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รูปแบบกลยุทธท์างการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่าย 
  ผักออร์แกนิคไร้สารพิษ กรณีศึกษาบริษัท Veget Deli 

Marketing Strategy and Value-Added of Buy and Distribution Non-Toxins 
Organic Vegetable Business: A Case Study Veget Deli Company 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและ
จัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ กรณีศึกษา บริษัท Veget Deli การวิจัยในคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิทยา 
การสร้างทฤษฎีฐานราก(Grounded theory) เก็บข้อมูลจากการสังเกตุ และสัมภาษณ์ระดับลึกจากให้ผู้ให้ข้อมูลหลักของ
การวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบการ ธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ บริษัท Veget Deli พนักงาน1คน 
และผู้บริโภค2คน ใช้ค าถามแบบปลายเปิดที่ใชใ้นการสัมภาษณ์แลการพรรนาวิเคราะห์ จากข้อมูลที่เก็บได้ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ประกอบการจัดส่งผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ คุณภาพดี มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ด้าน
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ และมีการสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ บริษัท Veget Deli เพื่อให้ลูกค้าเห็นความส าคัญของผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพ ผ่านกระบวนการ
รองรับมาตรฐานในระดับประเทศและในระดับสากล และยังมีการบริการแบบเป็นรายเดือน ตามที่ลูกค้าของธุรกิจต้องการ
และร่วมถึงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาด  การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ 
 
Abstract 

The purpose of this research is study the marketing strategies and value-added business 
delivery non-toxins organic vegetable of Veget Deli. This research is a qualitative research. With the 
methodology of phenomenology. The Grounded theory to collect data from observation and in-deep 
interviews the main purpose of this study is the entrepreneur, business delivery non-toxins organic 
vegetable. Veget Deli 1  employees and 2  customers by using open-ended questions used in an 
interview for the navigator in the analysis the data collected. The results showed that the entrepreneur 
ship non-toxins organic vegetable premium grade by using the marketing strategy value-added for the 
image of vegetable products non-toxins organic vegetable and to build relationships, including creating 
a positive attitude towards customers on products. Veget Deli customers to see the importance of 
vegetables organic toxins to health through standard nationally and internationally. And, a monthly 
service course According to customer's business needs. Includes troubleshooting guidelines, studies in 
business enterprises. 
 
Keywords: Marketing Strategy, Value-added, On-toxins Organic vegetable 
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บทน า 
กลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy) เป็นวิธีการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามได้ สามารถ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้ และสร้างก าไรภายใต้สภาวะการแข่งขันปัจจุปัน โดยอาศัยปัจจัยในด้านต่างๆ 
อาทิด้านการวางต าแหน่งทางการตลาด การบริหารทรัพยากร และวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการศึ กษากลยุทธ์ทาง
การตลาดของคู่แข่ง รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชื้อของกลุ่มลูกค้าตลาดเป้าหมาย และสุดท้ายการวางผังวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Kajornwut asasing, 2558) 

การท าธุรกิจผ่านนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยุค ไทยแลนด์ 4.0 จากปัญหาด้านสื่อทีวีดิจิตอล และนิตยสาร 
ทยอยปิดนั้นมีสาเหตุมาจากต้นทุนที่สูงและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและธุรกิจไม่มีการปรับตัว ท าให้ธุรกิจ
นิตยสารและช่องฟรีทีวีต้องปิดตัวลง แต่ฝั่งของสื่อออนไลน์กับมีผลตรงกันข้ามเพราะ มีผลส ารวจชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรม
สื่อและบันเทิงทั่วโลกระหว่างปี 2559-2563 พบว่าการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์นั้นประสบความส าเร็จมากที่สุด มีการ
พยากรณ์ว่ามูลค่าการใช้จ่ายการท าโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของไทย นั้นจะเติบโตรวดเร็ว อาจเป็นเพราะจ านวนการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตของคนไทยมีมากขึ้น ท าให้เราพบเห็นได้ว่าหลายๆธุรกิจหันมา ใส่ใจการท าตลาดผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
เพราะใช้งบในการลงทุนน้อย แต่มีผลก าไรมากและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากกว่าสื่อช่องทางอื่น อาทิการ 
ถ่ายทอดสด ผ่านสื่อออนไลน์นั้นน่าสนใจมากขึ้นและกระตุ้นลูกค้าให้เกิดการชื้อในขณะนั้น หรือเรียกว่าการขายสดเป็น 
(Real Marketing) (Kiattirat Jindamanee, 2560) 

พฤติกรรมของผู้บริโภคของไทยต่ออาหารปลอดสารพิษ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวภาพที่
หลากหลาย มีแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ สมกับส านวนไทยที่ว่า ประเทศไทยเป็นเมืองอูข้าว อูน้ า และในปัจจุปันคน
ไทยหันมาใส่ใจเร่ืองอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุปันนั้น มีมากขึ้นท าให้อัตรา
การเสียชีวิตจากโรคร้ายเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุข้างต้นท าให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารปลอดสารพิษ และที่เป็นท่ีนิยมมาก
ที่สุดคือ การบริโภคผักออร์แกนิค ที่มีหลากหลายมากในตลาด ท าให้สามารถหาชื้อได้ไม่ยากนัก ทั้งนี้ด้วยความที่ผักออร์แก
นิคเป็นผักที่ปลูกง่าย ท าให้การน ามาจัดจ าหน่ายนั้น มีราคาไม่สูงมากนัก ผู้บริโภคสามารถชื้อได้ตามตลาดทั่วไป พบว่า
วัฒนธรรมบริโภคที่เป็นที่นิยมนั้น มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก มีอยู่ 2 แรงจูงใจคือ คน
ใกล้ชิดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการชื้อ อีกแรงจูงใจคืออิทธิพลของสื่อโฆษณาบนโลกออนไลน์ที่ท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าสิ่งที่จะ
เลือกชื้อนั้นปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ สะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (ณัฐกฤตา นันทะสิน, 2558) 
 ปัจจุปันกระแสคนรักสุขภาพก าลังเป็นท่ีนิยม และผู้คนพยายามหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตและมีความปลอดภัย ด้านการ
รับประทานอาหารก็เป็นสิ่งส าคัญ ผักปลอดสารพิษประเภทออร์แกนิคได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก ต่อให้มีราคาสูงแต่กลุม่
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพนั้น ก็ไม่ได้สนใจด้านราคา เพียงค านึงแต่การรับประทานอาหารที่ดีที่สุดโดยผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจ
ปลูกผักออร์แกนิค มีจุดเด่นด้านราคาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย 
ในปัจจุปัน จุดด้อยของการท าธุรกิจขายผักออร์แกนิค อย่างแรกคือการจะใช้ค าว่าออร์แกนิคได้นั้นต้องผ่านมาตรฐานหลาย
อย่าง เช่นด้านคุณภาพดิน และสภาพแวดล้อมในบริเวณเพาะปลูก ผู้ประกอบการจะมีต้นทุนขายค่อนข้างสูงเพราะกลุ่ม
ลูกค้ามีระดับสูงต้องใส่ใจทุกรายละเอียด สุดท้ายการกระจายสินค้า การเก็บรักษาต้องสามารถเก็บได้นานโดยไม่มีสารเคมี
มาเกี่ยวข้องจึงต้องมีการบริหารจัดการเวลาที่ดี (บางกอกทูเดย์, 2560)  

บริษัท Veget Deli ใช้หลักการท าธุรกิจสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกลยุทธ์การ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ ของบริษัทVeget Deli และศึกษาถึงปัญหา 
และอุปสรรคจากการด าเนินธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ บริษัท
Veget Deli 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่าย             
ผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ ของบริษัท Veget Deli 

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจาการด าเนินธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ และ
แนวทางการแก้ไข ปัญหาของ บริษัทVeget Deli 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่าย
ผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ ของบริษัทVeget Deli ใช้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ และแนวคิดการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคจากการด าเนินธุรกิจ 

2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลักการศึกษา ในงานวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทVeget Deli คุณตรีวุฒิ เมธา
รัตนโชติ และคุณวุฒิชัย รุ่งวัฒนานนท์ รวมถึงเกษตรกรกลุ่มในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับทางบริษัทVeget Deli 

3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย เร่ิมจากเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
4. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ส านักงานของ บริษัทVeget Deli ลาดพร้าว ซอย 101 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยาโดยการศึกษา การสร้าง
ทฤษฎีฐานราก(Grounded theory) เป็นทฤษฎีในด้านสังคมศาสตร์ และมโนทัศน์ในการสร้างทฤษฎี (ฐานราก) โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. การได้มาซึ่งข้อมูล อาทิ ข้อมูลด้านบุคคลากร หรือพื้นที่น าข้อมูลที่ได้มาสร้างมโนทัศน์ และสร้างสมมุติฐาน 
2. วิธีการที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาทดสอบสมมุติฐาน และปรับสมมุติฐานให้สมบูรณ์ 
3. วิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมาทดสอบ และปรับข้อสมมุติฐานที่น่ิงแล้วให้สมบูรณ์ แล้ว  
   ก่อให้เกิดทฤษฎีใหม่ (ชาย โพธิสิตา, 2550) 
 โดยการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เร่ืองเล่ารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจจัดส่งผัก

ออร์แกนิค ไร้สารพิษ โดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยวิธีการคือ คุณตรีวุฒิ เมธารัตนโชติและคุณวุฒิชัย รุ่งวัฒนานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ

รับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ บริษัท Veget Deli 
การเก็บรวมรวบข้อมูล 
1. การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษา

วารสาร ต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย และบทสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ  

2. ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการ
สัมภาษณ์ คุณวุฒิชัย รุ่งวัฒนานนท์ ผู้ ร่วมก่อตั้งบริษัท Veget Deli ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended questionnaires) เป็น
ค าถามที่ไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกแต่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบค าถามด้วยส านวนของตนเองอย่างเสรีท าให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้เต็มที่และตรงไปตรงมา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยาศึกษาประสบการณ์

ชีวิตและประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพโดยการสัมภาษณ์ คุณตรีวุฒิ เมธารัตนโชติและคุณวุฒิชัย รุ่งวัฒนานนท์ ผู้ร่วม
ก่อตั้ง บริษัท Veget Deli และมีเคร่ืองมือในการวิจัยประกอบด้วย 

1. ผู้วิจัยเองนับเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญที่สุด เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้เตรียมตัวก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เนื่องจากผู้วิจัยคือผู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เร่ิมจากการ
แนะน าตนเองกับผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคัญสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองทักทายด้วยอัธยาศัยอันดี บอกวัตถุประสงค์ในการ
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สัมภาษณ์ และขออนุญาตบันทึกข้อมูลเสียงจากการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งในขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
เช่น สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง และความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง ลักษณะค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ
ผู้ให้สัมภาษณ์อันประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล (ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ขัดข้อง) พร้อมทั้งป้อนค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์การสร้างมูลเพิ่มให้กับธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออแกนิค ไร้สารพิษ 

3. เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อใช้บันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถจดจ าหรือจดบันทึกได้
ทั้งหมด เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุดโดยไม่ตกหล่นและเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจ าเป็นต้องมี
เคร่ืองบันทึกเสียงท่ีมีคุณภาพ 

4. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เพื่อเก็บข้อมูลภาพบรรยากาศขั้นตอน และกระบวนการที่ด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้ร่วม
ก่อตั้งธุรกิจบริษัท Veget Deli 

5. เคร่ืองมือที่ช่วยจดบันทึก คือสมุดและปากกา ส าหรับจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ซึ่งช่วยในการ
บันทึกค าพูดที่ส าคัญสภาพแวดล้อม บรรยากาศ บุคลิกภาพ และ พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
การตรวจสอบข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลผลการวิจัย ผู้วิจัยจะใช้วิธีการตรวจสอบ

งานวิจัย ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ
รวมถึงผลของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ของข้อมูล และหลักฐานประกอบการวิจัยนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ
สามารถน ามาเปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งมุมมองที่หลากหลาย โดยวิธีการสามเส้า 
ถือเป็นแนวทางส าหรับการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิจัยและข้อมูลที่ค้นพบ ใช้การตรวจสอบตามหลักของ
นักวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ที่นักวิชาการได้วางรูปแบบเอาไว้ การเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) เน้นการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายที่มา เพื่ อให้ ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ถูกต้อง การเส้าด้านผู้วิจัย( Investigator 
triangulation)เป็นการตรวจสอบจากตัวผู้วิจัยและตัวผู้เก็บข้อมูลว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นเหมือนกันหรือไม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง สุดท้ายการวิเคราะห์ด้านข้อมูล (Analyst triangulation) เป็นวิธีวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก น าข้อค้นพบมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อมูลวิจัยที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
งานวิจัยอื่นๆ ในอนาคต (สัญญา เคณาภูมิ, 2558) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดจากการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง บริษัท Veget Deli ในเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาด และการ

สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ “เร่ิมต้นด้วยการถอดการบันทึกเสียงสัมภาษณ์จาก
เคร่ืองบันทึกเสียงและไอโฟน ออกมาในรูปข้อความ บันทึกลงในไฟล์คอมพิวเตอร์แบบค าต่อค า(Verbatim) ผู้วิจัยอ่าน
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะดวกในการจัดการข้อมูล มีขั้นตอน 4 ขั้นคือ 1)การเปิด
รหัส (Open Coding) เป็นการน าข้อมูลแยกเป็นหมวดแล้วหมวดย่อย  2) การหาแก่นของรหัส (Axial Coding) เป็นการ
ก าหนดปรากฏการณ์หลักจากหมวดใดหมวดหนึ่ง พร้อมกับพิจารณาความสัมพันธ์ 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) 
เป็นการจัดหมวดหมู่ต่างๆ และน าหมวดหมู่ที่ได้มาสร้างการอธิบายปรากฏการณ์ และ 4)การสร้างทฤษฎี (Theory 
Generation) เป็นการน าเสนอทฤษฎีในรูปข้อความเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ทฤษฎีสามารถบอกปรากฏการณ์ผ่านเง่ือนไข
ต่างๆ” (Strauss, 1900)  

 
ผลการวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในหัวข้อเร่ืองรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ สู่ความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ กรณีศึกษา บริษัท 
Veget Deli ผ่านวิธีการเก็บรวมรวบข้อมูลวิจัย ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การศึกษาจากงานวิจัย วารสาร และบทความต่างๆ 
ที่ส่งผลให้งานวิจัยคร้ังนี้ออกมาสมบูรณ์และมีความถูกตอ้งรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตุแบบ ไม่มีส่วนร่วม ค าถาม
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มีลักษณะปลายเปิด เปิดให้ผู้ตอบค าถามสามารถตอบได้อย่างเสรี 
 บริษัท Veget Deli ของคุณตรีชิต และ คุณวุฒิชัย ผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้
สารพิษ เร่ิมแรกคุณตรีชิต ซึ่งเคยเป็นอดีตอาจารย์ประจ าภาควิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
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เกียรติ ได้พาานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านการท าเกษตร
พอเพียงจากกลุ่มชุมชนที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านการท าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีและ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับจัดสรรที่ดินจากรัฐบาล ท าให้ได้รับประทาน
ผัก ที่กลุ่มชุมชนน ามาให้รับประทานในโอกาสที่ไปศึกษาดูงาน จนเกิดความประทับใจและได้เร่ิมติดต่อคุณ วุฒิชัย อดีต
นักข่าว โปรดิวเซอร์ และพีอาร์ ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดบนสื่ออนไลน์มากกว่า 10 ปี รวมถึงประสบการณ์ด้านการ
ดูแลสุขภาพและความงามให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียง จนเกิดการตกลงร่วมกันลงทุนสร้างบริษัท Veget Deli ขึ้นมารับผัก จาก
กลุ่มออร์แกนิคแลนด์ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นท่ี แหล่งธรรมชาติที่อากาศ
บริสุทธ์ิ เป็น 1 ใน 7 พื้นที่ท่ีอากาศดีที่สุดในโลก จ านวนทั้งสิ้น 20 ครัวเรือน จนประสบความส าเร็จในด้านการจัดส่งผักออร์
แกนิค ไร้สารพิษ  
 
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของวิจัยครั้งนี้ 
 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วยความหมายของรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ แสดงดังผังการด าเนินธุรกิจด้านล่าง กล่าวคือการที่
ธุรกิจมีการใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาด าเนินงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ บริษัท ส่งผลใหธุรกิจสามารถพร้อมแข่งขันกับ
คู่แข่งทางการตลาด คือสิ่งที่สร้างความส าเร็จให้ธุรกิจมีปัจจัยสนับสนุน 6 ข้อดังนี้ 

1. เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการธุรกิจรับชื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เมื่อนั้นจะท าให้เกิดการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

2. เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการธุรกิจ Veget Deli ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจเมื่อนั้น
จะสร้างภาพพจน์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สู่การประกอบการที่ยั่งยืน 

3. เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการธุรกิจ Veget Deli ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ เมื่อนั้นจะท า
ให้เกิดมาตราฐาน ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 

4. เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการธุรกิจ Veget Deli ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกบริษัทจัดส่งสินค้า ที่มี
คุณภาพเมื่อนั้นจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจถึงคุณภาพสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค 

5. ส่วนประสมทางการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบบการขนส่ง การประกันคุณภาพ การรับชื้อและการขนส่ง
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ 

จากปัจจัยข้างต้นเมื่อมีปัจจัยที่กล่าวมาทั้ง 5 ข้อเกิดขึ้นเมื่อนั้นจะท าให้เกิดการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ดังแผนภาพ
ด้านล่าง 
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แผนผังรูปและกลยุทธ์ต่าง ๆท่ีส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท 

 
 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจรับซ้ือและจัด
จ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ ของบริษัท Veget Deli พบว่า 

1. รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด 
1.1 รูปแบบทางการตลาด 
บริษัท Veget Deli เป็นธุรกิจที่รับซื้อผักออร์แกนิค จากเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวังน้ าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา มาแบ่งใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายให้ผู้บริโภค โดยจัดส่งผักออร์แกนิค ไร้สารพิษผ่านทางบริษัทขนส่ง
เอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้รับประทานผักไร้สารพิษ ที่เต็มไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการทางอาหาร โดยมีปณิธานว่า เสิร์ฟผักรักษ์โลก (Serve good health, save the world) 

1.2 กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) ของบริษัท Veget Deli  
1.2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategies) ผู้ประกอบการซื้อผักออร์แกนิคไร้สารพิษจาก

เกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผักออร์แกนิคปลอดสารพิษที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยและสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements - IFOAM) ผักที่เลือกใช้ ส่วนใหญ่เป็นผักเมืองหนาว เช่น ผักฟินเลย์ไอซ์เบิร์ก ผักกรีนโอ๊ค 
มะเขือเทศเชอร่ี เบบี้แครอท น ามาแบ่งใส่บรรจุภัณฑ์ที่ทางบริษัทออกแบบให้มีความสะอาด ปลอดภัย แข็งแรง โดดเด่น
กว่าคู่แข่ง น่าบริโภค และสะดวกในการขนส่ง 

1.2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategies) ผู้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์ การตั้งราคาที่แสดงถึง
ชื่อเสียง (Prestige Pricing) เป็นการตั้งราคาสินค้าให้มีราคาสูง เพื่อแสดงถึงภาพพจน์เกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทและ
คุณภาพของสินค้า กลุ่มผู้บริโภคหลักคือกลุ่มลูกค้าระดับสูง ผู้ประกอบการตั้งราคากล่องละ 290 บาท (6ขีด) นอกจากนั้น
ยังมีการจ าหน่ายราคาพิเศษโดยลูกค้าช าระเงินค่าสินค้าเพียงคร้ังเดียว ทางบริษัทจะส่งของให้อาทิตย์ละคร้ังเป็นเวลา 1 
เดือนซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าคู่แข่งหลายราย โดยไม่ปรับราคาขึ้นหรือลงในทุกสภาวะเศรษฐกิจ พยุงราคาไว้เพื่อรักษา
มาตรฐานระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าระดับสูงของธุรกิจ ในส่วนของค่าจัดส่งจะคิดค่าบริการขนส่ง
ตามจริงจากบริษัทขนส่งเอกชนท่ีทางบริษัทเลือกใช้ 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผู้ประกอบการ

Veget Deli

ส่วนประสมทาง
การตลาด

(Marketing Mix)

การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 

(Development 
Packaging)

การรับชื้อและการ
ขนส่ง

(Buy/Deliverly)

การประกัน
คุณภาพ (Quality 

assurance)

ระบบการขนส่ง
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1.2.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place Strategies) ใช้กลยุทธ์การกระจายสินค้าเพราะ บริษัท 
Veget Deli ไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง เน้นการรับผลผลิตจากเกษตรกรและท าการกระจายจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง
เอกชนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่ีชอบการรับประทานผักออร์แกนิค เพื่อสุขภาพ  

นอกจากน้ีผู้ประกอบการยังใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ตทั้งใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ 
(Line) อินสตราแกรม (Instartgram) โดยผู้บริโภคสามารถสั่งชื้อสินค้า ผ่านช่องทางบัญชีไลน์ เป็นหลักโดยค าสั่งชื้อจะถูก
ส่งไปยังผู้ประกอบการ ภายหลังรับค าสั่งซื้อผู้ประกอบการจึงจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคเมื่อเกษตรกรส่งผลผลิตมาให้
ผู้ประกอบการ การขายผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีต้นทุนต่ ากว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่น และรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
นอกจากน้ีผู้ประกอบการยรับฟังค าติชม จากกลุ่มลูกค้า 

1.2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) ทางบริษัท Veget Deli เน้นการ
ส่งเสริมการตลาดโดยผู้ประกอบการด าเนินการเอง มีการส่งเสริมการขายในผู้บริโภคที่เลือกการสั่งชื้อแบบคอร์สรายเดือน 
เช่น เมื่อสั่งชื้อคอร์ส 1เดือน จะแถมเบบี้แครอท 1 ถุง คอร์ส 2เดือน จะแถมผัก1กล่องกับเบบี้แครอท 1 ถุง คอร์ส 3 เดือน
จะแถมผัก 2กล่องกับเบบี้แครอท 2ถุง ตามคอร์สที่ผู้บริโภคพึงพอใจ และมีการจัดท ากิ๊ฟเซ็ท (Gift Set) ให้เข้ากับเทศกาล
ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
การบอกต่อในลักษณะปากต่อปาก (Word of Mouth) 

2. การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือความพยายามของธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคมากขึ้น

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ให้สัมภาษณ์ลงนิตยาสารเพื่อเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือของสินค้า ส่งสินค้าให้บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงช่วยโปรโมทผ่านสื่อ 

2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑใ์หเ้ป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบ
รับประทานผักออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการประกันด้านความปลอดภัย เพราะใช้กรรมวิธีแบบธรรมชาติในการ
เพาะปลูก 100% ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ ผู้บ ริโภคจึงเกิดความจงรักภัคดีกับบริษัท Veget Deli 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสนับสนุนเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือไม่มีการปรับขึ้นราคาตั้งแต่เร่ิมธุรกิจ อีกทั้งช่วย
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2.2 การเพิ่มช่องทางการ
ขนส่ง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง มีการขนส่ง 2 รูปแบบ 1 ช่องทางผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น Grab 
ในการส่งของให้ถึงมือผู้บริโภค 2 การใช้การขนส่งเอกชนในพื้นที่ท่ัวประเทศเพื่อเป็นการกระจายตัวและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่
มากขึ้น โดนการเสริมด้านบรรจุภัณฑ์ให้แข็งแรงเหมาะสมแก่การส่งของเอกชน โดยมีรูปแบบการป้องกันบรรจุภัณฑ์
ลักษณะการใช้ถุงซิปล็อคในการบรรจุผัก เพื่อคงความสดของผักออร์แกนิค เนื่องจากถุงซิปล็อค มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์
บรรจุผักท่ีช่วยเพิ่มอายุการรักษาผักออร์แกนิคและช่วยป้องกันการเสื่อมเสียของคุณภาพผักเนื่องจากการใช้ถุงซิปล็อคจะท า
ให้การซึมเข้าของอากาศจะมีโอกาสน้อยกว่าการบรรจุอาหารด้วยถุงพลาสติกทั่วไปอันเป็นเหตุให้อาหารเสื่อมคุณภาพได้
ง่ายต่างจากการใช้ถุงซิปล็อคที่จะลดข้อเสียตรงนี้ท าให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาสินค้าได้มากกว่าปกติ 

2.2 การสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการไม่ได้แค่กล่าวถึงสถานท่ีเพาะปลูกท่ีอยู่ในพื้นทีีีที่อากาศ
บริสุทธิ์ติดอันดับโลก แต่ยังผ่านกระบวนการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยและสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ  (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่ งเป็นตั วชี้ วัดถึ งความ
ปลอดภัย 100%ของการเพาะปลูกที่ไร้สารพิษเจือปนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน 
ปลอดภัยและช่วยบ ารุงสุขภาพของผู้บริโภค 

2.3 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการไม่ได้พบปะกับผู้บริโภค จึงใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยวิธีการโทรศัพท์ ไลน์( LINE) เฟสบุค (Facebook) ในการสอบถามสารทุกข์สุขดิบ รวมไปถึงชี้แจงข้อมูลข่าวสาร
ด้านสินค้า หากเกิดปัญหาทางผู้ประกอบการสามารถชี้แจงผู้บริโภคได้ ไม่ได้เป็นการขายสินค้าอย่างเดียว แต่เป็นการ
เสริมสร้างไมตรีกับผู้บริโภค สร้างความใกล้ชิดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้นก่อให้เกิด
ความภักดีและที่สุดจะเป็นการรักษาฐานผู้บริโภคของธุรกิจ เพราะผู้บริโภคเหล่านั้นจะสร้างก าไรในระยะยาวให้กับธุรกิจ 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจาการด าเนินธุรกิจรับซ้ือและจัดจ าหน่ายผัก        
ออร์แกนิคไร้สารพิษ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาของบริษัท Veget Deli พบว่า  

2.1 ปัญหาการด าเนินธุรกิจในการเลือกรูปแบบการจัดขนส่ง จากช่วงแรกก่อตั้งธุรกิจ ผู้ประกอบการเลือกใช้
บริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยซึ่งก็พบปัญหาลักษณะเดียวกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์และน ามาวิพากย์วิจารณ์ลงในสื่อสังคม
ออนไลน์ คือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งเกิดเสียหายจากแรงกดทับท าให้มีผลต่อ การเลือกชื้อของผู้บริโภคในด้านความ
เชื่อมั่นเพราะลูกค้าของธุรกิจนั้นอยู่ในระดับที่มีฐานะและรายได้สูง จึงต้องให้ความสนใจเร่ืองความรู้สึกของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก เนื่องจากผักออร์แกนิค มีเวลาในการเก็บรักษาจึงต้องค านวณระยะเวลาการขนส่งให้ทันต่อการบริโภคและอายุ
ของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดส่งสินค้า ผ่านการจัดส่งจากไปรษณีย์ไทยไปแล้วเกิดความเสียหาย 
ผู้ประกอบการจึงเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน ซึ่งมีการรับประกันความเสียหายมากกว่าร่วมถึงการขนส่งผ่าน Grab ซึ่งการ
ขนส่งเอกชนนั้นท าให้สามารถส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมด้านอายุการบริโภคผักออร์แกนิค เพราะผัก
ออร์แกนิคสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นสามารถอยู่ได้  2 อาทิตย์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานผักออร์แกนิคได้หมดทัน
ต่อการจัดส่งคร้ังใหม่มาถึง ในกรณี ผู้บริโภคเร่ืองบริการแบบคอร์สรายเดือน 

2.2.  ปัญหาด้านปัจจัยทางด้านสภาพอากาศ ส่งผลต่อผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวคร้ังหนึ่ง เนื่องจากผักออร์แกนิค
ที่นี่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีเร่งในการปลูก ท าให้ไม่สามารถก าหนดชนิดของผักได้ตามต้องการและผักเกิดการ
เสียหายจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ และเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศข้างต้น ส่งผลให้ทางเกษตรกรจะเลือกปลูกผัก อ้างอิง
จากปัจจัยด้านสภาพอากาศ และเก็บผลผลิตที่พร้อมส าหรับเก็บเกี่ยวแล้วเท่านั้น ปัจจัยด้านสภาพอากาศส่งผลต่อผลผลิต
อย่างมาก หากฝนตกหนัก บางสัปดาห์อาจไม่มีผักออร์แกนิคให้ลูกค้าได้  

แนวทางการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ทางผู้ประกอบการแก้ปัญหาด้วยการติดต่อกับทางผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ 
และสนทนาด้วยเหตุและผลที่เกิดเพราะสภาพอากาศนั้นไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย ท าให้
ผู้บริโภคเข้าถึงในกระบวนการการผลิต และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจและผู้บริโภคอย่างมากสร้างให้เกิดความภัค
ดีต่อบริษัท Veget Deli  
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค 
ไร้สารพิษ กรณีศึกษา บริษัท Veget Deli เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1.รูปแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ ของบริษัท Veget Deli     
2.ปัญหาและอุปสรรคจาการด าเนินธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาของ 
บริษัท Veget Deli 

รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท Veget Deli ที่ใช้กลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาดในการท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนท้ังคุณภาพและราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อนุสรา,มารุต,&ปิติ, 2559) ที่ว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือปัจจัยการตลาดที่ควบคุมได้ เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้อง
ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือเพื่อสร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการพยายามพัฒนาให้บริษัท Veget Deli ให้มีคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และ
สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจที่จะจ่าย อาศัยปัจจัยต่างๆเช่น การรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ การสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้บริโภค
ก่อให้เกิดความภักดีในบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ (ธวัชชัย สุวรรณสาร, 2556) ที่ว่า การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับ
บริษัทนั้น ธุรกิจต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับบริษัทนั้นเสียก่อน ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและ
บริการ แล้วเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ การสร้างความประทับใจ ( Appreciation ) นั้น แตกต่างจากการสร้าง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หากผู้บริโภคได้รับทราบ รับรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มได้นั้น จะท าให้สินค้าและบริการได้รับ
ผลประโยชน์ เช่น ท าให้ลูกค้าและผู้บริโภคตัดสินใจมาซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้สินค้าที่อยู่ในต าแหน่งทาง
การตลาดอย่างมั่นคง และยั่งยืน และยังช่วยยกระดับสินค้าให้อยู่ในระดับสูง ไม่ว่าราคาสินค้าหรือบริการจะมีราคาสูง 
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ผู้บริโภคก็เต็มใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ ท าให้เกิดช่องทางทางการจัดจ าหน่ายที่ หลากหลายมากขึ้น และช่วย
ส่งเสริมให้สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเลือกรูปแบบการขนส่ง ของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ 
เพื่อสร้างพึ่งพอใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เบญจพร สุวรรณแสนทวี, 2559)ที่กลา่ว
ว่า การให้บริการลูกค้า ต้องท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจความ ประทับใจ การให้บริการลูกค้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรม 
แต่เป็นผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น ๆของโลจิสติกส์ ด้วย ทุกคร้ังที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับค าสั่งชื้อ จะต้องมี การประชุม
ปรึกษาหารือกับทุกแผนกแผนกภายในองค์กร เพื่อให้เกิดผลกกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และสร้างความเชื่อมั่นใน
องค์กร 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศ ของผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิค ไร้
สารพิษ การบริหารจัดการ กรณี  สภาพอากาศทรงผลต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุพีรยา งามเลิศ 
และ วีระศักดิ์ ศิริกุล, 2558) ที่กล่าวว่าการให้บริการแบบตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัทนั้น คือการให้ความ
มั่นใจและความอุ่นใจให้แก่ผูใ้ช้บริการว่ากรณีที่เกิดปัญหานั้นจะถูกแก้ไขอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง การปลูกฝังให้พนังงานมี
จริยธรรมในการท างานโดยสุจริต เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกดีและประทับใจในการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 
พร้อมทั้งยังได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือจากผู้ตัดสินใจใช้บริการอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 

1. จาการวิจัยพบว่าบริษัท Veget Deli นั้นเป็นท่ีรู้จักแค่ในฐานลูกค้าเฉพาะ ควรมีการส่งเสริมการขายให้มีกลุ่ม
ลูกค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้คงท่ี 

2. จากการวิจัยพบว่าบริษัท เจาะกลุ่มเป้าหมายแค่กลุ่มฐานผู้บริโภคของธุรกิจอยู่ที่ระดับสูง ผู้ประกอบการควร
พิจารณาฐานผู้บริโภคระดับกลางและล่างเพื่อเป็นการขยายธุรกิจให้มีส่วนครองทางการตลาดมากขึ้นได้ 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเร่ืองการสร้างกลยุทธ์ในการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  รวมถึงศึกษาถึงการสร้าง

ความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ 
2. ผู้ประกอบควรวิจัยและศึกษาเร่ือง ความต้องการของผู้บริโภค และน าไปพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าใน

ฐานะธุรกิจ Startup และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีดีในสายตาของผู้บริโภคต่อบริษัท 
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของของผู้ประกอบการของธุรกิจรายอื่นเพื่อน ามาเปรียบเทียบ

กับผลวิจัยในคร้ังนี้ 
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