมองหาชองทางการกระจาย
สินคาและวางแผนการเขาเย่ียม 

ทุกเดือน ทีมงานขายรานขายยาและศูนย
จัดจําหนาย 

นําเสนอสื่อโฆษณาไปยังรานขายยา ทุกเดือน ทีมงานขายรานขายยา 
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Action Plan Time Frame Responsible Unit 
ฝายการตลาด   
การศึกษาสินคาที่เหมาะสมสําหรับ
ขายในรานขายยาเนื่องจากรานมี
ขนาดเล็กมีขอจํากัดในการจัดเรียง 

1 เดือนลวงหนากอน
เริ่มโครงการ 

ผูจัดการผลิตภัณฑ 

ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
สารอาหารเพ่ือใชสําหรับการสื่อสาร
กับลูกคาสรางความนาเชื่อถือ 

พัฒนาและปรับปรุง
ทุก 3 เดือน 

ผูจัดการดานโภชนาการ 

การจัดทําสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับ
รานขายยา และสามารถกระตุนให
เกิดการซื้อในราน 

ทุกเดือน ผูจัดการผลิตภัณฑ 

ศูนยจัดจําหนาย   
วางแผนเสนทางการขายรวมกับ
ที ม ง า นร าน ขา ยย า เ พ่ื อ คว า ม
สอดคลองในการขายและจัดสง 

ทุกเดือน ทีมงานขายศูนยจัดจําหนายและ
ทีมงานขายรานขายยา 

การจัดเตรียมรถขนสงเพ่ือสงมอบ
สินคาตามเวลาที่กําหนด 

ทุกเดือน ทีมงานขนสงศูนยจัดจําหนาย 

การประสานงานเพ่ือประมาณการ
ยอดขายในการสั่งสินคาและสต็อก 

ทุกเดือน ทีมงานขายศูนยจัดจําหนายและ
ทีมงานขายรานขายยา 

 
ตารางที่ 3.8 แผนควบคุมการดําเนินงานตามกลยุทธนมกระจาย Distribution Relationship 

Time Fram (Month) Action Plan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทีมงานขาย             
จัดหาทีมงานขายสําหรับรานขายยาเพ่ือ
ขยายฐานลูกคา 

            

ทําการฝกอบรมทีมงานใหมีความรูเพ่ือ
สามารถใหคําแนะนํากับรานขายยา 

            

จัดทํารายการเพ่ือกระตุนใหรานขายยา
ผลักดันสินคา 

            

การเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ
ลูกคาเพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ 
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Time Fram (Month) Action Plan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทําการศึกษาและเลือกพ้ืนที่รานคาในการ
มองหาชองทางการกระจายสินคาและ
วางแผนการเขาเย่ียม 

            

นําเสนอสื่อโฆษณาไปยังรานขายยา             
ฝายการตลาด             
การศึกษาสินคาที่เหมาะสมสําหรับขาย
ในรานขายยาเนื่องจากรานมีขนาดเล็กมี
ขอจํากัดในการจัดเรียง 

            

การจัดทําคูมือเปรียบเทียบสารอาหาร
เพ่ือใชสําหรับการสื่อสารกับลูกคา 

            

การจัดทําสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับราน
ขายยา และสามารถกระตุนใหเกิดการซื้อ
ในราน 

            

ศูนยจัดจําหนาย             
วางแผนเสนทางการขายรวมกับทีมงาน
รานขายยาเพ่ือความสอดคลองในการ
ขายและจัดสงสินคา 

            

การจัดเตรียมรถขนสงเพ่ือสงมอบสินคา
ตามเวลาที่กําหนด 

            

การประสานงานเ พ่ือประมาณการ
ยอดขายในการสั่งสินคาและสต็อกสินคา 

            

 
จากแผนกลยุทธนมกระจาย Distribution Relationship ทางผูศึกษาและผูบริหารนํามา

กําหนดเปาหมายดานตาง ๆ ในการจัดทํา Balanced Scorecard อาศัยตัวชี้ วัด (Key 
Performance Indicators : KPI) โดยมุมมองดานตางๆ จะประกอบดวย 
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ตารางที่ 3.9  แสดงการกําหนดตัวชี้วัดแผนกลยุทธนมกระจาย Distribution Relationship 

 

Balanced 
Score card 

วัตถุประสงค 
(objective) 

ตัวชี้วัด 
(Key Performance Index (KPI)) 

เปาหมาย 
(Target) 

ดานการเงิน 
Financial 

Perspectives 

 
รายไดเพิ่ม 

 
งบประมาณ 

1. การเพิ่มขึ้นของกําไร 
2. การเพิ่มขึ้นของรายได 
3.งบประมาณ 

25% 
20% 
1.8 – 2.0 ลานบาทตอป 
150,000 บาท x 12 เดือน 

ดานลูกคา 
Customer 

Perspective 
ความพึงพอใจ 

4.จํานวนลูกคารายใหมที่เพิ่มขึ้น 
5.สวนแบงตลาด  
6. สรางความพึงพอใจในการใหขอมูล
สารอาหารแกลูกคา 

3,456 ราน 
3 รานคา/วัน (ทีม 4 คน)  
(46% ของ 7,423 ตําบล) 

10% จากยอดขายทุกชองทาง 
(1%ประมาณ17 ลานบาท 

ผันผวนตามยอดขายของตลาด) 
ดาน

กระบวนการ
ภายใน 
Internal 
Process 

Perspective 

การบริหาร 

 
7. การจัดสงสินคาตามกําหนดเวลา 
8. มีการพัฒนาบริหารสต็อกสินคาที่
ศูนยจัดจําหนายเพียงพอตอความ
ตองการ 

 ภายใน 2 วัน 
 Stock Cover Day 3 วัน 

ดานการเรียนรู
และเติบโต 

Learning and 
Growth 

Perspective 

การพัฒนา 

9.พนักงานไดรับการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถเพื่อสรางความนาเช่ือถือ 
10.การทํางานเปนทีม 
11.การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
จัดการ (PDA สั่งซื้อสินคา) 
 

80% 
  
75% 
75% 
 



บทท่ี 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  
4.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาคนควาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเ พ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขัน 
กรณีศึกษา บริษัท ดูเม็กซ จํากัด” ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิพบวาสาเหตุที่สงผลตอ
สวนแบงการตลาดของบริษัทที่ลดลง สงผลตอยอดขายและกําไรของบริษัทนาจะเกิดจาก  ภัย
จากสินคาทดแทนนมแมและนมยูเอชทีสารอาหารต่ําที่มีราคาถูกกวานมสูตรสารอาหารสูงของ
บริษัท สอดคลองกับผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคตอปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อนม
สดพรอมด่ืมเสริมแรธาตุแคลเซียม หากผูประกอบการตั้งราคาสูงเกินไปจะทําใหผูบริโภคหันไป
บริโภคสินคาทดแทน การโฆษณามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยควรให
แพทยหรือบุคลากรทางการแพทยเปนผูนําเสนอเพ่ือสรางความนาเชื่อถือ ผลการวิจัยของ
วาสนา  สุกฤตยา (ปริญญานิพนธ คณะบริหารธุรกิจ หอการคาไทยมหาวิทยาลัย, 2543) โดย
สํารวจกลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก ผูบริโภคที่คิดวาจะซื้อนมสดพรอมด่ืมเสริมแรธาตุแคลเซียม 
จํานวน 200 คน อายุระหวาง 21-35 ป นอกจากนั้นผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทําให
ผูบริโภคปรับพฤติกรรมในการบริโภคสินคา โดยจากการศึกษาขอมูลพบวาคูแขงขันมีการทําสื่อ
โฆษณาที่สอดคลองกับรายการสะสมบิล การลดราคาของรายการสะสมบิลทําใหเกิดการดึงดูดใจ
ใหลูกคาตัดสินใจซื้อที่มากข้ึน สอดคลองกับผลการศึกษาพฤติกรรมการใชจายในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจผูบริโภคในกรุงเทพฯ     โดยผูบริโภครอยละ  78% เปลี่ยนพฤติกรรมในการจับจายใช
สอย โดยซื้อความถี่นอยลงแตซื้อมากข้ึนเพราะเชื่อวาถูกหากซื้อในสัดสวนที่มากข้ึนมีเพียง
บางสวนที่ซื้อในปริมาณที่นอยลง ผลการวิจัยจากนิตยสาร Position Magazine (กรกฎาคม 
2552) โดยสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 600 คน ผูหญิงและผูชายอยางละเทาๆ กัน รายได 
35,000 บาทข้ึนไป อายุระหวาง 18-50 ป จึงคาดวา จากบทสัมภาษณผูบริหารเชิงลึกพบโอกาส
ในการเติบโตของธุรกิจจากผลกระทบอัตราการเกิดที่ลดลงทําใหครอบครัวมีเงินสําหรับการใช
จายเพ่ือลูกเพ่ิมมากข้ึนมีศักยภาพในการซื้อสูง โดยกลุมผูบริโภคคุณแมหัวกาวหนายอมจาย
แพงกวาเพ่ือใหลูกไดสิ่งที่ดีที่สุดมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน พฤติกรรมของลูกคาจะมีการวางแผนกอน
ตัดสินใจซื้อ แตการเลือกซื้อนมบุคลากรทางการแพทยมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก
ภาพลักษณดูมีความรูนาเชื่อถือ สอดคลองกับผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยผูบริโภคนิยมซื้ออาหารเสริมในรานขายยา
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เพราะคําแนะนํามีความนาเชื่อถือ ผลการวิจัยชนก  กลิ่นสุวรรณ (ปริญญานิพนธ คณะ
บริหารธุรกิจ หอการคาไทยมหาวิทยาลัย, 2544)  โดยสุมตัวอยางผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่มีจําหนายในจึงมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดในชองทางรานขายยาโดยใหรานคา
เปนผูแนะนําสินคาเพราะมีความนาเชื่อถือในการใหความรูและขอมูล โดยบริษัทมีขอไดเปรียบ 
ดานชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะไดประโยชนจากการกระจาย
ตัวของสินคาที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายแลว ผูบริโภคจะมีความจงรักภักดีในตราสินคาและ
เกิดการซื้อตอเนื่องโดยการซื้อครั้งตอไปจะกระจายไปซื้อในชองทางหางสรรพสินคาและราน
สะดวกซื้อ ทําใหเกิดการเติบโตของตัวสินคาในทุกชองทาง นอกจากนั้นการบอกตอและแนะนํา
เพ่ือนจะเปนชองทางเพ่ิมลูกคาใหมโดยไมตองทําการโฆษณา ซึ่งการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
รานขายยาเปนโอกาสในการสรางผลกําไรในระยะยาวใหกับบริษัท ซึ่งบริษัทคาดหวังดานการ
กระจายตัวในรานขายยา แตมุงหวังยอดขายที่เพ่ิมข้ึนในชองทางอ่ืนๆ เมื่อลูกคาเกิดการใชอยาง
ตอเนื่องจะสรางความจงรักภักดีใหกับตราสินคา และการบอกตอใหกับบุคคลใกลชิดในการใช
ผลิตภัณฑ 
 
4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
 
 4.2.1 ระยะเวลาในการศึกษาและคนความีจํากัด 
 4.2.2 ผูศึกษาไมสามารถนําขอมูลวิจัยไดครอบคลุม เนื่องจากขอจํากัดดานความลับของ
บริษัทที่ไมสามารถเปดเผยได 
  
4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษา 
 
 4.3.1 ควรหาขอมูลคูแขงใหมากที่สุด เพ่ือทําการเปรียบเทียบการแขงขัน 
 4.3.2 ใหมีการทดลองใชกลยุทธ เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยแกไขปญหาตอไป 
 4.3.3 การกําหนดกลยุทธในทางปฏิบัติควรพิจารณาในรายละเอียดการปฏิบัติอยาง
รอบคอบเพ่ือใหกลยุทธที่ใชมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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คณะการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อปการศึกษา 2545   
และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2552 เขาทํางานที่ บริษัท ดูเม็กซ จํากัด  ตั้งแตป 
พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน 
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