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กระบวนการที่ส่งผลให้ธุรกิจ OEM ประสบความส าเร็จเป็นธุรกิจ Startup  
กรณีศึกษา Deeping Soap Service 

The Transfromation Process from OEM Business to Startup Business: 
A Case Study of Deeping Soap Service 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจ Deeping Soap Service ซึ่งเป็นธุรกิจ OEM ของนางสาวพัสวี 

งามประเสริฐ ที่ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนเป็นธุรกิจ  Startup สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ต้องการด าเนินธุรกิจแบบ 
Startup กันมากขึ้น โดยธุรกิจ OEM ของนางสาวพัสวี งามประเสริฐ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในการบริหารใน
รูปแบบ Startup ด้วยการรับจ้างผลิตหรือสร้างแบรนด์สบู่หรือครีมต่าง ๆ ให้กับลูกค้าแบบครบวงจร กระบวนการวิจัยเริ่มต้น
จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธ์ต่ าง ๆ รวมไปถึงกระบวนการความคิดในการบริหารให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ จากน้ันจึงท าการติดต่อสัมภาษณ์นางสาวพัสวี งามประเสริฐ ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ Deeping Soap Service แล้วจึง
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการต่างๆ ผลการวิจัย พบว่า ผลของความส าเร็จเกิดจากความพยายามและมีจุดมุ่งหมาย
ในสิ่งที่ตนชอบ จึงสามารถบริหารธุรกิจของตนจนประสบความส าเร็จเป็น Startup 
 
ค าส าคัญ : ธุรกิจ OEM ธุรกิจ Startup 

 

Abstract 
The objective of this research was to study Deeping Soap Service which was OEM business of Ms. 

Passawee knamprasert that succeeded in transformation to Startup business. Nowadays, people want to 
have Startup business. OEM business of Ms. Passawee knamprasert was one of business that succeeded 
and became Startup by manufacture and built a brand of soap and cream with fully integrated for 
customer to facilitate the customer. The research process started from searching data about patterns 
strategies, and thought that owner used to manage business successfully. Then, the researchers contacted 
to interview Mr. Passawee knamprasert who was the owner of Deeping Soap Service. The data from 



 
 

681 
 

interviewing was analyzed with some process. The results revealed that the key success in their business 
as startup were effort and aim at what owner like.  
 
Keywords : OEM Business, Startup Business 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศไทยก าลังเติบโตไปในทิศทางที่ดี โดยใช้รูปแบบ Thailand 4.0 พัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งประเทศ จากข้อมูลปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 อยู่ที่ 
ร้อยละ 3.3 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ถึงร้อยละ 1.3 ส่วนไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ขยายตัวถึงร้อยละ 3.7 ซึ่งท า
ให้ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวถึงร้อยละ 3.5 เป็นผลให้นักลงทุนหรือผู้เริ่มธุรกิจใหม่กล้าที่จะลงทุนมากขึ้น  
 ธุรกิจ Startup คือ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทีมงาน โครงสร้างธุรกิจไปจนถึงวิธีการใช้เงิน 
และการท าการตลาด โดยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็น “ธุรกิจเทคโนโลยี” หรือได้รับการลงทุน (Venture Capital) หรือ
มีการ “Exit” ผ่านการควบกิจการหรือการเข้าตลาดหุ้นแต่อย่างใด ธุรกิจ Startup นั้นไม่ได้เน้นที่ผลก าไร แต่เน้นที่การเติบโต
เร็วก่อนก าไรเสมอ เนื่องจากต้องการสร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักก่อนที่จะไปหวังผลก าไรจากการท าธุรกิจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีธุรกิจ 
Startup เกิดขึ้นมากมายและเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย 
 ธุรกิจ Original Equipment Manufacturer: OEM เป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่เริ่มมีผู้คนเข้ามาประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้กันมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ด าเนินการได้ไม่ยาก เริ่มต้นด้วยต้นทุนที่ไม่มาก ทั้งนี้ธุรกิจ OEM คือ ธุรกิจรับจ้าง
ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ตา่ง ๆ ตามแบบท่ีลูกค้าก าหนด โดยใช้การผลิตของกิจการซึ่งมีเครื่องจักรเป็นก าลังหลักในการผลิต ทั้งนี้
ธุรกิจ OEM เหมาะกับกิจการที่มีกลยุทธ์ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเองและไม่มีความช านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 ในปัจจุบันเป็นยุคของนวัตกรรมและการเริ่มธุรกิจใหม่ขึ้นมามากมาย ธุรกิจ OEM บางธุรกิจ เริ่มขยับเข้าสู่ธุรกิจ 
Startup กันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ Deep Soap Service ซึ่งมีกระบวนการการท าธุรกิจที่น่าสนใจและกระบวนการ
ความคิดในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างจากธุรกิจอื่น 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษา “กระบวนการที่ส่งผลให้ธุรกิจ OEM ประสบความส าเร็จเป็นธุรกิจ 
Startup กรณีศึกษา Deeping Soap Service” 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ OEM จนกลายเป็นธุรกิจ Startup กรณีศึกษา Deeping Soap 

Service 
2. เพื่อศึกษากระบวนการความคิด และการตัดสินใจเลือกท าธุรกิจ OEM จนกลายเป็นธุรกิจ Start up กรณีศึกษา 

Deeping Soap Service 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ OEM จนกลายเป็นธุรกิจ Startup กรณีศึกษา Deeping Soap 

Service 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึงกระบวนการที่ส่งผลให้ธุรกิจ OEM ประสบความส าเร็จเป็นธุรกิจ Startup กรณีศึกษา 

Deeping Soap Service โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการที่ส่งผลให้ธุรกิจ OEM 

ประสบความส าเร็จเป็นธุรกิจ Start up กรณีศึกษา Deeping Soap Service  
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นางสาวพัสวี งามประเสริฐ  (เจ้าของธุรกิจ Deeping Soap Service) 
3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีศึกษา คือ อ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน

กันยายน 2560 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่ส่งผลให้ธุรกิจ OEM ประสบความส าเร็จ
เป็นธุรกิจ Startup กรณีศึกษา Deeping Soap Service โดยเลือกเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้คิดค าถามเพื่อสอบถามถึงปัจจัยในการตัดสินใจในเชิงแนวคิดการ
พัฒนาสู่ความส าเร็จ 

2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการสังเกตจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
การตอบค าถามของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3. เครื่องบันทึกภาพและบันทึกเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเก็บเนื้อหาได้ครอบคลุมครบถ้วน  
โดยเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ ท่ีผู้วิจัยไม่สามารถจดบันทึกไว้ได้ทัน 

4. เครื่องมือบันทึกข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ สมุดจดบันทึก ปากกา ดินสอ เพื่อจดข้อมูลจากการซักถาม 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปศึกษาขั้นตอนและการด าเนินการ

ถึงกระบวนการที่ธุรกิจ OEM ประสบความส าเร็จเป็นธุรกิจ Startup นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดย
การถามปรึกษาหาข้อมูลว่าท าไมถึงเลือกธุรกิจด้านนี้ ท าไมถึงไม่ริเริ่มสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง และท าไมถึงไม่ริเริ่มธุรกิจใหม่
ที่เติบโตได้เร็วกว่านี้ 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้จะใช้การตรวจสอบ 2 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยและด้านทฤษฎี 

โดยจะน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ OEM และธุรกิจ Startup ต่าง ๆ มาสนับสนุนหัวข้อในการวิจัย ตลอดจนการน าทฤษฎีต่าง 
ๆ มาสนับสนุนการท าธุรกิจ Startup และธุรกิจ OEM เพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยการแยกแยะ ตีความ และ
น าเสนอในรูปแบบของการบรรยายต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์นั้นจะใช้เทคนิคหลัก ๆ 3 เทคนิค ได้แก่ การวิเคราะห์สรุปอุปนัย การวิเคราะห์สาเหตุและผล และการ

สร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการท าธุรกิจ OEM และธุรกิจ Startup และน ามาสรุปใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห ์(Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลและค้นคว้าเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 ธุรกิจ Deeping Soap Service เป็น ธุรกิจรับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดหรือเรียกว่า ธุรกิจ OEM อยู่ที่ อ าเภอ
บางแสน จังหวัดชลบุรี มีการท าธุรกิจ เน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสบู่ และเครื่องใช้ต่างๆเกี่ยวกับความงาม เช่น ครีม สครับ ยาสี
ฟัน เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจ OEM อื่นๆ ที่จะเน้นไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น  ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้าน ด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น แต่จะมีสถานท่ีส าหรับนัดแนะรับส่งสินค้ากับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
 ธุรกิจ Deeping Soap Service ถือได้ว่าเป็นธุรกิจ Startup แนวใหม่ ในรูปแบบของ ธุรกิจ OEM โดยที่ธุรกิจนี้ ก่อตั้ง
ขึ้นตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ธุรกิจเริ่มต้นจากศูนย์ จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่าวสามารถท ารายได้
ให้มากเพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว มีบริษัท มีเครื่องจักรต่าง ๆ ในการผลิต ซึ่งเกิดจากก าไรจากการท าธุรกิจนี้ 

เจ้าของธุรกิจได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
 

“เริ่มท ำธุรกิจจำกที่ชอบกำรขำยของ จนคิดที่จะน ำสิ่งที่ตัวเองชอบมำท ำเป็นอำชีพ คิดที่จะท ำ
แต่ต้นทุนนั้นมีน้อยแต่ก็ไม่ละควำมพยำยำมริเริ่มท ำธุรกิจโดยที่เริ่มแค่คนเดียว ไปเรียนกำรท ำ
สบู่และก็กลับมำท ำกำรหำลูกค้ำจำกกำรดึงลูกค้ำที่ต้องกำรท ำสินค้ำน้อยๆ ปริมำณ 25 – 50 
ก้อน เพื่อน ำไปริเริ่มธุรกิจต่อไป” (พัสวี, 2560) 

 

เจ้าของธุรกิจยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงกระบวนการการท างานไว้ว่า  
 

“เริ่มจำกกำรติดต่อกับลูกค้ำที่ต้องกำรสั่งท ำกับเรำ โดยงำนภำยใน เจ้ำของธุรกิจจะเป็นคน
ติดต่อกับลูกค้ำแค่คนเดียวไม่ให้ลูกน้องในกำรติดต่อเพรำะอำจจะเกิดควำมผิดพลำดในข้อมูล
ต่ำงๆ ได้รับรำยกำรของลูกค้ำมำจะให้ลูกน้องผลิตสินค้ำตำมรำยกำรพร้อมบรรจุลงในลังเพื่อ
พร้อมส่ง ส่วนลูกน้องอีกส่วนท ำกำรติดต่อช่องทำงกำรขนส่งให้ เช่น รถตู้ หรือรถรับส่งอื่นๆ เป็น
ต้น จำกน้ันก็ติดตำม feedback จำกลูกค้ำต่อไป” (พัสว,ี 2560) 
 

ขณะที่กระบวนการคิดของเจ้าของธุรกิจนั้น เจ้าของธุรกิจได้อธิบายไว้ว่า 
 

“กระบวนกำรควำมคิดและกำรตัดสินใจนั้นเริ่มจำกกำรสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รัก แล้วท ำมันจนกลำยมำ
เป็นธุรกิจให้ได้ ถึงทำงบ้ำนจะไม่สนับสนุนแต่ก็พยำยำมเพื่อพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นจนครอบครัว
ยอมรับ ควำมคิดในปัจจุบันนั้น คิดแค่ว่ำท ำยังไงก็ได้ให้ครอบครัว สบำยไม่ล ำบำก และสำมำรถ
ส่งตัวเองเรียนจนจบได้” (พัสว,ี 2560) 
 

2. กลยุทธ์ที่เลือกใช้  
 กลยุทธ์ที่ธุรกิจเลือกใช้ คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจ Deeping Soap Service ได้อธิบายว่า  
 

“ธุรกิจเน้นที่กำรประชำสัมพันธ์ทำง Social Media เป็นหลัก เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่เน้น กำรท ำ
กำรตลำดออนไลน์ ไม่เน้นกำรตลำดแบบออฟไลน์ โดยจะมีกำรจัดโปรโมช่ัน เช่น กำรแถมให้
ลูกค้ำครึ่งหนึ่งในจ ำนวนที่ลูกค้ำสั่ง เพื่อให้ลูกค้ำน ำสิ่งท่ีแถมให้ไปใช้ในกำรท ำธุรกิจต่อไม่ว่ำจะท ำ
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ไปเปิดแบรนด์ใหม่ หรือกำรน ำไปท ำกำรตลำดต่อเพื่อให้ได้ลูกค้ำคืน หรือกำรลดรำคำให้ลูกค้ำที่
ซื้อครบจ ำนวนท่ีเรำตั้งไว้” (พัสว,ี 2560) 
 

 จากการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าของธุรกิจ Deeping Soap Service นั้น เจ้าของธุรกิจได้อธิบายว่า  
 

“ลูกค้ำส่วนมำกช่ืนชอบกับกำรผลิตสินค้ำของธุรกิจนี้ ซึ่งมีธุรกิจดังๆหลำยธุรกิจใช้บริกำรธุรกิจนี้ 
เช่น แบรนด์ The Fang สบู่ Jaguzzi แบรนด์ Laniste แบรนด์ช่ือดังในลำว แบรนด์ประกำย 
Herb แบรนด์ยำสีฟันในไทย เป็นต้น โดยสินค้ำของธุรกิจนี้มีกำรกำรันตีและได้รับรองมำตรฐำน
จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.)” (พัสว,ี 2560) 

  

ขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจยังไม่ได้คิดที่จะขยับขยายธุรกิจแต่อย่างใด เนื่องจากยังมีบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอและยังไม่
มีพื้นที่ในการท าธุรกิจที่เพียงพอ เนื่องจากบริษัทและสถานที่ผลิตสินค้าอยู่ในตึกแถวเล็ก ๆ โดยที่ตัวเจ้าของธุรกิจเองก็ก าลัง
ศึกษาอยู่ จึงขยับขยายธุรกิจได้ค่อนข้างยาก 
 

3. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
 1.  พื้นที่ในการท าธุรกิจ ยังไม่เอื้อยอ านวยสักเท่าไหร่ เนื่องจากอยู่ในตึกแถวเล็กๆ 
 2.  บุคลากรในการท างานยังไม่เพียงต่อการท างานในปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าของธุรกิจจะตอบค าถามของลูกค้าเองทุก
คน ท าให้เกิดการล้าช้าและอาจจะเสียโอกาสในการตอบลูกค้าบางราย เจ้าของธุรกิจได้อธิบายว่า 
 

 “ปัญหำและอุปสรรคนั้น มีเรื่องเดียว คือ เรื่องควำมล้ำช้ำในกำรติดต่อกับลูกค้ำ เนื่องจำก
บุคลำกรในองค์กรยังมีไม่เพียงพอ และไม่มีควำมรู้ลึกถึงปัญหำนั้นจริงๆ ท ำให้เจ้ำของธุรกิจ ไม่
มั่นใจในกำรตอบค ำถำมกับลูกค้ำ ท ำให้เกิดควำมล้ำช้ำและอำจเสียโอกำสในกำรได้ลูกค้ำเพิ่ม” 
(พัสวี, 2560) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง กระบวนการที่ส่งผลให้ธุรกิจ OEM ประสบความส าเร็จเป็นธุรกิจ Startup กรณีศึกษา Deeping 
Soap Service พบว่า การท าธุรกิจ OEM นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีกระบวนการในการท าธุรกิจที่ค่อนข้างยุ่งยาก เมื่อสรุปตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้นสรุปได้ว่า  

1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ เนื่องจากเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ไม่มีหน้า
ร้านหรือการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ โดยจะเน้นไปที่ Facebook และ Instagram เป็นหลักเนื่องจากเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
ง่ายและสร้างการรับรู้ได้ง่าย เจ้าของธุรกิจนั้นใช้กลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี มียอดสั่งเพิ่มขึ้น 50% ทุกปี  

2. เพื่อศึกษากระบวนการคิดและการตัดสินใจ จากความคิดของเจ้าของธุรกิจนั้นเป็นหลักยึดมั่นในการไม่ยอมแพ้เพื่อ
สู้กับปัญหาและท าธุรกิจจนประสบผลส าเร็จได้  

3. เพื่อศึกษา ปัญหา และอุปสรรค พบว่า ปัญหาเดียวของธุรกิจนี้ คือ ความช้าในการตอบลูกค้า เนื่องจากบุคลากร
ในองค์กรไม่เพียงพอและบุคลากรมีข้อมูลในการตอบค าถามไม่เพียงพอ เจ้าของธุรกิจจึงเป็นคนเดียวที่ตอบค าถามลูกค้าท าให้
เกิดความล้าช้าจนท าให้เสียโอกาสในการได้ลูกค้าและเพิ่มยอดสั่งซื้อได้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ผู้ประกอบการมีผลประกอบการของธุรกิจนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากตอนนี้เป็นธุรกิจเล็ก ๆ ที่ประสบผลส าเร็จแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีความหลากหลายในตัวธุรกิจเท่าใดนัก ท าให้มีแค่ธุรกิจ
ทางด้านความสวยความงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปได้ในอีกหลากหลายสายงาน ทั้งด้านอาหาร หรือ
ทางด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนนี้ธุรกิจไม่ค่อยมีคนเข้ามาริเริ่มธุรกิจทางด้าน OEM หากกิจการาจะขยับขยายธุรกิจ จ าเป็น
จะต้องขยับขยายสถานท่ีในการด าเนินธุรกิจก่อน เนื่องจากพื้นที่ในการด าเนินงานยังน้อย นอกจากนี้บุคลากรยังน้อยอีกด้วยจึง
ไม่เพียงพอกับการขยับขยายธุรกิจ ในส่วนของการการตลาดและกลยุทธ์นั้นยังท าไดไ้มด่ีมาก เนื่องจากมีเพียงกลยุทธ์เดียวในการ
ท าการตลาด ซึ่งการประชาสัมพันธ์ในยุคสมัยนี้หากจัดท าแล้วไม่โดดเด่นจริงก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวได้เหมือนกัน 
ซึ่งในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ควรมีการท าการตลาดแบบออฟไลน์เพิ่มเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการท าป้ายประกาศ การจัดตั้ง
สัญลักษณ์ที่โดดเดน่ข้ึนมาให้เดน่มากกว่าคนอ่ืน เพื่อเป็นการสร้างการจดจ าแบรนด์ และยังสามารถต่อยอดการท าการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาดต่อไปได้ เช่น สามารถสร้างคลิป viral ในการประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมร่วมสนุกกับทางแบรนด์ 
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกับตัวสัญลักษณ์ที่จะจัดทั้งขึ้นมา คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเจ้าของธุรกิจมีการจังหวะที่เหมาะสม
เพื่อท่ีจะขยับขยายธุรกิจของเขา ซึ่งสามารถน าในส่วนน้ีมาเป็นแบบอย่างในการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่อง กระบวนการที่ส่งผลให้ธุรกิจ OEM ประสบความส าเร็จเป็นธุรกิจ Startup กรณีศึกษา Deeping 
Soap Service คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

1. เจ้าของธุรกิจมีโอกาสและเวลาที่เหมาะส าหรับการขยายธุรกิจ หากทางเจ้าของธุรกิจเล็งเห็นช่องทางในการท า
ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้ ก็ควรที่จะท าการขยายธุรกิจเลย เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่พร้อมในการท าธุรกิจต่อเนื่อง นอกจากนี้การท า
การตลาดแบบปากต่อปากยังจะช่วยให้ลูกค้าบอกถึงการมีอยู่ของธุรกิจต่อไปยังลูกค้ารายอื่น ๆ 

2. การจัดการบุคลากรภายในองค์กรต้องปรับปรุงใหม่ เนื่องจากภาระหนักทั้งหมดไปอยู่ที่เจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียว 
ท าให้ธุรกิจอาจจะเสียโอกาสในหลาย ๆ อย่าง จึงควรจะมีการเพิ่มบุคลากรในการท างานและมีการสอนงานให้แก่บุคลากรทุกคน
เพื่อช่วยเหลือกันในแต่ละหน้าที่ภายในองค์กร 

3. กลยุทธ์และการท าการตลาดที่ไม่มากนักส่งผลให้เกิดการเติบโตได้ไม่เท่าที่ควร คณะผู้วิจัยแนะน าว่า ควรเพิ่มการ
ท าการตลาดแบบออฟไลน์เข้ามาเช่ือมกับการตลาดแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการท าการตลาด และการสร้าง
การรับรู้ให้แกลูกค้าจะได้มีฐานลูกค้าและได้ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาด้านความพึ่งพอใจในการบริการของธุรกิจ Deeping Soap Service 
 2. ควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจ Deeping Soap Service 
 


