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------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ   
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพรวมโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม

นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม และศึกษาถึงพฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดอุตสาหกรรมนมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืม  โดยใชส่้วนแบ่งทางการตลาด ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2554  ของผูผ้ลิตราย
ใหญ่ 3 ราย มาท าการวิเคราะห์การกระจุกตวัทางอุตสาหกรรม 3 วิธี คือ อตัราส่วนการ
กระจุกตวัทางอุตสาหกรรม (Concentration Ratio--CR)  Herfindahl Summary Index--HSI 
และ Hannah and Kay--HK และไดว้ิเคราะห์วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการแข่งขนัโดยใช้
ราคาและไม่ใช่ราคา  พร้อมกบัวิเคราะห์ถึงนโยบายผลิตภณัฑ ์
 ผลการศึกษาพบวา่  อุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 มี 
โครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยราย การกระจุกตวัทางอุตสาหกรรมของดชันี CR2 มีค่าการ
กระจุกตวัร้อยละ 85-90 แสดงให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมีการ
กระจุกตวัสูงและมีการแข่งขนักนัต ่า  การวิเคราะห์โดยใชด้ชันี HSI ไดค่้า ดงัน้ี 0.3878, 
0.42, 0.42 และ 0.3850 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่าในช่วงปี พ.ศ.  2551-2552 มีการกระตุก
ตวัสูงข้ึน และในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 มีการกระจุกตวัลดลง ส่วนการวิเคราะโดยใช้
ดชันี HK ไดค่้าระหว่าง 2.381-2597 แสดงใหเ้ห็นว่า ในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมมีบริษทัท่ีมีอิทธิพลรายใหญ่ถึง 2 ราย 
-------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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 ในดา้นพฤติกรรมการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมพบว่า ราคา
ถึงเป็นปัจจยัในการดึงดูดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แต่พฤติกรรมการแข่งขนัโดย
ไม่ใช่ราคามีความส าคญัมากกว่า  ซ่ึงผูผ้ลิตแต่ละรายจะพยายามพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
และจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ตลอดจนใชส่ื้อโฆษณาต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
ค าส าคญั : อุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง 

Abstract 
In this thesis, the researcher investigates the overall condition of the ready-

to-drink soy milk industry. The researcher also examines competitive behaviors in 
the industry under study.  
 In carrying out this investigation, market share data from the period 
between 2008  and 2011 for three large manufacturers were analyzed in order to 
determine the degree of industrial concentration. The analysis was conducted using 
three methods. These methods were the concentration ratio (CR) measure; the 
Herfindahl Summary Index (HSI); and the Hannah and Kay (HK) concentration 
indices. Competitive behaviors were analyzed in terms of price and non-price 
competition. Product policy was also analyzed.  
 Findings showed that the soy milk industry in the period between 2008 and 
2011 exhibited an oligopolistic market structure. The industry concentration by 
reference to the CR2 index was at 85-90 percent. This means that the ready-to-drink 
soy milk industry exhibited high concentration and low competition.  
 The analysis using HSI showed values at 0.3878, 0.42, 0.42, and 0.3850, 
respectively. This means that from 2008 to 2009, concentration was high. From 
2010 to 2011, concentration decreased.  
 The analysis using the HK index displayed values between 2.381 and 
2.597. This means that in the ready-to-drink soy milk industry, there were two 
dominant companies.  
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 In regard to competitive behaviors in the ready-to-drink soy milk industry, 
the following was found:  
 Although price was a factor positively influencing the decisions of 
consumers to make purchases, non-price competitive behaviors were more 
important. Each manufacturer strove to develop new products and to organize 
marketing promotion activities, as well as continually making use of advertising 
media.  
Keyword : Soy Milk Industry  
บทน า 

นมถัว่เหลืองเป็นเคร่ืองด่ืมจากธญัพืชชนิดหน่ึงท่ีนิยมบริโภคกนัมานานแลว้ 
ผูท่ี้บริโภคนมถัว่เหลืองจะท าให้มีสุขภาพแขง็แรง นมถัว่เหลืองเป็นอาหารท่ียอ่ยง่าย 
ซ่ึงจากการวิจัยถึงประโยชน์ของนมถั่วเหลืองพบว่า อุดมไปด้วยสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น โปรตีน แคลเซียม วิตามินเอ การบริโภคนมถัว่
เหลือง โดยสามารถลดความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและมะเร็ง และท่ีส าคญันมถัว่
เหลืองมีไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัไม่มีคอเลสเตอรอล ซ่ึงเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีนิยม
อาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มชีวจิต และเป็นนมทางเลือกหน่ึง (dairy alternative) ส าหรับผู ้
ท่ีมีอาการแพน้มววั  แมว้า่คุณค่าประโยชน์จากนมถัว่เหลืองอาจจะนอ้ยกว่านมววั  แต่
สามารถท่ีจะทดแทนนมววัไดเ้ป็นอย่างดี  ตลาดนมถัว่เหลืองในประเทศไทยถือเป็น
ตลาดเคร่ืองด่ืมท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากเม่ือดูจากมูลค่าตลาดในปี พ.ศ. 2551-2554  มี
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและอยู่ในเกณฑท่ี์ดี โดยคาดว่ามูลค่าทางการตลาด ปี พ.ศ. 
2555 จะสูงถึง 14,000 ลา้นบาท อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของตลาดนมถัว่เหลืองไดมี้การ
กระจายหลากหลายมากข้ึนกว่าแต่ก่อน เช่น กลุ่มเด็ก วยัรุ่น สุภาพสตรีท่ีสนใจดา้น
รูปร่างและผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

การแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลืองในช่วงแรกๆ นั้น  มีการแข่งขนัท่ีไม่รุนแรง  
ผลิตภณัฑน์มถัว่เหลืองท่ีผลิตออกมามีเพียงนมถัว่เหลืองผสมนมเท่านั้น ต่อมาจึงเร่ิมมี
การพฒันาเป็นนมถัว่เหลืองไม่ใส่น ้ าตาล และนมถัว่เหลืองรสช๊อกโกแล็ค โดยมี 
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บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลิตไวตาม้ิลค ์ครองส่วนแบ่งทางการตลาด
นมถัว่เหลือง อนัดบั 1 และ บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ผูผ้ลิตแลคตาซอย  ตามมาเป็น
อนัดบั 2 ตามล าดบั โดยท่ีผลผลิตแต่ละปีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งปริมาณการ
ผลิตและยอดขายรวม ท าใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนๆ สนใจเขา้มาลงทุนในตลาดนมถัว่
เหลือง เช่น บริษทั เสริมสุข จ ากดั ผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองโย  บริษทั แดร่ีพลสั จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัในเครือบริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั ผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองดีน่า 

การแข่งขันในตลาดนมถั่วเหลืองมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งขนัระหว่างค่ายไวตาม้ิลคก์บัแลคตาซอย  ผูผ้ลิตทั้งสอง
ต่างพยายามน ากลยุทธ์หลากหลายรูปแบบมาใชใ้นการแข่งขนั  เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด นอกจากกลยุทธ์ในเร่ืองของราคาแลว้  ยงัมีการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหสิ้นคา้ของตนเขา้ไปอยูใ่นใจและความทรงจ าของผูบ้ริโภค
จนก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้เพิ่มข้ึนอนัจะส่งผลให้ยอดจ าหน่ายนมถัว่เหลือง
เพิ่มสูงข้ึน  ทั้งน้ีกลยุทธการแข่งขนัท่ีผูผ้ลิตน ามาใชม้กัแตกต่างไปตามนโยบายของ
ผูผ้ลิตแต่ละค่าย เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนมถัว่เหลืองมากยิง่ข้ึน 

นโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดสรุปไดด้งัน้ี การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ (packaging) เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค การสร้างความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ โดยการเพิ่มกล่ินหรือรสชาติใหม่ ๆ เช่น ชาเขียว มอลต ์ 
เป็นตน้ รวมทั้ งการเพิ่มสารอาหารบางชนิด เช่น แคลเซียม งาขาว งาด า และนม
ขา้วโพด เป็นตน้ พร้อมกบัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองผสมกบันมแพะเพื่อ
เป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างความแปลกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนัก็เป็น
การสร้างจุดขายหรือสร้างความแตกต่างของผูผ้ลิตหน้าใหม่ โดยมีลูกคา้เป้าหมายท่ี
ค่อนขา้งเปิดกวา้ง นับตั้งแต่เด็กเล็ก วยัรุ่น วยัท างาน ไปจนถึงผูสู้งอายุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มผูรั้กสุขภาพ  จึงท าให้ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมน้ีพยายามท่ีจะแบ่งส่วน
การตลาดยอ่ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหค้รอบคลุมทุกกลุ่ม  หรือ
การใชว้ิธีส่งเสริมผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองโดยใชโ้ฆษณา โดยใชด้ารานักแสดงหรือ
การจดัรายการส่งเสริมทางการตลาด โดยการจดัแคมเปญรายการชิงโชค การแจก
รางวลั และการสนบัสนุนการแข่งขนัทางดา้นกีฬาเพื่อดึงดูดความสนใจในผลิตภณัฑ์
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นมถัว่เหลืองของตนเองให้มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน แมว้่า การแข่งขนัของตลาดนมถัว่
เหลือง ผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีหลากหลายวิธีก็ตาม แต่ก็พบว่ามี
ผูผ้ลิตบางรายตอ้งถอนตวัออกจากตลาดนมถัว่เหลือง เช่น บริษทั เสริมสุข จ ากัด 
ผูผ้ลิตนมถัว่เหลือง โย  ไม่ประสบความส าเร็จ แต่มีผูผ้ลิตบางราย คือ บริษทั แดร่ีพลสั 
จ ากดั ในเครือบริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั ผูผ้ลิตนมถัว่เหลือง ดีน่า  ถึงจะเป็นผูผ้ลิตนมถัว่
เหลืองรายใหม่ แต่สามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลืองได ้ โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีให้
ความส าคญัคือ กลุ่มคนท่ีห่วงใยสุขภาพ กลุ่มสตรี ประกอบกบัจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์
เป็นนมท่ีไม่มีกล่ินเหมน็อบัของนมถัว่เหลือง  และเนน้ตลาดยเูอชที ซ่ึงเป็นตลาดท่ี
บุกเบิกไม่ยากในช่วงนั้น  

อย่างไรก็ตาม นมถัว่เหลืองเป็นตลาดเคร่ืองด่ืมธญัพืชท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมี
อตัราการเติบโตต่อเน่ืองและเกณฑท่ี์สูง และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัไปไดอี้ก  ท าใหมี้
ผูส้นใจเขา้มาลงทุนในตลาดนมถัว่เหลืองอย่างต่อเน่ือง แมว้่าผูผ้ลิตรายใหม่เหล่านั้น
จะเคยมีประสบการณ์ในตลาดเคร่ืองด่ืมก็ตาม  แต่มกัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร
ในการลงทุนในตลาดถัว่เหลือง  จึงท าให้เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจท่ีน ามาศึกษาทั้งเร่ือง
โครงสร้างของตลาดนมถัว่เหลือง และพฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลือง 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม
ในดา้นราคาและไม่ใช่ราคา ช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 
สมมุติฐานในการศึกษา 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมตลาดนมถัว่เหลือง มีลกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ย
ราย (oligopoly) การกระจุกตวัของตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึน และมีอุปสรรคในการเขา้สู่
ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
 2.  พฤติกรรมทางการตลาดมีการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ราคาในการแข่งขนั
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
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ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2554 

โดยศึกษาเฉพาะผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมบรรจุกล่องยเูอชทีและแบบขวดท่ีเป็น
ผูผ้ลิตรายใหญ่ในตลาด ไดแ้ก่ 
 1.  บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั  
 2.  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั 
 3.  บริษทั แดร่ีพลสั จ ากดั (ในเครือบริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาฉบบัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์หรือแนวทาง
ของผูผ้ลิตแต่ละรายในอนาคต รวมถึงผลิตรายใหม่ท่ีสนใจท่ีจะเขา้มาอุตสาหกรรมน้ี
ในอนาคตดว้ย 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ในการศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขนัในตลาด
อุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง ผูว้ิจยัจะน าเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 ทฤษฎีโครงสร้างตลาด 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 แนวคิดพฤติกรรมตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 แนวคิดการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา 
 ทฤษฎีพฤติกรรมในตลาด 
 วิธีวดัการกระจุกตวัตวัทางอุตสาหกรรม 
ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

พิฑญาฬ ์  เดชารัตน์ (2543)  ศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดของ
น ้ ามนัถัว่เหลือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2541 โดยใช้เคร่ืองมือการกระจุกตวับางส่วน 
(Partial concentration) อตัราส่วนของขนาดธุรกิจ (Size Ratio)  และ Herfindahl 
Index--HI  
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ผลการศึกษา พบวา่ อุตสาหกรรมน ้ามนัถัว่เหลืองประกอบดว้ยผูผ้ลิตทั้งส้ิน 7 
รายแต่มี 3 บริษัท เป็นบริษทัในเครือเจ้าของเดียวกัน การศึกษาสภาพของธุรกิจ
โดยรวมจัดว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนในกิจการค่อนขา้งสูง ในการวิเคราะห์การ
กระจุกตวัดว้ยวิธีการวดัการกระจุกตวัเพียงบางส่วน (Partial concentration) ท่ีค  านวณ
ไดส้ าหรับผูผ้ลิตท่ีมีมูลค่ายอดขายสูงสุด 1-4 ราย มีค่าเฉล่ียท่ี 0.317, 0.592, 0.797, 
0.948 ตามล าดบั โดยจ านวนโดยจ านวนผูผ้ลิตทั้งหมดของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั 
และบริษทัเครือกมลกิจ มียอดขายสูงท่ีสุดในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 
 จากศึกษาพบวา่  ตลาดอุตสาหกรรมน ้ ามนัถัว่เหลืองมีลกัษณะของโครงสร้าง
ตลาดผูข้ายนอ้ยรายโดยเห็นไดจ้ากจ านวนรายของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมและค่าการ
กระจุกตวัในระดบัสูง  การเขา้สู่ตลาดยากและมีอุปสรรคมาก และมีการสร้างความ
แตกต่างใหก้บัสินคา้ของตนในขณะท่ีสินคา้ดงักล่าวสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งดี 

ชลชนก ทับเจริญ (2552) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและ
พฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดอุตสาหกรรมน ้ าผลไมช้นิดบรรจุกล่องในประเทศไทย 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างตลาดน ้ าผลไมช้นิดบรรจุกล่องในประเทศ
ไทยและศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัของกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งทางดา้นราคาและ
ไม่ใช่ราคาขอบเขตการศึกษาใชข้อ้มูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2543-2547 เปรียบโดยศึกษา
เฉพาะผูผ้ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมน ้ าผลไมช้นิดพร้อมด่ืมบรรจุกล่องเท่านั้น โดย
ดชันีวดัคือ Concertration Ratio--CR Herfindahl Index--HI และ Comprehensive 
Concentration Index (CCI) 
 จากการศึกษาโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิดบรรจุ
กล่องในประเทศไทย โดยค่า CR3 มีการกระจุกตวัร้อยละ 72-86 แสดงความ
อุตสาหกรรมน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม มีการกระจุกตวัสูง ส่วนค่าดชันีเฮอร์ฟินดาห์น--HI ท่ี
ค  านวณไดร้ะหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 มีค่าอยูท่ี่ 0.259, 0.2646, 02323, 0.279 และ 
0.2774 ตามล าดบั แสดงว่าอุตสาหกรรมดงักล่าวมีการกระจุกตวัค่อนขา้งสูง แต่เป็น
การแ ข่ งขันกัน เองของการรายใหญ่แ ต่ละราย  ส่วนดัช นีก ารกระ จุกตัว  
Comprehensive Concentration Index ท่ีค  านวณไดร้ะหว่างปีพ.ศ. 2547-2551 มีค่า
เท่ากบั 0.5975, 0.6039, 0.6483, 0.6202 และ 0.6146 ตามล าดบั แสดงว่า อุตสาหกรรม
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น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิดบรรจุกล่องมีแนวโนม้เกิดการผกูขาด ท าใหส้รุปไดว้่าลกัษณะ
โครงสร้างตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิดบรรจุกล่องในประเทศไทยมีลกัษณะขาดแบบ
ผูข้ายนอ้ยราย (oligopoly) 
วธีิด าเนินการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ 
 1.  ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เพื่อศึกษาถึงการ
แข่งขนัดา้นราคา (price competition) การแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา (non-price 
competition) และความแตกต่างของนโยบายผลิตภณัฑ ์ 
 2.  ใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึง
โครงสร้างตลาดวา่เป็นโครงสร้างตลาดประเภทใด ดว้ยการวดัการกระจุกตวัใน
อุตสาหกรรม โดยใชด้ชันีในการวดั ดงัน้ี 
       2.1  Concentration Ratio (CRn) 
       2.2  ค่าดชันี Herfindahl Summary Index (HSI) 

       2.3   ดชันี Hannah and Kay Index (HK) 
แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลการตลาดของผูผ้ลิตและจ าหน่ายนมถัว่เหลือง จากศูนยร์วบรวม
ขอ้มูลทางการตลาด http://www.marketinfo.in.th 
 2. ขอ้มูลบริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั จาก
http://www.greenspot.co.th 
 3. ขอ้มูลบริษทั แลคตาซอย จ ากดั จาก http://www.lactasoy.com 
 4. ขอ้มูลบริษทั แดร่ีพลสั จ ากดั จาก http://www.dutchmill.co.th 
 
 
 

http://www.marketinfo.in.th/
http://www.lactasoy.com/
http://www.dutchmill.co.th/
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สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองในคร้ังน้ี เพื่อให้

ทราบถึงการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง รวมถึงพฤติกรรมการแข่งขนัทั้ง
แบบราคาและไม่ใชร้าคาของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง 
 ผลการศึกษาพบว่า  อุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 มี
โครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยราย การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม โดยดชันี CR2 มีค่าการ
กระจุกตวัร้อยละ 85-90 แสดงให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง มีผูมี้อิทธิพล
รายใหญ่ในตลาดถึง 2 รายในตลาด และมีการแข่งขนักนัต ่า และเม่ือพิจารณาจากดชันี 
การกระจุกตวัทางอุตสาหกรรม HSI ในปี พ.ศ. 2551-2554 เท่ากบั 0.3878, 0.42, 0.42 
และ 0.3850 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 มีการกระจุกตวัสูงข้ึน
จาก 0.3878 เป็น 0.42 และมีการแข่งขนักันต ่า พอมาช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 การ
กระจุกตวัลดลงจาก 0.42 เป็น 0.3850 มีผลใหแ้ข่งขนักนัมากข้ึน  จากการวดัจ านวนมี
อิทธิพลในตลาดโดยใช้ดัชนี HK พบว่า มีผูมี้อิทธิพลอยู่ 2 รายใหญ่ในตลาด
อุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง ผลการศึกษาโดยใช้ดัชนีข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า 
โครงสร้างอุสาหกรรมของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองมีโครงสร้างตลาดเป็นตลาด
ผูข้ายนอ้ยรายท่ีมีการกระจุกตวัสูง และมีการแข่งขนัต ่า 
 ผลการศึกษาโดยใช้ราคาพบว่า เม่ือมีผูป้ระกอบการรายใดเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง เช่น การปรับลดราคา จะท าใหส่้งผลใผู ้
ประกอบการรายอ่ืน ๆ ในตลาดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือราคาตามไปดว้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากกลวัท่ีจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป ประกอบกบันมถัว่เหลืองเป็นสินคา้
ทดแทนกนัได ้และจากการศึกษาในเร่ืองของราคาพบวา่ ราคาของนมถัว่เหลืองแลคตา
ซอยมีราคาถูกกวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ในตลาด ตามมาดว้ยไวตาม้ิลคแ์ละดชัมิลล ์
ดีน่า ตามล าดบั 

  จากการศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัโดยไม่ใชร้าคาพบว่า ผูป้ระกอบการใน
ตลาดต่างก็น ากลยุทธ์มาใช้ในการแข่งขนัในตลาดน้ีอย่างหลากหลาย เน่ืองจาก
ตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์
การโฆษณา การส่งเสริมทางการตลาด การจดักิจกรรมทางการตลาด  ไวตาม้ิลคไ์ดใ้ช้
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กลยุทธ์ท่ีหลากหลายและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองมากกว่า
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน  ในตลาดนมถัว่เหลือง เช่น การออกผลิตภณัฑแ์ละรสชาติใหม่ 
ๆ อยา่งต่อเน่ืองมีสินคา้ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภค ทุกเพศ ทุกวยั และมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองแลคตาซอย ผูค้รองส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั 2 
นั้นกลยุทธ์ทางการตลาดจะเนน้ในเร่ืองของการเพิ่มปริมาณแต่ไม่เพิ่มราคาโดยเจาะ
กลุ่มผูบ้ริโภคผูช้ายท่ีเน้นในเร่ืองปริมาณของนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม การเคล่ือนไหว
ทางการตลาด มักจะมีความเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลกินเจ  ส่วนดชัมิลล ์ดีน่า  แมว้่าจะเขา้มาในตลาดนมถัว่เหลืองได้
ไม่นาน แต่ก็สามารถเขา้มาแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีการแข่งขนักนั
อย่างรุนแรงได ้ ซ่ึง ดชัมิลล ์ดีน่า ไดมุ่้งเจาะตลาดนมถัว่เหลืองชนิดเพิ่มคุณค่าซ่ึงไม่
เคยมีใครท ามาก่อน จึงท าให้ ดชัมิลล์ ดีน่า เป็นผูน้ าในตลาดนมถัว่เหลืองชนิดเพิ่ม
คุณค่า แมว้า่จะมีมูลค่าทางตลาดเพียง 600 ลา้น กต็าม 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งตามสมมุติฐานของการศึกษา คือ 
โครงสร้างอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย มีการกระจุกตวัสูง 
และมีการแข่งขนักนัต ่า และพบวา่พฤติกรรมการแข่งขนัราคาไม่ใช่ปัจจยัท่ีส าคญั 
ท่ีสุด เน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงมีการปรับลดราคาลง จะส่งผลให ้
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนท าการลดราคาตามไปดว้ย แต่ปัจจยัส าคญัในการแข่งขนัของ 
ตลาดน้ีคือ พฤติกรรมการแข่งขนัโดยไม่ใช่ราคา เช่น การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณา เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เป็นโครงสร้างตลาดผุข้าย
น้อยราย  จึงท าให้ผูป้ระกอบการรายเดิมในตลาดจะด าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การ
โฆษณา การลดราคา การชิงโชค เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเองไว ้ไวตา
ม้ิลคแ์ละแลคตาซอย ไดค้รองส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกนัถึงร้อยละ 85-90 ท าให้
ผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะลงทุนในตลาดน้ีพบกบัอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดน้ี ดงันั้นตอ้งมี
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การวางแผนทางการตลาดเป็นอยา่งดี อีกทั้งควรออกผลิตภณัฑข์องตนเองใหแ้ตกต่าง
จากผูผ้ลิตรายเดิมในตลาด เพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนั หรือการเจาะจงกลุ่มผูบ้ริโภคลง
ไป เช่น การออกนมถัว่เหลืองท่ีมีแคลเซียมสูง ส าหรับผูสู้งอาย ุเป็นตน้  
 2. แมว้่าราคา ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อผูบ้ริโภคเป็นอยา่ง
มาก แต่ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง ผูป้ระกอบรายใหม่ควรจะ
หลีกเ ล่ียงการแข่งขันทางด้านราคา เ น่ืองจากการแข่งขันด้านราคาจะท าให้
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ในตลาดจะท าการลดราคาลงมาเพื่อปกป้องส่วนแบ่งทาง
การตลาด และส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบกับผูป้ระกอบการรายใหม่ เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการรายเดิมจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากว่า จะท าให้ผูป้ระกอบการรายใหม่
เสียเปรียบได ้ ดงันั้นผูป้ระกอบการรายใหม่ควรท่ีจะใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัโดยไม่ใช้
ราคา เช่น การพฒันาผลิตภณัฑข์องตนให้แตกต่างออกไปจากผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด 
หรือการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
 
ตารางแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดปี พ.ศ. 2551-2554 (ร้อยละ) 

ตราสินคา้ 
                        ปี พ.ศ.   

2551 2552 2553 2554 
ไวตาม้ิลล ์ 50 50 50 45 
แลคตาซอย 35 40 40 40 
ดชัมิลล ์ดีน่า 12 10 10 15 

อ่ืน ๆ 3 - - - 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์อตัราส่วนการกระจุกตัว  Concentration Ratio--CRn  
ของอุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลอืง 

ค่าการกระจุก
ตัว 

                        ปี พ.ศ.   

(CRn) 2551 2552 2553 2554 

CR1 50 50 50 45 
CR2 85 90 90 85 
CR3 97 100 100 100 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ดัชนี Herfindahl Summary Index--HSI ของ 
อุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลอืง 

ปี พ.ศ. HSI 
2551 0.3878 
2552 0.4200 
2553 0.4200 
2554 0.3850 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ดัชนี Hannah and Kay Index--HK ของ 
อุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลอืง 

ปี พ.ศ. HK 
2551 2.579 
2552 2.381 
2553 2.381 
2554 2.597 
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ตารางแสดงราคาจ าหน่ายนมถั่วเหลอืงแบบดั้งเดิม (จ านวน 1 กล่อง) 
ตราสินคา้ ขนาด (มิลลิลิตร) ราคา (บาท) ราคา (บาท)/ขนาด

(มล.) 
ไวตาม้ิลล ์ 180 10.00 0.056 
แลคตาซอย 300 10.00 0.033 
ดชัมิลล ์ดีน่า 230 12.00 0.052 
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