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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้า
ผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส้าเร็จในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพของธุรกิจ Make It Happen
Juice และเพื่อศึกษาอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพของธุรกิจ
Make It Happen Juice งานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยประชากรที่ใช้ศึกษา คือผู้ประกอบธุรกิจ Make
It Happen Juice นางสาวอิศรา วิทยฐานกรณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์
ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา Make It Happen Juice พบว่าปัจจัยที่ท้าธุรกิจประสบ
ความส้าเร็จแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นมาของธุรกิจ ความโดดเด่นของสินค้าและการบริการ วิธีการ
ด้าเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล และแนวทางการบริหารธุรกิจ ส่วนที่ 2 อุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์
*
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กรณีศกึ ษาธุรกิจ Make It Happen Juice และเพือ่ ศึกษาอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพือ่ สุขภาพกรณีศกึ ษา
ธุรกิจ Make It Happen Juice
**
นิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Student, Bachelor of Business Administration Program in Marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn
University) E-mail: angypamll@gmail.com
***
นิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Student, Bachelor of Business Administration Program in Marketing, Faculty of Management Science, Silpakorn
University) E-mail: paanrisa@outlook.com
****
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Assistant Professor, Department of Marketing Thammasat Business School)
*****
อาจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Assistant Professor, Department of Finance, Thammasat Business School)

959

Humanities, Social Sciences and arts

Veridian E-Journal, Silpakorn University

Volume 12 Number 2 March – April 2019

ISSN 1906 - 3431

ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา Make It Happen Juice พบว่า อุปสรรคในการด้าเนินงาน
ธุรกิจได้แก่ เรื่องของความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การมี
สินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ อ้านาจต่อรองของผู้ซือที่ มีมากขึน และอ้านาจการต่อรองของผู้ขาย
วัตถุดิบ
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ, อุปสรรค, ธุรกิจออนไลน์, น้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ
Abstract

The purpose of this research is to study the factors of success in operating an online
business of cold-pressed juices for health: A Case study of Make It Happen Juice, and to study
the obstacles in operating an online business of cold-pressed juices for health: A Case study of
Make It Happen Juice. This research is a qualitative method was used in this study. By used to
be population is Miss Isara Wittayathanakorn provider who’s an owner of Make It Happen Juice.
Which used in depth interviews method, Non-Participant Observation and collected the data
from papers and relevant article.
The research is divided into 2 parts: Part 1 factors of success in operating an online
business of cold-pressed juices for health: A Case study of Make It Happen Juice found that
factors that make a successful business is divided into 4 aspects of business stories,
Outstanding products and service, How to do business in the digital age and guidelines for
Administration. Part 2 the obstacles in operating an online business of cold-pressed juices for
health: A Case study of Make It Happen Juice found that obstacles in the business operations
include: Rivalry Among Existing Competitors, Threat of Substitutes, Bargaining Power of
Customers and Bargaining Power of Suppliers.
Keyword: Factors of Success, Obstacles, Online Business, Cold Pressed Juices
บทน้า

สังคมปัจจุบันผู้คนหันมาบริโภคอาหารประเภทผักออร์แกนิก ธัญพืชต่างๆ นมถั่วเหลือง น้าผักและน้า
ผลไม้ รวมทังอาหารจากธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่ง หรือผ่านการปรุงแต่งเพียงเล็กน้อย ซึ่งก้าลังเป็นที่
ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งจุดเริ่มต้นของกระแสความนิยมนีเริ่มต้นมาจากปัญหาด้าน
สุขภาพของคนประเทศสหรัฐฯ โดยพบว่าประชากรในประเทศมีปัญหาเรื่องของน้าหนักตัวที่มากผิดปกติ ผู้คนเริ่ม
เป็นโรคอ้วนกันมากขึน ท้าให้หันมาดูแลสุขภาพและควบคุมน้าหนักตัวกัน นอกจากนีในประเทศไทยของเราทาง
ภาครัฐก็ได้มีการรณรงค์ในเรื่องนี กันอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตังโครงการ “คนไทยไร้พุง” กันขึนเพื่อให้คน
ตระหนักถึงเรื่องนีและหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึน ซึ่งเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมาบริโภค
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อาหารและเครื่องดื่ มที่ มี ประโยชน์ต่ อสุขภาพมากกว่า ในอดีต จากกระแสนี ท้า ให้ธุ รกิจ ประ เภทอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มที่จะโตขึนในเป็นอย่างมาก (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์,
2557)
จากกระแสรักสุขภาพที่มีผู้คนสนใจกันเป็นอย่างมากนัน ท้าให้ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพโตขึนเป็นอย่างมากในตลาด พร้อมกับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องดื่มประเภทของน้าผักผลไม้ได้รับความนิยม
มากด้ว ยเช่น กัน เนื่ องจากน้าผักผลไม้ เป็นเครื่องดื่ มเพื่อสุขภาพที่มีสารอาหาร วิต ามิน และประโยชน์ต่างๆ
มากมาย พร้อมทังยังสะดวกต่อการรับประทาน เนื่องจากมีลักษณะเป็นของเหลวท้าให้รับประทานได้ดีขึนกว่า ผัก
และผลไม้สด แต่ด้วยกรรมวิธีในการผลิตน้าผักผลไม้ที่เป็นการใช้ใบพัดปั่นเนือผักผลไม้ให้ละเอียดมันจึงท้าให้เกิด
ความร้อน ซึ่งความร้อนที่พูดถึงจะไปท้าลายสารอาหาร เอนไซม์ วิตามินและอื่นๆ ในน้าผักผลไม้ที่ได้ ดังนัน
สารอาหารและวิตามินต่างๆที่หลงเหลือจะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย (ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความส้าเร็จของธุรกิจเอส
เอ็มอี, 2561)
จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึนมาเป็นน้าผักผลไม้สกัดเย็น การสกัดเย็นที่พูดถึงเป็นกระบวนการสกัดน้าผัก
ผลไม้โดยใช้แรงบีบอัดสูงเพื่อให้ได้น้าออกมา ซึ่งจะไม่ท้าให้เกิดความร้อนและท้าให้สารอาหาร เอนไซม์ และ
วิตามินต่างๆ ยังคงคุณค่าอยู่อย่างครบถ้วน (ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความส้าเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี, 2561)
หลายธุรกิจจึงหันมาท้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทของน้าผักผลไม้สกัดเย็นกันมากขึน
แต่ด้วยปัจจัยในหลายๆด้าน อย่างเช่น ด้านกรรมวิธีการผลิ ตที่ต้องใช้เวลาในการผลิตเป็นเวลานานกว่ากรรมวิธี
การท้าน้าผักผลไม้ทั่วไป ปัจจัยในด้านต้นทุนการผลิต ปัจจัยเรื่องของการเก็บรักษา ปัจจัยเรื่องช่องทางทาง
การตลาด และเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ จึงมีเพียงไม่กี่ธุรกิจที่จะประสบความส้าเร็จและยังคงมีสินค้าอยู่
ในตลาด
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการ
ด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice โดย
มุ่งหวังให้ผลการวิจัยในครังนีสามารถน้าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผัก
ผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อ
สุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice
2. เพื่อศึกษาอุป สรรคในการด้า เนิ นงานธุ รกิจออนไลน์ป ระเภทน้า ผักผลไม้ สกัด เย็ นเพื่อสุขภาพ
กรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice
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ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษา ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้
สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ปัจจัยที่ท้าให้ธุรกิจประสบความส้าเร็จ และ แนวคิดและทฤษฎีแรงกระทบทัง 5 ในการท้าธุรกิจ ดังนี
ปัจจัยที่ท้าให้ธุรกิจประสบความส้าเร็จ Smartsme(2559)
1. ความมุ่งมั่น ในการประกอบการธุรกิจความมุ่งมั่นถือเป็นสิ่งส้าคัญอย่างมาก เพราะสามารถเป็น
แรงผลักดันที่ดีในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามแต่ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีความเชื่อมั่นใน
การประกอบการธุรกิจและสามารถท้าการประกอบการธุรกิจได้เป็นอย่างดี
2. คุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี โดยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการระดับสูง
ได้อย่างสม่้าเสมอ และไม่ควรท้าให้การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการต่้าลง ควรรักษาคุณภาพสินค้า
และบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน จึงจะท้าให้ลูกค้ามีความสนใจในแบรนด์สินค้ามากกว่าแบรนด์สินค้า อื่นๆ
3. ใส่ใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลา การที่ผู้ประกอบการจะสามารถประกอบธุรกิจให้ประสบ
ความส้าเร็จได้นัน ต้องมีการใส่ใจเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลา เพื่อที่ได้น้าความรู้มาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน ซึ่งจะท้าให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้และท้าให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
4. การบริหารจัดการด้วยความเข้าใจ โดยการประกอบการธุรกิจไม่ได้มีเพียงฝ่ายผู้บริหารระดับสูงแต่
ยังมีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายอื่นๆที่อยู่ภายในการประกอบการธุรกิจนันๆ ทังนีการบริหารงานควรจะต้องมีความ
เข้า ใจซึ่ ง กัน และกัน ท้ า ให้ ส ามารถมองเห็ น จุ ด เป้ า หมายเดี ย วกั น ได้ ซึ่ ง ถื อได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ภายในที่ ควรให้
ความส้าคัญเพราะการประกอบการธุรกิจจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของคนใน
องค์กร
แนวคิดและทฤษฎีแรงกระทบทัง 5 (Five Forces Model) มณีรัตน์ สุวรรณวารี(2555)
1. ข้อจ้ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants) หมายถึง องค์กร
ธุรกิจอื่นๆที่ในขณะนันอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่กลับมีแนวโน้มที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรม ซึ่งตามปกติองค์กร
เดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะพยายามขวางกันการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ๆที่จะเข้ามาส่งผลต่อสภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดอันส่งผลกระทบต่อองค์กรเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรม
นันๆ
2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry
Among Existing Competitors) สภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึน เมื่อองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งในอุตสาหกรรมสามารถสร้างช่องทางในการสร้างผลก้าไรให้กับองค์กรที่มากขึนได้ หรือถูกกระท้า
จากองค์กรอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ถ้าในอุตสาหกรรมมีสภาวะการแข่งขันที่ไม่รุนแรงก็มีโอกาสที่องค์กร
ธุรกิจจะขึนราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้องค์กรได้ก้าไรที่มากขึนก็มีมากเช่นกัน
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3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ (Threat of Substitutes) ในอุตสาหกรรมหนึ่ง
อาจจะมีการแข่งขันทางธุรกิจกับอุตสาหกรรมอื่นที่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีลักษณะสามารถทดแทนกั น
ได้ โดยอาจจะเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เหมือนกัน ซึ่งสินค้า
ทดแทนจะก่อให้เกิดข้อจ้ากัดของการตังราคาท้าให้ไม่สามารถตังราคาที่สูงได้ เพราะอาจจะส่งผลให้ผู้บริโภค
เปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอื่นได้ และถ้าหากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า (Switching Cost) ต่้าด้วยแล้วก็จะยิ่งมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมากขึน ดังนันธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ย่อมมีผลตอบแทนที่สูง
กว่า เนื่องจากสามารถตังราคาสินค้าได้สูงโดยไม่ต้องค้านึงถึงสินค้าทดแทนและถ้าธุรกิจใดที่สามารถผลิตสินค้า
ทดแทนได้ง่ายย่อมไม่สามารถหาก้าไรได้มาก เนื่องจากลูกค้าจะสามารถหาสินค้าทดแทนที่เหมือนกันได้
4. อ้านาจต่อรองของผู้ซือ (Bargaining Power of Customers) ถ้าผู้ซือมีอ้านาจในการต่อรองใน
การก้าหนดราคาของสินค้าและบริการต่้า หรือมีอ้านาจในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค้าและ
บริการให้มากขึนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านต้นทุนในการด้าเนินงานที่สูงขึนในขณะที่หากผู้ซือจะไม่มี
อ้านาจในการต่อรองย่อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึนราคาสินค้าและบริการได้โดยง่าย
ดังนันการที่ผู้ซือจะมีอ้านาจในการต่อรองมากหรือน้อย จึงขึนอยู่กับอ้านาจการต่อรองที่ผู้ซือมีต่อองค์กรธุรกิจใน
อุตสาหกรรม
5. อ้านาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ผู้ขายวัตถุดิบที่มีอิทธิพล
ต่ออุตสาหกรรมจะสามารถก้าหนดราคาวัตถุดิบที่ราคาสูงหรือราคาต่้าได้ รวมไปถึงการเพิ่มหรือลดคุณภาพสินค้า
ลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและก้าไรขององค์กรธุรกิจนันๆ ในทางกลับกัน หากผู้ขายวัตถุดิบมีอ้านาจในการ
ต่อรองต่้าก็ส่งผลให้ถูกกดราคาและเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึนจากผู้ซือ
วิธีการด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้
สกัดเย็นกรณีศึกษา Make It Happen Juice การวิจัยในครังนีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ส้าหรับวิธีการศึกษาการ
ด้าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี
1. ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ Make It Happen Juice นางสาวอิศรา วิทยฐานกรณ์ เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการให้ข้อมูลของธุรกิจ เนื่องจาก Make It Happen Juice เป็นแบรนด์แรกๆ ที่เริ่มต้นด้าเนิน
ธุรกิจประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพและมีการด้าเนินงานธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ อี กทังยังคงท้าต่อเนื่อง
มาอย่างยาวนานจนประสบความส้าเร็จในปัจจุบัน
2. ขันตอนการด้าเนินงานวิจัย
ขันตอนที่ 1 ด้ า เนิ น การสั ม ภาษณ์ ข้อมู ล เกี่ย วกั บ ปั จ จั ย แห่ง ความส้ า เร็จ และอุป สรรคในการ
ด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice โดยใช้เครื่อง
บันทึกเสียงและสมุดจดบันทึก
ขันตอนที่ 2 น้าเสียงจากการสัมภาษณ์ที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเสียง มาถอดค้าแบบค้าต่อค้า
แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Word
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ขันตอนที่ 3 น้าข้อมูลที่ได้จากเอกสารมาวิเคราะห์และตีความ
ขันตอนที่ 4 การน้าเสนอผลการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยมีการเตรียมแนวค้าถามการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า ซึ่งลักษณะค้าถามของการสัมภาษณ์จะเป็นแบบปลายเปิด โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดแนวค้าถามหลักไว้เพื่อให้
ตรงตามวั ตถุประสงค์ในการศึกษา และการถามค้าถามไม่มีการก้าหนดหรือเรียงหัวข้อค้าถาม เพื่อให้เกิดการ
สนทนาแบบเป็นธรรมชาติและไม่ท้าให้ผู้ถูกซักถามเกิดความรู้สึกอึดอัดในการสัมภาษณ์
3.2 เครื่องมืออื่นๆ ได้แก่
3.2.1 เครื่องบันทึกเสียงที่ใช้บันทึกข้อมูลขณะที่สัมภาษณ์
3.2.2 สมุดจดบันทึกและเครื่องเขียนที่ใช้จดบันทึกขณะสัมภาษณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากบทความ เอกสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้
เพื่อน้ามาเป็นข้อมูลเบืองต้นในการศึกษาวิจัย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัม ภาษณ์ โดยใช้
เครื่องบันทึกเสียงและวิธีจดบันทึกการสัมภาษณ์ ได้น้าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้จากการบันทึกเสียงและจดบันทึก
มาถอดค้าจากนันพิมพ์ลงโปรแกรม Microsoft Word เมื่อได้ข้อมูลแล้วน้ามาวิเคราะห์และตีความพร้อมทังแยก
ประเด็นและตัดค้าที่ไม่เหมาะสมหรือค้าที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยออกไป เพื่อให้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)
ผู้วิจัยได้ท้าการสังเกตลักษณะท่าทาง สีหน้า และอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ตลอดระยะเวลาที่ท้า
การสัมภาษณ์ และได้ท้าการจดบันทึกลักษณะท่าทางทังหมดลงในสมุดจดบันทึก เพื่อที่จะน้ามาหาความสัมพันธ์
และความหมายควบคู่กับการถอดค้าจากเครื่องบันทึกเสียง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้ประกอบธุรกิจ Make It
Happen Juice ผนวกการรวบรวมข้อมู ลจากการสังเกตขณะที่ ท้าการสั มภาษณ์และการรวบรวมเอกสาร
บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้าข้อมูลจากหลายๆส่วนมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา
6. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Data Triangulation)
(องอาจ นัยพัฒน์, 2551: 252) คือ มีการตรวจสอบจากการใช้วิธีการในการเก็บข้อมูลจากหลายๆวิธี ทังวิธีการ
ศึกษาข้อมูล จากเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึ ก และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหลักฐานและผลการวิจัยข้อมูลที่ได้น้ามา
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วิเคราะห์นันมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกันในด้านที่
แตกต่างจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผัก
ผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา Make It Happen Juice ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ Make It Happen Juice จากผลการศึกษาสามารถแบ่ง
ผลการวิจัยออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อ
สุขภาพกรณีศึกษา Make It Happen Juice จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ
Make It Happen Juice มี 4 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นมาของธุรกิจ ความโดดเด่นของสินค้าและการบริการ
วิธีการด้าเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล และแนวทางการบริหารธุรกิจ สามารถน้ามาอภิปรายผลได้ดังนี
1. ความเป็นมาของธุรกิจ Make It Happen Juice
ธุรกิจ Make It Happen Juice เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทของน้าผักผลไม้สกัด
เย็น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการปรับตัวให้เข้าพฤติกรรมของผู้บริโภค และปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการบริโภคของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาสนใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึน
ธุรกิจนีได้ก่อตังขึนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 หรือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ก่อตังโดย คุณอิศรา วิทยฐาน
กรณ์ ที่ได้ริเริ่มและจัดตังธุรกิจนีขึนมาเนื่องจากสาเหตุด้านปัญหาเรื่องสุขภาพของตนเอง จึงได้ไปปรึกษากับ
แพทย์และได้รับค้าแนะน้ามาว่าให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หรือลองหันมารับประทานผัก
และผลไม้มากขึน หลังจากนันตัวคุณอิศรา จึงได้หันมารับประทานผักและผลไม้มากขึนแต่ด้วยรสชาติของผักและ
ผลไม้สดท้าให้รับประทานได้ยาก จึงลองหันมาท้าเป็นน้าผักและผลไม้ดื่มแทน เมื่อดื่มไปได้สักระยะเวลาหนึ่งก็
รู้สึกว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี จึงลองท้าให้เพื่อนๆ และคนรอบข้างได้ลองดื่มดู ผู้ที่ได้รับไปดื่มเกิดความสนใจในตัวของ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์จึงได้มีการถ่ายภาพอัพโหลดลงสื่อโซเชียลในช่องทางต่างๆ ปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่
ดีมีผู้คนสนใจเป็นจ้านวนมาก จึงได้มีการท้าออกมาวางขายผ่านออนไลน์ จากนันเรื่อยมาก็กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ ที่
สร้างรายได้ให้กับคุณอิศรา
2. คุณภาพของสินค้าและการบริการ
จากการศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice พบว่าธุรกิจให้ความส้าคัญกับเรื่องบรรจุภัณฑ์และการ
บริการ โดยเน้นไปที่ความโดดเด่นของรูปแบบสินค้า จะต้องมีความแปลกใหม่และแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ของ
ธุรกิจอื่นในตลาด นอกจากนี บรรจุภัณฑ์จะต้องมี คุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ม ากยิ่ ง ขึ น ส่ ว นในเรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารนั นธุ ร กิ จ ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ เรื่ อ งความ
สะดวกสบายในเรื่องของการติดต่อกับผู้ขายและการรับสินค้าเป็นหลัก นอกจากนียังเห็นความส้าคัญในเรื่องของ
การให้ค้าปรึกษากับผู้บริโภคอีกด้วย จึงได้มีการออกบูทตามงานต่างๆ เพื่อพบปะกับผู้บริโภค
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“เนื่องด้วยตนเองนันมีความชอบในเรื่องของการออกแบบอยู่แล้ว และคิดว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดตอน
นันไม่ได้มีใครให้ความสนใจในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์มากนักจึงหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์
โดยที่ตนเองก็ได้ออกแบบเรื่องของฉลากมีการเลือกตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์แตกต่างออกไปจากแบรนด์อื่นๆ ส่วน
ในเรื่องของช่องทางการจัดจ้าหน่ายหลักของทางแบรนด์จะเป็นการขายทางออนไลน์ และต่อมามีความคิดที่
อยากจะเริ่มจะสื่อสารให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึน จึ งได้มีการออกบูทและอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้โภค
โดยตรง ท้าให้ได้รับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการอะไร ประเภทไหน จะได้ให้ค้าปรึกษาแนะน้าที่
ถูกต้องและรวดเร็ว” อิศรา วิทยฐานกรณ์ (สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2561)
3. วิธีการด้าเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล
จากการศึกษาวิธีการด้าเนินงานธุรกิจในยุคดิจิตอลของธุรกิจ Make It Happen Juice พบว่าทางคุณ
อิศราเองได้มีการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีอะไร
ที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อที่จะน้ามาศึกษาต่อว่าเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองมากที่สุด เนื่องจาก
ไม่สามารถเลือกเทคโนโลยีที่มีทังหมดได้ เหตุผลเพราะเทคโนโลยีทุกอย่างไม่ได้เข้ากับแนวธุรกิจได้ทังหมดและ
เหตุผลในเรื่องของต้นทุนการน้าเทคโนโลยีนันมาใช้ในการบริหารธุรกิจอีกด้วย
“ก่อนอื่นเลยต้องศึกษาก่อนว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ เข้ามาบ้างเพื่อที่จะปรับธุรกิจให้เข้ายุคสมัย
เมื่อศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็กลับมาดูว่าจะมีเทคโนโลยีไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เพราะว่าเทคโนโลยีทุก
อย่างก็ไม่ได้เข้ากับแนวธุรกิจเราได้ทังหมด ดังนันจึงเลือกอันที่เหมาะสมกับธุรกิจที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสี ยเวลา
และเสียค่าใช้จ่ายที่สินเปลือง อย่างทางร้านก็จะน้าเทคโนโลยีในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่มีผู้คนใช้จ้านวนมาก
อย่าง Line @ (Line at) ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ยุ่งยากมาก เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ใช้งานสะดวกและไม่
สับสน นอกจากนีทางร้านยังได้มีการปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชันอยู่อย่างสม่้าเสมอเพื่อที่จะให้เข้าถึงและ
สื่อสารกับผู้บริโภคได้มากที่สุด” อิศรา วิทยฐานกรณ์ (สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2561)
4. แนวทางการบริหารธุรกิจ
จากการศึกษาแนวทางการบริหารธุรกิจของธุรกิจ Make It Happen Juice พบว่านอกจากแนวทางที่
ทางธุรกิจได้วางไว้ให้เป็นแบบแผนในการด้าเนินงานแล้ว ยังให้ความส้าคัญกับพนักงานและซัพพลายเออร์ต่างๆ
อีกด้วย และยังเน้นการใช้จริยธรรมในการด้าเนินธุรกิจเป็นสิ่งส้าคัญ ทังด้านการจัดส่งสินค้า การรับฟังปัญหา
และการช่วยเหลือให้ค้าแนะน้ากับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีและส่งผลในทิศทางที่ดีกับธุรกิจ อีกทัง
ยังให้ความใส่ใจกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากทังในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองที่ทางคุณอิศรานันได้ลองดื่มเองก่อนทุก
ประเภท ก่อนที่จะน้าออกมาวางจ้าหน่าย และเรื่องของการให้ค้าปรึกษาแนะน้าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อมูล
จริง เพราะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซือผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 2 อุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา
Make It Happen Juice
1. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน (Rivalry
AmongExisting Competitors)
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ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสกัดเย็นมีจ้านวนมากขึน จึงมีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสกัดเย็นในธุรกิจค่อนข้างสูง เพราะมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายยี่ห้อ มีราคาแตกต่าง
กันไปตามวัตถุดิบคุณภาพ รสชาติ และประโยชน์แตกต่างกันออกไป ท้าให้ลูกค้ามีการเปรียบเทียบสินค้าก่อนซือ
ดังนันมีหลายธุรกิจที่แข่งขันในเรื่องของราคาและประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ ท้าให้ธุรกิจ Make It Happen Juice ต้องมีการวางแผนทางการตลาดมากขึนหรือต้องพยายามหาลูกค้า
ใหม่ๆ จัดหาช่องทางการจัดจ้าหน่ายใหม่ๆ และวิธีการที่จะท้าให้รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
2. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ (Threat of Substitutes)
- น้าผลไม้กล่อง สามารถเป็นสินค้าทดแทนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถหาซือได้ง่ายและยัง
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่า
- เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น ชา กาแฟ น้าอัดลม เป็นต้น สินค้าเหล่านีมีราคาต่้ากว่า
สินค้าประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็น ท้าให้กลุ่มเป้าหมายแคบลง
3. อ้านาจต่อรองของผู้ซือ (Bargaining Power of Customers)
ในปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึนท้าให้มีผู้ประกอบการที่ท้าธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึน จึงท้าให้พบว่ามีธุรกิจประเภทเครื่องดื่มน้าผักผลไม้สกัดเย็น
เพิ่มขึนเป็นจ้านวนมากในตลาด ท้าให้อ้านาจต่อรองของผู้ซือสูง เนื่ องจากมีสินค้าในท้องตลาดเป็นจ้านวนมาก
และผู้บริโภคยังตัดสินใจซือจากราคาเป็นหลัก
4. อ้านาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
เนื่องจากธุรกิจ Make It Happen Juice ใส่ใจในการเลือกสรรหาวัตถุดิบที่ดีเป็นอย่างมาก โดย
จะมีการคัดเลือกเลือกร้านค้า ไร่สวนผัก ผลไม้ ที่ได้รับการควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนจะ
น้ามาแปรรูป และวัตถุดิบต้องได้รับมาตรฐานสินค้า เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า นอกจากนีธุรกิจ Make It
Happen Juice ยังมีผู้ขายวัตถุดิบที่เป็นพันธมิตรแก่กันจึงท้าให้สามารถเลือกวัตถุดิบที่มี คุณภาพและราคาต่้า
ดังนันจึงท้าให้อ้านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตมีน้อย จึงท้าให้อ้านาจการต่อรองสูงขึน ทังคุณภาพและ
ราคาของผลิตภัณฑ์ต่้า
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผัก
ผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice สามารถอภิปรายได้ดังนี ในด้านของปัจจัย
แห่งความส้าเร็จในการด้าเนินงานของกรณีศึกษา Make It Happen Juice ธุรกิจ Make It Happen Juice เป็น
ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึนจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่มีความสนใจเรื่องของ
สุขภาพกันมากขึนปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดีมีผู้บริโภคสนใจเป็นจ้านวนมาก มีช่องทางการขายผ่านออนไลน์
ส่วนที่ 1 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อ
สุขภาพ กรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice
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ความมุ่งมั่น ธุรกิจเกิดขึนจากสาเหตุด้านปัญหาเรื่องสุขภาพของเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร เจ้าของธุรกิจจึงมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงเกิดเป็นการศึกษา
วิธีการท้าน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ เมื่อท้าออกมาแล้วจึงได้มีการถ่ายภาพและอัพโหลดลงสื่อโซเชียลใน
ช่องทางต่างๆ ปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดีมีผู้คนสนใจเป็นจ้านวนมาก จึงได้มีการท้าออกมาวางขายผ่านออนไลน์
จากนั นจึง กลายเป็ นธุรกิจที่ สามารถสร้างรายได้ให้กับ เจ้า ของร้านได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจั ยของจุฑ าจิต ร
ประดิษฐ์เจริญ(2560) ที่อธิบายว่า ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
คุณภาพของสินค้าและการบริการ ธุรกิจ Make It Happen Juice ธุรกิจให้ความส้าคัญในเรื่องบรรจุ
ภัณฑ์และการบริการ โดยเน้นที่ความโดดเด่นของรูปแบบสินค้า ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์
ของธุรกิจอื่นในท้องตลาด นอกจากนันบรรจุภัณฑ์จะต้องยังมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน และสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึน ส่วนการให้บริการของธุรกิจให้ความส้าคัญ กับเรื่องความ
สะดวกสบายในการติดต่อกับผู้ขาย การรับสินค้าเป็นหลัก และยังให้ความส้าคัญในเรื่องของการให้ค้าปรึกษากับ
ผู้บริโภค จึงได้มีการออกบูทตามงานต่างๆ เพื่อพบปะกับผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ วรรณา
รักษ์(2559) ที่อธิบายว่า การรับรู้คุณภาพของการบริการและความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงเส้น
เป็นไปในทิศทางบวกกับความตังใจซือสินค้า ร้านค้าเฟซบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี หมายความว่า หากลูกค้ารับรู้คุณภาพของการบริการมากขึน และธุรกิจท้าให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจเพิ่มขึน ก็จะท้าให้ความตังใจซือสินค้า ร้านค้าเฟซบุ๊กเพิ่มสูงขึน
วิธีการด้าเนินธุรกิจในยุคดิจิตอลของธุรกิจ Make It Happen Juice เจ้าของธุรกิจมีการศึกษา
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน้ามาศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนีย์ วรรธนโกมล (2559) ที่อธิบายว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส้าคัญของผู้ประกอบธุรกิจซือขายสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรก ได้แก่ การขาดความรู้ความสามารถในการท้าหน้าร้านค้าให้น่าสนใจ ภาระค่าใช้จ่ายใน
เรื่องค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก และการไม่มั่นใจในตัวลูกค้าและค้าสั่งซือ
แนวทางการบริหารธุรกิจ เจ้าของธุรกิจได้มีการวางแผนกระบวนการด้าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และให้
ความส้าคัญกับพนักงาน ซัพพลายเออร์ต่างๆ อีกทังยังเน้นการใช้จริยธรรมในการด้าเนินธุรกิจเป็นสิ่งส้าคัญ ทัง
ด้านการจัดส่งสินค้า การรับฟังปัญหา หรือการช่วยเหลือให้ค้าแนะน้ากับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดกระแสตอบรับที่ดี
และส่งผลในทิศทางที่ดีกับธุรกิจ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซือผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิ จั ยของฐิติ ม า ผการัต น์ส กุล (2558) ที่ อธิ บ ายว่า ธุ รกิจ เสื อผ้า แฟชั่น ผ่ า นเครือข่ายสั ง คม
ออนไลน์ มีการก้าหนดกระบวนการในการด้าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและความแตกต่าง ก้าหนดราคาโดยค้านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และก้าลังซือของผู้บริโภค เลือกใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความส้าคัญกับการบอกต่อของผู้บริโภค ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ
ของธุ รกิจ นันมาจากคุณ ภาพและความแตกต่า งของผลิ ตภัณ ฑ์ การเอาใจใส่ ผู้บริ โภค และทักษะความรู้ของ
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซือมาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หาข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง
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ส่วนที่ 2 อุปสรรคในการด้าเนินธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา
Make It Happen Juice พบว่า ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ อ้านาจต่อรองของผู้ซือ และอ้านาจการต่อรองของผู้ขาย
วัตถุดิบ มีผลต่อการด้าเนินธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา Make It Happen
Juice ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุมาศ พรมชาติ( 2560) ที่อธิบายว่า การเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจ้าหน่าย
เชือเพลิงอัดแท่งเกิดจากผู้บริหารเบื่อหน่ายกับงานประจ้าที่ท้าอยู่จึงเกิดความคิดที่จะประกอบธุรกิจมาเป็ น
ผู้บริหาร ด้าเนินเป็นเจ้าของกิจการเอง และน้าความรู้ความสามารถที่ศึกษาเล่าเรียนมาใช้ ในการบริหารจัดการ
เรื่องทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน ด้านการผลิต การจัดการด้านการตลาดถือว่าเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ธุรกิจ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อย่างเข้มแข็งและก้าวสู่ความส้าเร็จ สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันของบริษัท ด้าเนินคาร์บอน จ้ากัด ได้ น้าพลังทัง 5 ประการที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันตามแนวคิดของ
พอร์ตเตอร์มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาในตลาดใหม่ อ้านาจการต่อรอง
ของผู้ขายปัจจัยการผลิต อ้านาจการต่อรองของผู้ซือ อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้ การเพิ่มขึนของการ
แข่งขัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ให้กับธุรกิจ การสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน มาใช้ เพื่อให้
สามารถด้าเนินธุรกิจได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้าผัก
ผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It Happen Juice พบว่าทางธุรกิจ Make It Happen Juice
มีช่องทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าหลัก คือ ทางออนไลน์ แต่ไม่ได้มีการโปรโมทหรือการท้าสื่อโฆษณาอย่างอื่น
นอกจากแฮชแท็ก ดังนันทางผู้วิจัยคิดว่าทางธุรกิจควรมีการโปรโมทในรูปแบบอื่น เช่ น การท้าคลิปวีดีโอแบบ
ไวรัลวิดีโอ (Viral Video) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงตราสินค้าและตัวผลิตภัณฑ์ หรือโปรโมชั่นต่างๆมากยิ่งขึน
อีกทังยังเป็นการกระจายข่าวไปยังกลุ่มบุคคลอื่นๆที่เล่นสื่อโซเชียลมีเดียมีอยู่แล้วให้รับรู้ถึงตราสินค้าและตัว
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการดึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครังต่อไป
ส้าหรับการศึกษาวิจัยครังต่อไปควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส้าเร็จและอุปสรรคในการ
ด้าเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทของอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดอื่น เพื่อให้ทราบว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร หรือศึกษาเรื่องเล่าความเป็นมาของธุรกิจ ซึ่งจะมีการลงลึกของข้อมูลไปถึงปัจจัยด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับความส้าเร็จและปัญหาอุปสรรคของธุรกิจ
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