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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 2) เพื่อศกึษา

ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  3) เพื่อศกึษาการด าเนินของธุรกจิ 4) เพื่อศกึษาการวางแผนการตลาด
ของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผู้ที่เคยบรโิภคเวย์โปรตีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล จ านวน 250 คน ซึง่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย     
การด าเนินงาน ละวางแผนการตลาด ตลอดจนขอ้มลูทางการเงนิ  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุต ่าสุด 19 ปี อายุสูงสุด 63 ปี ซึ่ง  
สว่นใหญ่มอีายรุะหว่าง 25-35 ปี สถานภาพโสด การศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทั มรีายไดต้่อเดอืน 
15,001-25,000 บาท การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์วยโ์ปรตนี พบว่า ความถีใ่นการบรโิภคอยูท่ี ่
5-10 ครัง้/สปัดาห์ เป็นผูซ้ื้อด้วยตนเอง ซื้อเวย์โปรตนีจากรา้นคา้ออนไลน์ ความถี่ในการซื้อเดอืนละครัง้ 
คา่ใชจ้่ายในการซื้ออยู่ที ่101-1,000 บาท และ 1,001-2,000 บาท ชอบรสชอ็คโกแลต มดีารา/เน็ตไอดอลเป็น  
ผูอ้ทิธพิลในการซื้อ เหตุผลในการบรโิภคเวยโ์ปรตนีคอืตอ้งการควบคุมน ้าหนัก/แกห้วิ ปญัหาในการบรโิภค
เวยโ์ปรตนีคอืความยุง่ยากในการชง มคีวามสนใจผลติภณัฑเ์วยโ์ปรตนีอดัเมด็ และราคาตอ้งไม่เกนิ 79 บาท 
การศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเวยโ์ปรตนี พบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่
คณุคา่ทางโภชนาการ ดา้นราคา ไดแ้ก่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ไดแ้กห่าซือ้ไดง้า่ย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้กก่ารมโีปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม   

การศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย การด าเนินงานและวางแผนการตลาด ตลอดจนขอ้มูล
ทางการเงนิ ในระยะเวลา 5 ปี พบว่า ธุรกจิมศีกัยภาพและความเป็นไปได้สูงทีจ่ะด าเนินธุรกจิ โดยมี
งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น 4,200,000 บาท เป็นส่วนของเจ้าของ 73% และเงนิกู้ 27% มผีูบ้รหิารและ
พนกังานในองคก์ร รวม 4 คน ใชก้ลยทุธใ์นการสรา้งความแตกต่างและความสะดวกสบายในราคาทีจ่บัตอ้งได ้
ผลติภณัฑม์ ี2 รสชาต ิไดแ้ก่ รสชอ็คโกแลตและรสนม จดัจ าหน่ายแบบซอง บรรจุ 24 เมด็ ราคา 79 บาท  
แบบกล่อง 12 ซอง ราคา 900 บาท มมีลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) ทีอ่ตัราผลตอบแทน (Discount Rate) 5% 
เท่ากบั 16,313,737.37 บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากบั 66.32%   
มรีะยะเวลาคนืทุน (Payback Period) เท่ากบั 1 ปี 9 เดอืน 4 วนั   ดงันัน้ การศกึษาความตอ้งการและการ
ด าเนินงานของธุรกจิเวยโ์ปรตนีอดัเมด็ “Any Whey” สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค จงึเป็น
โอกาสทางธุรกจิของการศกึษาในครัง้นี้  
 

ค าส าคญั: ความตอ้งการ, การด าเนินงาน, เวยโ์ปรตนีอดัเมด็
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Abstract 
The study of demand and business operation on “Any Whey” pelleted whey protein has 

objectives to study (1) demand and behavior of the market, (2) sales volume and 5-year sales trend, 
(3) business operation, and (4) business’s 5-year marketing plan. The data was collected by 250 
samples.  

The study results indicated that most of respondents were male, aged minimally 19 years old 
and maximally 63 years old, most of whom were aged 25-35, were single, graduated in bachelor’s 
degree, were company employees, and earned income between 15,001-25,000 baht. The study of 
consumption behavior indicated that purchasing frequency was 5-10 times/week; payment range was 
between 101-1,000 and 1,001-2,000 baht; favorite taste was chocolate flavor; purchasing influencer 
was stars/net idol; purchasing reason was weight control and hungry reduction; problem in whey 
protein was difficulty in stirring; the answer to question on interest in pelleted whey protein was “yes” ; 
and the preferable price was under 79 baht.   

The study of marketing mix affecting purchasing decision of pelleted whey protein revealed 
that the aspect of product related to nutrient has the highest level; price related to appropriate price 
with quality and quantity has the highest level; distribution channel related to easy access to purchase 
has the highest level; promotion relate to promotion, discount, and free giving has the highest level.  

The study related to sales volume and 5-year sales trend as well as marketing management 
and marketing planning for 5 years indicated that the business relate to pelleted whey protein can be 
possible and potential to be conducted. The fundamental investment was about 4,200,000 baht with 
owning 73% of ownership. The loan was 27%. There are 4 executives and employees. Use strategies 
to make a difference and convenience at a reasonable price. There were two possible flavors: 
chocolate and milk. The package was packed in the pack with 24 tablets with 79 baht and  12 pack 
with 900 baht. At 5% of discount rate, the net present value was 16,313,737.37 baht. The internal rate 
of return (IRR) was 66.32%. The payback period was 1.94 years.  

Therefore, the study of Demand and Business Operation on “Any Whey” Pelleted Whey 
Protein can indicate the possibility to be operated.  
 

Keyword: Demand, Operation, Pelleted Whey Protein 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 กระแสการรกัสุขภาพทีก่ าลงัมาแรงอย่างต่อเนื่องในปจัจุบนั ท าใหค้นไทยส่วนใหญ่หนั
มาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น เพราะต้องการมีสุขภาพและรูปร่างที่ดี โดยการเลือกที่จะ
รบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์และออกก าลงักายสม ่าเสมอ จนกลายเป็นวถิชีวีติของคนในยุคนี้
ไปแล้ว ซึ่งทุกคนต่างมองหารูปแบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของตนเอง ตวัแปร
ส าคญัทีส่่งผลเป็นอย่างมากต่อเป้าหมายการมสีุขภาพดนีัน่กค็อืโภชนาการ เราไดร้บัขอ้มลูตัง้แต่
จ าความได้ว่าในหนึ่งวนัเราต้องกนิอาหารให้ครบ 5 หมู่ และอาหารที่ดคีอือาหารที่มสีารอาหาร
ครบถ้วน ไม่มสีารปนเป้ือนเจอืปน แต่ในสถานการณ์ที่ผู้คนเร่งรบีและแข่งขนักนัสูง ตลอดจน
ขนาดครอบครวัที่เปลี่ยนไป ท าให้ยากเกินกว่าที่ผู้คนจะตื่นมาเพื่อเตรยีมอาหารเอง แต่ในทาง
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กลบักนัการเลอืกกนิอาหารนอกบา้นกม็คีวามเสีย่งสูงทีจ่ะมโีอกาสไดร้บัเชือ้โรคหรอืสารปนเป้ือน
ปะปนมา ท าให้การไดร้บัสารอาหารทีค่รบถ้วนใน 1 วนัของคนยุคนี้จงึเป็นไปไดย้าก ส่งผลใหใ้น
ปจัจุบนัมผีลิตภณัฑ์ประเภทเสรมิอาหารเกิดขึ้นมากมาย  ซึ่งรวมถึงความนิยมในการบรโิภค
โปรตีนในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน โดยประโยชน์ของโปรตีนนัน้ไม่ได้มดีีแค่การเสรมิสร้าง
กล้ามเนื้อเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถช่วยในเรื่องของการทดแทนกล้ามเนื้อที่เราสูญเสียจาก
การท ากจิกรรมต่าง ๆ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สกึหรอ และช่วยรกัษาสมดุลของร่างกาย เช่น ระดบั
น ้ าตาลในเลือด ตลอดจนเนื้อเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายด้วย ซึ่ง “เวย์โปรตีน” (Whey 
Protein) เป็นโปรตนีทีไ่ดจ้ากนมววัมาสกดัส่วนทีเ่ป็นคารโ์บไฮเดรตและไขมนัออก ใหเ้หลอืส่วนที่
เป็นโปรตนีบรสิุทธิท์ี่เขม้ขน้ จากนัน้น ามาผ่านกระบวนการท าให้แห้งเพื่อให้อยู่ในรูปผง โดยเวย์
โปรตีนมไีว้เพื่อช่วยให้ความสะดวกในการได้รบัสารอาหารมากขึ้น เนื่องจากเป็นโปรตีนที่มี
คุณภาพสูง มธีาตุอาหารที่ส าคญัและกรดอะมโินทีจ่ าเป็นต่อร่างกาย มาในรูปแบบโมเลกุลขนาด
เล็ก ซึ่งร่างกายจะสามารถดูดซมึได้ง่ายและน าไปใช้ได้อย่างรวดเรว็มากขึ้น  จงึถอืเป็นตวัเลอืก
หน่ึงของคนที่รกัสุขภาพและรกัการออกก าลงักายในปจัจุบนั แต่การดื่มเวยโ์ปรตนีกย็งัพบความ
ยุ่งยากอยู่พอสมควร เพราะปญัหาความจุกจกิที่เกดิขึน้สารพดั เช่น ความยุ่งยากในการชง ต้อง
พกขวดเชคเกอร์ที่มขีนาดใหญ่เทอะทะ หรอืรสชาติไม่อร่อยและมกีลิน่เหมน็ เป็นต้น ซึ่งปญัหา
เหล่านี้ส่งผลท าใหค้นตดัใจและลม้เลกิกนิเวยโ์ปรตนีไปในทีสุ่ด  

จากแนวโน้มการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารทานเล่นเพื่อสุขภาพ ทีม่มีลูค่าเพิม่
สูงขึน้เรื่อย ๆ รวมถงึอตัราการเตบิโตในสดัส่วนที่สูงของเวยโ์ปรตนี ประกอบกบัปญัหาของการ
บรโิภคเวยโ์ปรตนีแบบเดมิทีเ่กดิขึน้ ท าใหท้างบรษิทัฯ มองเหน็โอกาสในการท าธุรกจิ  จงึไดจ้ดัตัง้
บรษิทัภายใต้แบรนด ์“Any Whey” ขึน้ ดว้ยเงนิลงทุนเริม่ต้น 4,200,000 บาท เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผู้บรโิภคและสรา้งทางเลอืกในการบรโิภค เพื่อรองรบัตลาดสุขภาพทีม่แีนวโน้ม
การเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเวยโ์ปรตนีอดัเมด็ Any Whey จดัเป็นอาหารทานเล่นที่มปีรมิาณ
โปรตนีสูง และมบีทบาทส าคญัที่จะท าให้อาหารทานเล่นมคีุณประโยชน์เพื่อเป็นทางเลอืกให้แก่
ผูค้นในทุกช่วงอาย ุและสามารถช่วยตอบโจทยค์วามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไปของผูบ้รโิภคได ้
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด  
2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  
3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ  
4. เพื่อศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี   

 

นิยามศพัท ์ 
1.  การศึกษาความต้องการ หมายถึง การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความปรารถนาความ

อยากได้อยากมหีรอือยากเป็นในบางสิง่บางอย่างของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลจะมคีวามต้องการที่
แตกต่างกนั หากบุคคลได้รบัการตอบสนองในสิง่ที่ต้องการแล้ว บุคคลกจ็ะเกดิความสุขและเกดิ
ความพงึพอใจ 
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2.  การด าเนินงานของธุรกจิ หมายถงึ กระบวนการของธุรกจิต่าง ๆ ทีท่ าใหเ้กดิการผลติ
สนิค้าหรอืบรกิารตามความต้องการของผู้บรโิภค รวมทัง้การจ าหน่ายสนิค้า โดยได้รบัก าไรเป็น
ผลตอบแทน  

3.  ผูบ้รโิภค หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ที่เป็นผูใ้ชส้นิคา้หรอืปจัเจกบุคคลทีซ่ือ้สนิคา้
หรอืบรกิารเพื่อใชส้่วนตวั มใิช่เพื่อการผลติหรอืขายต่อ ในทีน่ี้หมายถงึบุคคลทีซ่ือ้เวยโ์ปรตนี 

4. เวยโ์ปรตนี หมายถงึ โปรตนีหลกัชนิดหนึ่งซึง่เป็นส่วนประกอบอยู่ในน ้านมววั โดยการ
สกดัน าเอาคารโ์บไฮเดรตและไขมนัออกไป ใหเ้หลอืแค่โปรตนีอยา่งเดยีวเพยีว ๆ  

5. การอดัเมด็ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของวตัถุดบิให้เป็นเมด็แขง็โดยอาศยั 
ความดนั ความรอ้น ความชืน้ เพื่อใหว้ตัถุดบิขยายตวั บบีตวั และยดึเหนี่ยวซึง่กนัและกนั 
 

ขอบเขตการวิจยั  
ในการศกึษาครัง้นี้  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศกึษาไว ้ดงันี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ไดแ้ก่ กลุ่มคนทีเ่คยบรโิภคเวยโ์ปรตนีทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากสูตรค านวณของคอแครน - W.G. Cochran (1953) โดยก าหนดให้
สดัส่วนของประชากรเท่ากบั 0.1 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และระดบัความคลาดเคลื่อนได ้
รอ้ยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 240 ตวัอยา่ง และเพื่อเป็นการป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้
จากแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ จงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพิม่เตมิอกี 10 ตวัอย่าง รวมเป็น 
250 ตวัอยา่ง 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
จากการศกึษาขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้จากทฤษฎ ีต ารา หนังสอื บทความ และงานวจิยั 

น ามาวเิคราะหร์่วมกบัผลการส ารวจจากแบบสอบถามทีม่ขีอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close ended 
Question) และขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Question) ทีก่ าหนดขึน้ใหค้รอบคลุมเรื่อง
ทีต่อ้งการศกึษา  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. ท าใหท้ราบความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในตลาดเวยโ์ปรตนี 
2. ไดข้อ้มลูในการพยากรณ์ยอดขายและแนวโน้มยอดขายส าหรบัการด าเนินธุรกจิ 
3. ไดแ้ผนการตลาดและคู่มอืในการด าเนินงาน เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์นอนาคต  
4. ผูท้ีส่นใจสามารถน าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัจิรงิ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

“เวยโ์ปรตนี” (Whey Protein)  เป็นโปรตนีทีไ่ดจ้ากนมววั มาสกดัส่วนทีเ่ป็นคารโ์บไฮเดรต
และไขมนั ออกให้เหลอืส่วนที่เป็นโปรตนีบรสิุทธิท์ีเ่ขม้ขน้ จากนัน้น ามาผ่านกระบวนการท าใหแ้ห้ง
เพื่อให้อยู่ในรูปผง โดยเวย์โปรตีนมีไว้เพื่อช่วยให้ความสะดวกในการได้รบัสารอาหารมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นโปรตนีที่มคีุณภาพสูง มธีาตุอาหารที่ส าคญัและกรดอะมโินที่จ าเป็นต่อร่างกาย มาใน
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รูปแบบโมเลกุลขนาดเลก็ ซึ่งร่างกายจะสามารถดูดซมึได้ง่ายและน าไปใช้ได้อย่างรวดเรว็มากขึ้น 
โดยส่วนใหญ่จะมกีารเพิม่รสชาติเข้าไปเพื่อให้รบัประทานง่ายขึ้น เช่น รสช็อคโกแล็ต รสวานิลลา 
หรอืรสสตอเบอรี ่เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมกีารเพิม่สารอาหารชนิดอื่น ๆ ลงไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นกรดอะ
มโินจ าพวก BCAA หรอืครเีอทนี (Creatine) ทีช่่วยเสรมิสมรรถภาพในการสรา้งกลา้มเนื้อ รวมไปถงึ
วติามนิต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงัมผีู้ผลติทีน่ าเอาเวยโ์ปรตนีไปผสมใน Energy Bar เพื่อเป็นการเพิม่
ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค  ซึง่เวยโ์ปรตนี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1. Whey Protein Concentrate: เป็นเวยโ์ปรตนีที่มคีวามเขม้ขน้ของเวยโ์ปรตนี 29-89% 
เป็นผงสคีรมีอ่อน มกีลิน่รสธรรมชาตแิบบนม มกีรดอะมโินครบถ้วน 20 ชนิด และกระอะมโินจ าเป็น
อกี 8 ชนิด ทีร่า่งกายไม่สามารถสรา้งเองได ้

2. Whey Protein Isolate: เป็นเวยโ์ปรตนีทีไ่ดจ้ากการน าเอา Whey Protein Concentrate 
มาผ่านกระบวนการเพิม่เติมให้มคีวามเข้มข้นของเวย์สูงขึ้นมากกว่า 90% มลีกัษณะเป็นผงสคีรมี
อ่อน มกีลิน่รสธรรมชาตแิบบนมเช่นเดยีวกนั 

3. Hydrolyzed Whey Protein: เป็นการน าเอา Whey Concentrate และ Whey Isolate 
น ามาผ่านกระบวนการ Hydrolyzed ซึ่งท าให้โมเลกุลของโปรตีนเล็กลงอยู่ในรูปของเปบไทด์และ
กระอะมโิน เป็นโปรตนีบรสิุทธิ ์100% และมปีระสทิธภิาพในการดูดซมึสูงสุด 

การจดัการเชิงกลยุทธ์  ในอุตสาหกรรมเวย์โปรตีนในประเทศในปจัจุบนั ยงัไม่มผีู้น าใน
ตลาดที่ชัดเจนและส่วนใหญ่มากกว่า 70% ที่ท าตลาดอยู่ขณะนี้  จะเป็นการน าเข้าจากแบรนด์
ต่างประเทศ ซึ่งมีแบรนด์ไทยอยู่ ไม่ เกิน 10 แบรนด์ เท่านั ้น โดยแบรนด์ไทยที่มีหลัก ๆ 
ไดแ้ก่ Fitwhey, Proflex และ WheyWWL (เวยว์ูฟเวอรนี) ของดเีจเพชรจา้ และ MyWhey ของ ต๊อบ 
เถ้าแก่น้อย และยงัมแีบรนด์ใหม่ ๆ ที่เกดิขึน้จากธุรกจิ SME ที่มกีารเขา้มาท าตลาดเพิม่ขึน้ตามเท
รนด ์ ซึง่ทัง้ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ ซึง่ส่วนใหญ่เจา้ของธุรกจิ
เวยโ์ปรตนีที่มทีุนมาก มกัจะเป็นผูน้ าและเป็นที่รูจ้กัในท้องตลาด  โดยมกีลุ่มเป้าหมายในเริม่แรก จะ
เป็นเพยีงแต่ผูท้ีต่้องการสรา้งมวลกลา้มเนื้อ หรอืทีเ่รยีกว่า X-Pack ส าหรบันักกฬีา และนักเล่นกลา้ม
เท่านัน้  แต่ปจัจุบนัหลาย ๆ บรษิัท ต่างมกีารปรบัตวัเพื่อให้สามารถสร้างส่วนครองตลาดได้ ตาม
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไป จงึได้ปรบักลยุทธ์มามุ่งกลุ่มเป้าหมายเพิม่มากขึน้  ได้แก่  กลุ่ม
ผู้หญิงที่ร ักสุขภาพ  กลุ่มวัยรุ่นที่ชอบตามเทรน หรือแม้แต่กลุ่มสูงอายุก็เช่นกัน  แต่ก็ยังมี
ผูป้ระกอบการส่วนน้อยทีย่งัเน้นที่จะเป็นผูป้ระกอบการที่มุ่งเน้นเพยีงกลุ่มลูกค้าเพยีงกลุ่มเดมิเท่านัน้  
โดยบริษัทเวย์โปรตีนในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายผลิตภัณท์อาหารเสริมส าหรับสร้าง
กลา้มเนื้อ / เพิม่น ้าหนัก / ลดไขมนั  ทัง้ในรปูแบบผงเพยีว ๆ  แบบ 3 in 1  แบบโปรตนีบาร ์ ซึง่ราคา
แต่ละแบบ และแต่ละบรษิัทจะแตกต่างกนัออกไปตามต้นทุนและนโยบายการขาย  ตลอดจนอ านาจ
ต่อรองทางการค้าของแต่ละบรษิทั  ซึ่งบางบรษิทัที่มกีารจดัตัง้มากกว่า 10 ปี ก็จะเป็นที่รูจ้กักนัใน
อุตสาหกรรมเป็นอย่างด ีและท าให้มยีอดขายเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย และมสีนิคา้มากกว่า 
2,000 รายการใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซือ้ ซึง่รปูแบบการขายทัง้ในแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

การจดัการและพฤติกรรมองค์กร ผู้น าในอุตสาหกรรมเวย์โปรตีนของไทย ใช้การน าเข้า
เวย์โปรตีนจากต่างประเทศทัง้หมด องค์กรในอุตสาหกรรมเวย์โปรตีนในประเทศไทย ม ี2 รูปแบบ
ดว้ยกนั ได้แก่ น าเขา้เวยม์าผลติเอง ซึ่งจะมโีรงงานในการผลติ และแบบจา้งผลติซึ่งมทีัง้จา้งผลติใน
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ประเทศและจา้งจากต่างประเทศโดยตรง แต่ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบใดองค์กส็ามารถประสบปญัหาในเรื่อง
การบรหิารงานเกดิขึน้ไดเ้สมอ โดยบุคลากรหรอืพนักงานที่มาอยู่รวมกนัในองคก์ร  ไม่ว่าจะมจี านวน
มากหรอืจ านวนน้อย ก็ย่อมมคีวามแตกต่างกนัในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการท างาน วธิกีาร
ท างาน ทศันคต ิวธิคีดิ ค่านิยม ความเชื่อ วฒันธรรม เป็นต้น ซึง่ความแตกต่างของแต่ละบุคคลนัน้กม็ี
มากน้อยไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัจ านวนบุคลากร ขนาดขององค์กร ดงันัน้การทีจ่ะท าใหค้วามแตกต่างมา
รวมกนั เพื่อการท างานรว่มกนัภายในองคก์ร จงึเป็นหน้าที่ๆ  ผูบ้รหิาร จะต้องใชค้วามสามารถอย่างสูง 
ทีจ่ะผสมผสานสองปจัจยัน้ีใหเ้ขา้กนัอย่างลงตวั ดงันัน้ ผูบ้รหิารองค์กรจงึควรมกีารวางแผนและจดัผงั
องค์กรให้เป็นไปอย่างรอบคอบและชดัเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร  โดยผงัองค์กรในอุตสาหกรรมเวย์โปรตีน จะแบ่งออกเป็น 2 
รปูแบบ ได้แก่ รูปแบบทีม่ขีนาดใหญ่ที่มโีรงงานผลติเอง และแบบทีม่ขีนาดเลก็ที่ไม่มโีรงงานผลติเอง 
แต่ใชร้ปูแบบการจา้งผลติแทน 

การจดัการด าเนินงาน เป็นการศึกษา การวเิคราะห์ การก าหนดแนวทางในการปฏบิตั ิ
และการควบคุมกระบวนการแปรรูป ปจัจยัน าเข้าหรือทรพัยากรในการด าเนินงาน ให้มผีลลพัธ์
ออกมาในรูปของสินค้าหรอืบริการอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ โดยจะต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์ององคก์รทีก่ าหนดไว ้การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ของบรษิทัใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรมเวยโ์ปรตนี
นัน้ จะพจิารณาความเหมาะสมแตกต่างกนัไปตามความสะดวกของบรษิทั มกีารตรวจสอบมาตรฐาน
ของผลติภณัฑ ์ซึ่งเครื่องมอืเครื่องจกัรในอุตสาหกรรมเวยโ์ปรตนีหลกัๆ ประกอบด้วย เครื่องบรรจุ
เวยโ์ปรตนี เครื่อง Capping เครื่อง Feeder เครื่องตดิฉลาก และส าหรบักรณีต้องการด าเนินการเป็น
แบบอดัเมด็จะต้องมเีครื่องส าหรบัอดัผงเวย์โปรตีนให้อยู่ในรูปแบบเมด็ โดยจะมรีูปแบบของเม็ด
แตกต่างกนัในแต่ละเครื่อง ตามความต้องการของธุรกจินัน้ ๆ ว่าจะต้องการรปูแบบเมด็แบบใด  เช่น 
เมด็กลม  เมด็แบน เมด็วงร ีเป็นตน้ 

การจดัการทางการตลาด เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ทางการตลาด ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายทางการตลาด นโยบายทางการตลาด คู่แข่งขนั ลูกค้า
เป้าหมาย ส่วนแบ่งตลาด ต าแหน่งของผลติภณัฑ ์และส่วนประสมทางการตลาด โดยอุตสาหกรรม
เวยโ์ปรตนีของบรษิทัใหญ่ๆ นัน้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการตลาดแบบออนไลน์เป็นหลกั เนื่องจากความ
เจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ีและพฤติกรรมผู้บรโิภคส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไป และนิยมให้ช่อง
ทางการสื่อสารดา้นออนไลน์มากทีสุ่ดในปจัจุบนั ซึง่ช่องทางการตลาดทีเ่กอืบทุกบรษิทัใชด้ าเนินการ 
ไดแ้ก่ Facebook  Instagram Twitter Youtube  Line  Website  

การจดัการทางการเงิน  ในอุตสาหกรรมเวยโ์ปรตนี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมกีารจดัหา
แหล่งเงนิทุนเพื่อใชใ้นการประกอบการด าเนินธุรกจิ ซึ่งลกัษณะของความต้องการเงนิทุนของธุรกจิ 
จะมอียูด่ว้ยกนั 3 ส่วน ไดแ้ก่ เงนิทุนในการจดัตัง้ธุรกจิ, เงนิทุนในการเริม่ต้นธุรกจิ และเงนิทุนในการ
ด าเนินงาน โดยมแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ คอื แหล่งเงนิทุนจากส่วนทุน และแหล่ง
เงนิทุนจากส่วนหนี้สนิหรอืการเงนิกู้นัน่เอง ซึง่การวางแผนการจดัการทางการเงนิ จะต้องด าเนินการ
ตัง้แต่หาแหล่งเงนิทุน การจดัซือ้วตัถุดบิ การพยากรณ์ยอดขาย การจดัสรรเงนิทุน การใชป้ระโยชน์
จากเงนิทุน และการประมาณการผลตอบแทน ได้แก่ ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) มูลค่า
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ปจัจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 
ซึง่เป็นหลกัทัว่ไปของทรพัยากรทางการเงนิของธุรกจินัน่เอง 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้ตามล าดบัขึน้ตอน ดงันี้ 
1. การสร้างแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้สรา้งแบบสอบถาม โดย

ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) และ
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) ทีก่ าหนดขึน้ใหค้รอบคลุมเรื่องทีต่้องการศกึษา 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูค าถามเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ  สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ซึง่ขอ้ค าถามมลีกัษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list)  

ส่วนที ่2 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์วยโ์ปรตนี ประกอบดว้ย ท่าน
บรโิภคเวยโ์ปรตนีบ่อยแค่ไหน เฉลีย่กีค่ร ัง้ต่อสปัดาห,์ ท่านเป็นผูซ้ือ้เวยโ์ปรตนีเองหรอืไม่, ท่านเลอืก
ซือ้เวยโ์ปรตนีจากแหล่งใดมากทีสุ่ด, ท่านซือ้เวยโ์ปรตนีในแต่ละครัง้บ่อยแค่ไหน, ท่านมคี่าใชจ้่ายใน
การซื้อเวย์โปรตีนต่อ 1 ครัง้ ประมาณเท่าใด, เวย์โปรตีนรสใดที่ท่านชอบ, กลุ่มหรอืบุคคลใดมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเวยโ์ปรตนีของท่านมากที่สุด, สาเหตุหลกัที่ท าให้ท่านเลอืกบรโิภคเวย์
โปรตีนเพื่ออะไร, ปญัหาในการดื่มเวย์โปรตนีของท่าน, ถ้ามเีวยโ์ปรตีนแบบอดัเมด็ ทานเป็นขนม
ทานเล่นได้ โดย 1 ซองใหพ้ลงังานประมาณ 90 Calories ให้โปรตนี 29 กรมั และผู้สูงอายุสามารถ
ทานได้ สะดวกในการพกพา ท่านสนใจซือ้หรอืไม่, ราคาทีท่่านสามารถยนิยอมทีจ่ะจ่าย/ซอง ซึง่ขอ้
ค าถามมลีกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเวย์
โปรตนี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิคีดิของลเิคริท์ (Likert’s 
Scale) ซึง่ไดก้ าหนดเกณฑท์างการวดัแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 5 = ความคดิเหน็มากทีสุ่ด, 4 = 
ความคดิเหน็มาก, 3 = ความคดิเหน็ปานกลาง, 2 = ความคดิเหน็น้อย, 1 = ความคดิเหน็ทีสุ่ด 

2. วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือ  โดยน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
เพื่อท าการตรวจสอบ และขอค าแนะน าเพื่อน ามาแก้ไขปรบัปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อท าการ
ปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาแล้ว จงึได้ขอ้ค าถามจ านวนทัง้สิ้น 
37 ขอ้  จากนัน้น าแบบสอบถามทีผ่่านการแก้ไขแลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา จากนัน้น าไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน จากนัน้จงึน าแบบสอบถามมา
วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ ดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนนาด (Cronbach’s Alpha) 
(ศริชิยั พงษ์วชิยั, 2556) ตัง้เกณฑผ์่านที ่0.75 โดยแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.98 ซึ่ง
ถอืว่ามคี่าความเชื่อมัน่สงูและเป็นแบบสอบถามทีส่ามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูต่อไป 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยด าเนินการเกบ็ขอ้มลู โดย
การแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 ชุด ตามขอบเขตที่ก าหนด  และท าการ
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ตรวจสอบขอ้มูลความถูกต้องตลอดจนความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการ
วเิคราะหต่์อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  หลงัจากที่ผู้วจิยัได้ท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อน าขอ้มลูที่ไดท้ัง้หมดมาประมวลผลโดยใช้สถติวิเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ซึง่ขอ้มลูลกัษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มลูโดยค านวณค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage) จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาขอ้ค าถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์วยโ์ปรตนี ใช้
วธิวีเิคราะหข์อ้มูลโดยค านวณค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  จ าแนกเป็นราย
ขอ้และรายดา้น  

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อค าถามการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเวย์โปรตีน ซึ่งใช้การค านวณค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจนัน้ ผู้วจิยัได้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนผลการวเิคราะหท์างสถติ ิมาวเิคราะหข์อ้มลูทางธุรกจิ เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานทางธุรกจิ ประกอบด้วยข้อมูลในการศึกษา คอื ขอ้มูลการบรหิารเชงิกลยุทธ์ของธุรกจิ, 
ข้อมูลการจดัการพฤติกรรมองค์กรของธุรกิจ, ข้อมูลการจดัการด าเนินงานของธุรกิจ, ข้อมูลการ
จดัการตลาดของธุรกจิ และขอ้มลูการจดัการการเงนิของธุรกจิ   
 

สรปุและอภิปรายผล 
การศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบ สรุปไดว้่า ผูบ้รโิภคเวยโ์ปรตนีส่วนใหญ่

เพศชาย มอีายุต ่าสุด 19 ปี และอายุสูงสุด 63 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
15,001-25,000 บาท  

การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์วยโ์ปรตนี สรุปไดว้่า ความถี่ในการบรโิภคเวย์
โปรตนีต่อสปัดาหอ์ยู่ที ่5-10 ครัง้/สปัดาห ์และเป็นผูซ้ือ้เอง โดยเลอืกซือ้เวยโ์ปรตนีรา้นคา้ออนไลน์ 
และจะซื้อมากกว่า 1 เดอืน ค่าใช้จ่ายครัง้ละ 101-1,000 บาท หรอื 1,001-2,000 บาท มคีวามชอบ
รสช็อคโกแลต มดีารา/เน็ตไอดอลเป็นผู้ที่มอีิทธิพลในการซื้อเวย์โปรตีน และมเีหตุผลในการ
บรโิภคเวยโ์ปรตนีเพื่อต้องการควบคุมน ้าหนัก/แก้หวิ ซึง่ปญัหาในการบรโิภคเวยโ์ปรตนีทีพ่บคอื
ความยุ่งยากในการชง และมคีวามสนใจในผลติภณัฑเ์วยโ์ปรตนีอดัเมด็ ซึง่จะต้องการซือ้ในราคา
ไมเ่กนิ 79 บาท  

ส่วนการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเวยโ์ปรตนี พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือคุณค่าทางโภชนาการ ด้านราคามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคี่าเฉลีย่สูงสุด คอืหาซือ้ไดง้่าย และ
ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคี่าเฉลีย่สงูสุด คอื มโีปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 

จากการวเิคราะหก์ารด าเนินการของธุรกจิเวยโ์ปรตนีอดัเมด็ Any Whey พบว่า บรษิทัฯ ได้
ใช้เงนิลงทุนในส่วนของเจ้าของ จ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็น 73% และจากเงนิกู้ จ านวน 
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1,200,000 บาท คดิเป็น 27% ซึง่รวมยอดเงนิในการลงทุนเริม่ต้น เป็นเงนิทัง้สิ้น 4,200,000 บาท 
ประกอบดว้ย สนิทรพัยห์มุนเวยีน (เงนิสด) 730,000 บาท เงนิสดไม่หมุนเวยีนรวม 3,470,000 บาท  
มจีุดคุม้ทุนอยู่ที ่4,032.06 หน่วย/ปี  คดิเป็นยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน เท่ากบั 1,937,000 บาทมเีงนิสด
รบัจากการขายในเดอืนแรก เป็นเงนิ 213,800 บาท โดยมกีารประมาณการปรมิาณการขายเพิม่ขึน้
เดอืนละ 10% ท าใหเ้มื่อสิน้ปี บรษิทัฯ จะมเีงนิสดรบัจากการขาย เป็นเงนิ 4,571,960 บาท  โดยมี
เงนิสดจา่ยในเดอืนแรก เป็นเงนิ 174,330 บาท ซึง่มกีารประมาณการปรมิาณการขายเพิม่ขึน้เดอืนละ 
10% ท าใหเ้มือ่สิน้ปี บรษิทัฯ จะมเีงนิสดจา่ย เป็นเงนิ 2,411,776 บาท   

ดงันัน้ บรษิทัฯ จะมเีงนิสดรบัสุทธใินเดอืนแรก เท่ากบั 39,470 บาท และเมื่อน ารวมกบัเงนิ
สดตน้งวด และเงนิกูย้มื บรษิทัฯ จะมเีงนิสดคงเหลอืปลายงวดในเดอืนแรก เป็นเงนิ 1,969,470  บาท 
และมเีงนิคงเหลอืปลายงวดทัง้ปี เท่ากบั 4,350,005 บาท (ซึง่หกัเงนิใชค้นืเงนิกู้ + จ่ายดอกเบีย้แลว้)  
เมื่อน ามาประมาณแนวโน้มยอดขาย 5 ปี บรษิัทฯ จะมเีงนิสดคงเหลอืปลายงวดในปีแรก เป็นเงนิ 
4,350,005 บาท ปีที่ 2 เป็นเงนิ 7,466,844 บาท ปีที่ 3 เป็นเงนิ 11,393,138 บาท ปีที่ 4 เป็นเงนิ 
16,366,852 บาท และปีที ่5 เป็นเงนิ 22,599,628 บาท ตามล าดบั 

ผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่า มรีะยะเวลาคนืทุน (Payback Period) เท่ากบั 23.33 
เดอืน หรอื 1.94 ปี มมีลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) ทีอ่ตัราผลตอบแทน (Discount 
Rate) 5% เท่ากบั 16,313,737.37 บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return 
: IRR) เท่ากบั 66.32%   

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิเวยโ์ปรตนีอดัเมด็ “Any Whey” ใน
ครัง้นี้  ผูศ้กึษาวจิยัขอเสนอขอ้เสนอแนะส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจส าหรบัผูท้ีส่นใจในธุรกจิ 
เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุน ดงันี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์เนื่องจากเป็นผลติภณัฑท์ีส่ามารถลอกเลยีนแบบกนัไดง้่าย ดงันัน้ จงึควร
มกีารก าหนดลกัษณะของผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่าง และควรมกีารจดลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรส าหรบักรณีที่
คดิว่าผลติภณัฑข์องเราไดค้ดิคน้ขึน้มาใหม่จรงิ ๆ 

2. ดา้นราคา เนื่องจากเวยโ์ปรตนี เป็นวตัถุดบิทีม่รีาคาค่อนขา้งสูง และส่วนใหญ่ต้องน าเขา้
จากต่างประเทศ ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดง้่าย นอกจากนี้ยงัอาจจะมกีารปลอมแปลงวตัถุดบิได ้
ดงันัน้ ผูท้ีส่นใจจะประกอบธุรกจิ จะตอ้งมกีารศกึษาขอ้มลู และตรวจสอบวตัถุดบิใหช้ดัเจน หากกรณี
ผลติเองจะต้องหาแหล่งวตัถุดบิที่น่าเชื่อถอื แต่หากสัง่จา้งผลติกต็้องคดัสรรผู้รบัจา้งที่เชื่อถอืและมี
ประสบการณ์ ซึ่งสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ อาจส่งผลต่อต้นทุนในการผลติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจน
ก าไรทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทัได ้

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูท้ีส่นในประกอบธุรกจิ ควรต้องมกีารศกึษาช่องทางการจดั
จ าหน่ายแต่ละช่องทางว่าช่องทางใดที่เหมาะสมและคุ้มค่า เขา้ถงึลูกค้าได้มากที่สุด ซึ่งปจัจุบนัการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป ย่อมเป็นตวัส่งผลใหก้ารจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑต์อ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมดว้ยเช่นกนั 
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4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด เป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ส าหรบัธุรกจิทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกจิที่
เริม่เปิดตวัใหม่ ดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึต้องศกึษาและหากลยุทธ์ดา้นการตลาดทีเ่หมาะสม ทนัสมยั 
และเขา้กบัธุรกจิของตน เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึและตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในยคุปจัจบุนัมากทีสุ่ด 
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