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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องการประยุกต์ใช้สุนทรี ยสาธกเพือ่ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด กรณี ศึกษา
ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสบการณ์เชิงบวก
ของลูกค้านิวตันแทรกเตอร์ เกษตรกรผูใ้ ช้รถแทรกเตอรี่ หอ้ อื่น พนักงานขายและผูป้ ระการ เพือ่
วางแผนกลยุทธ์การตลาดแก่ตวั แทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร โดยการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และสังเกต แล้วจึงนํามาวิเคราะห์หาจุดร่ วมและจุดโดดเด่น ซึ่งพบว่าการอํานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าและบุคคลใกล้ตวั ของลูกค้าเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือจากความซื่อสัตย์และการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมีผลต่อการ
เลือกซื้ออีกด้วย
เมื่อนําข้อมูลด้งกล่าวไปวางแผนทางการตลาดจึงพัฒนาเป็ นแผนทางการตลาดทั้งหมด 6
โครงการ ได้แก่ โครงการประกาศว่านิวตันคือตํานาน โครงการช่วยดําเนินการด้านสินเชื่อ
โครงการพันธมิตรนิวตัน โครงการสอบถามความพึงพอใจ โครงการนิวตันสัญจร และโครงการ
แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ ซึ่งหลังจากนําปฏิบตั ิจริ งพบว่า การจําหน่ายแทรกเตอร์นิวตันมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น และลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ มากขึ้นพร้อมทั้งจดจําตัวแทนจําหน่ายได้มากขึ้น
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ABSTRACT
The objective of applying appreciative inquiry for the marketing strategic planning
Newton tractor authorized dealer in Yasothon province are to discover positive experience from
participants include customers, regular agricultural tractor users, salesmen and entrepreneurs for
planning the marketing strategy. This information is collected by interview and observation. After
that the data will be analyzed to find convergence and divergence. The result of this study
indicates that the facilitation, the confidants,and the reliability are the important factor to affecting
on purchase.
The conclusion establishes 6 marketing projects: Announce That Newton Are Legend,
Facilities in Finance, Newton Alliance, Enquire about Satisfaction, Newton on Tour, and Share to
Learn. After the projects have been implementing, selling numbers have been improving with
customers developing growing trust in the dealers.
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญ
อาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่อยูค่ ู่คนไทยมาช้านาน จนมีคาํ กล่าวที่วา่ "ประเทศไทยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรม" ซึ่งบรรพบุรุษ ของคนไทยรักและหวงแหนในอาชีพเกษตรกรรมจนทําให้อาชีพ
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาจนถึงปั จจุบนั (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
, 2556)
นอกจากนี้ภาคเกษตรกรรมยังมีความสําคัญในการผลิตแบบต้นนํ้า ที่ป้อนผลผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรม
ต่างๆของประเทศ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นภูมิภาคหนึ่งที่มีความสําคัญในการทําเกษตรกรรม
ของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่มีพ้นื ที่ขนาดกว่า 105,533,963 ไร่ โดยเป็ นพื้นที่ที่ประกอบ
เกษตรกรรมกว่า 63,847,741 ไร่ ถือได้วา่ มีพน้ื ที่ถือครองทางการเกษตรมากที่สุดในประเทศไทย โดย
พื้นที่ทาํ การเกษตรส่วนมากเป็ นนาข้าว คิดเป็ นร้อยละ 69 ของพื้นที่ทาํ การเกษตรทั้งหมด
จังหวัดยโสธรตั้งอยูใ่ นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพ้นื ที่ 2,600,902
ไร่ เป็ นพื้นที่ถือครองทางการเกษตรถึงร้อยละ 62 ของพื้นที่ท้งั หมด (สํานักงานจังหวัดยโสธร , 2559)
ดังนั้นการทําเกษตรกรรมจึงมีความสําคัญต่อจังหวัดเป็ นอย่างมาก
ปั จจุบนั พฤติกรรมการทําการเกษตรของเกษตรกรในประเทศไทยเปลี่ยนไปจากอดีตที่ใช้สตั ว์ใน
การทําการเกษตรเพียงอย่างเดียว มาใช้เครื่ องจักรกลการเกษตรเพิม่ มากขึ้น เช่น เครื่ องสูบนํ้า รถไถนา
เดินตาม รถแทรกเตอร์ เป็ นต้น เพือ่ เป็ นการทุ่นแรง ประหยัดเวลาการทํางาน และลดความเสียหายใน
การผลิต โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ที่เป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้นในช่วง 4-5 ปี ที่ผา่ นมา โดยสามารถแสดง
ผลได้จากจํานวนรถแทรกเตอร์ที่จดทะเบียน (สํานักงานขนส่งจังหวัดยโสธร, 2559) ดังภาพที่1
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จานวนรถแทรคเตอร์ จดทะเบียนในจังหวัดยโสธร
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ภาพที่ 1 จํานวนรถแทรกเตอร์จดทะเบียน
ตัวแทนจําหน่ายนิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร เปิ ดดําเนินกิจการในปี พ.ศ. 2556 จําหน่ายรถ
แทรกเตอร์ยหี่ อ้ นิวตัน อุปกรณ์ต่อพ่วง และบริ การซ่อมบํารุ งในจังหวัดยโสธร แต่ ในปี พ.ศ. 2558 ได้
ประสบปั ญหาการจําหน่ายรถแทรกเตอร์ที่ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ลดตํ่าลงและภัยแล้งที่ทวีความรุ นแรงเพิม่ ขึ้นในแต่ละปี จึงส่งผลต่อรายได้และการทํา
เกษตรกรรมของเกษตรกรอย่างมาก อีกทั้งการแข่งขันระหว่างตัวแทนจําหน่ายของแต่ละยีห่ อ้ มีความ
รุ นแรงเพิม่ ขึ้น เช่น การให้เงื่อนไขดาวน์ต่าํ การออกรถแทรกเตอร์ทนั ทีไม่ตอ้ งมีเงินดาวน์ และการส่ง
สินค้าก่อนการอนุมตั ิสินเชื่อ เป็ นต้น ประกอบกับนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดและการใช้เงินดาวน์สูงของ
บริ ษทั แม่ ส่งผลให้การจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ลําบากมากยิง่ ขึ้น
แต่เมื่อผูศ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิด IKIGAI จากชั้นเรี ยนวิชาความคิดสร้างสรรค์ ทางธุรกิจ ซึ่งมีการ
สอนเกี่ยวกับแนวคิดทางสุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry) พบว่า สิ่งที่โลกต้องการหรื อสิ่งที่ขาด
หายจากอุตสาหกรรม คือ การขาดตัวแทนจําหน่ายที่ดูแลลูกค้าอย่างทัว่ ถึงและจริ งจัง ซึ่งการดูแลรักษา
ฐานลูกค้าเก่านั้นเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญอย่างมาก เนื่องจากการผูกสัมพันธ์กบั ลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่องเป็ นการ
ลดต้นทุนในการแสวงหาลูกค้าใหม่ ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าจึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ (สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2556) นอกจากนี้ผศู ้ ึกษายังค้นพบ
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IKIGAI ของตนเอง (ภาคผนวก ค) คือ การเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยแนะนํา
สินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การอํานวยความสะดวกและใส่ใจการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆทั้งการขายและการบริ การหลังการขาย โดยรวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยกับลูกค้าและผูท้ ี่มี
ความรู ้ในด้านต่างๆแล้วนํามาวิเคราะห์ปรับปรุ งเพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
จากข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะนํา แนวคิดทางสุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry)
และการค้นพบ IKIGAI ของผูศ้ ึกษา มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแก่ตวั แทน
จําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร เพือ่ พัฒนาศักยภาพในด้านการแข่งขัน การให้บริ การและการ
ดูแลลูกค้าที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้อย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า พนักงานขาย ผูป้ ระกอบการ และเกษตรกรผูใ้ ช้รถ
แทรกเตอร์ทวั่ ไปในจังหวัดยโสธร
2.2 เพือ่ นําประสบการณ์เชิงบวกที่ได้ มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแก่ตวั แทนจําหน่าย
นิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ขอบเขตด้ านวิชาการ
เครื่ องมือที่ใช้ในวิเคราะห์ ได้แก่ ทฤษฎีสุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry: AI)การ
วิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)ทฤษฎีจุดพลิกผัน (The Tipping Point)ส่วนประสมทางการตลาด
(The Marketing Mix)ทฤษฎีการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)
และ พีระมิดแห่งความภักดี(Loyalty Pyramid)
3.2 ขอบเขตด้ านสถานที่
สถานที่จดั จําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร และการจัดงาน
การเกษตรในพื้นที่จงั หวัดยโสธร
3.3 ขอบเขตด้ านประชากร
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้า ผูป้ ระกอบการ พนักงานขาย และ ผูใ้ ช้รถ
แทรกเตอร์ทวั่ ไปในจังหวัดยโสธร ที่มีความสะดวกและเต็มใจให้สมั ภาษณ์จาํ นวนทั้งหมด 22 ราย
3.4 ขอบเขตด้ านเวลา
ใช้เวลาเก็บข้อมูล วางแผน และวัดผล ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
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4. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
สามารถนําประสบการณ์เชิงบวกที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมไปวางแผนกลยุทธ์
การตลาดแก่ตวั แทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร และนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
5. นิยามศัพท์
5.1 รถแทรกเตอร์หมายถึง ยานยนต์การเกษตรที่ขบั เคลื่อนได้โดยการบังคับ เพือ่ ลากจูงหรื อดัน
อุปกรต่อพ่วง เพือ่ ประโยชน์ทางเกษตรกรรม เช่น การเปิ ดหน้าดิน หรื อลากจูงเทรลเลอร์ในพื้นทีเกษตร
เป็ นต้น
5.2 อุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ เพือ่ เพิม่ ประโยชน์ทาง
การเกษตร เช่น ผาน ในมีดดันหน้า จอบหมุน เป็ นต้น
5.3 ลูกค้า หมายถึง ผูท้ ี่เคยซื้อรถแทรกเตอร์นิวตันหรื ออุปกรณ์ต่อพ่วงจาก ตัวแทนจําหน่ายนิว
ตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
5.4 ตัวแทนจําหน่าย หมายถึง ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาอิสระ เรื่ อง การประยุกต์ใช้สุนทรี ยสาธกในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด กรณี ศึกษา
ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร โดยวิธีการศึกษาได้นาํ แนวคิดสุนทรี ยสาธกมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า พนักงานขาย ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ใช้ รถ
แทรกเตอร์ ทั่วไป ในจังหวัดยโสธร
การศึกษาในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนการค้นพบ (Discovery) ของวงจร 4-D โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ค้นหาปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วม (Convergences) และปั จจัยที่เป็ นจุดโดดเด่น ( Divergences) จากประสบการณ์
เชิงบวกของลูกค้ารถแทรกเตอร์นิวตัน เกษตรกรผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ทวั่ ไปในจังหวัดยโสธร พนักงานขาย
และผูป้ ระกอบการ ผ่านการสัมภาษณ์และสังเกตตามแนวคิดของสุนทรี ยสาธก ( Appreciative Inquiry)
เพือ่ นําข้อมูลไปใช้ในวางแผนกลยุทธ์การตลาดของตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาแบ่งกลุ่มตัวอย่างจากผูม้ ีส่วนร่ วมออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1
ลูกค้ารถแทรกเตอร์นิวตัน 14 คน กลุ่มที่ 2 เกษตรกรผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ ทัว่ ไปในจังหวัดยโสธร 4 คน
กลุ่มที่ 3 พนักงานขายและผูป้ ระกอบการ 4 คน รวมทั้งหมด 22 คน ซึ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นผูท้ ี่สะดวก
และเต็มใจให้สมั ภาษณ์
1.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
1.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview)
1.2.2 การสังเกต (Observation)
1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
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1.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมระหว่างการซื้อ
หรื อขายสินค้าของลูกค้า เกษตรกรผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ทวั่ ไป พนักงานและผูป้ ระกอบการ โดย คําถามที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ เป็ นคําถามปลายเปิ ด ( Open-Ended Question) เพือ่ เปิ ดโอกาสให้กลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วม
สามารถตอบได้อย่างเสรี ตามแนวคิดของสุนทรี ยสาธก และมีการสอบถามเพิม่ เติมตามการตอบของแต่
ละบุคคล ซึ่งการออกแบบคําถามได้ศึกษาจากแนวคิดพีระมิดแห่งความภักดี (Loyalty Pyramid) และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยคําถามที่ใช้แบ่งออกเป็ น 3 ชุด ได้แก่ คําถามสําหรับสัมภาษณ์ลูกค้ารถ
แทรกเตอร์นิวตัน 1 ชุด คําถามสําหรับสัมภาษณ์ผใู ้ ช้รถแทรกเตอร์ทวั่ ไป 1 ชุด และคําถามสําหรับ
สัมภาษณ์พนักงานผูป้ ระกอบการ 1 ชุด ดังนี้
(1) คําถามสําหรับสัมภาษณ์ลูกค้ารถแทรกเตอร์นิวตัน
1). ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
2). ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
3). อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทน
จําหน่ายนี้
4). ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนํา
ใครต่อบ้างไหม
(2) คําถามสําหรับสัมภาษณ์เกษตรกรผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ทวั่ ไป
1). ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ นี้ได้อย่างไร
2). ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนั้นได้อย่างไร
3). อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทน
จําหน่ายนั้น
4). ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนํา
ใครต่อบ้างไหม
(3) คําถามสําหรับสัมภาษณ์พนักงานและผูป้ ระกอบการ
1). รบกวนเล่าเกี่ยวกับการขายที่ประทับใจหรื อเรื่ องราวที่ประทับใจจาก
ลูกค้าให้ฟังได้ไหม
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1.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั รวมไปถึงอินเตอร์เน็ต เพือ่ สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุนทรี ยสาธก (Appreciative
Inquiry)และพีระมิดแห่งความภักดี (Loyalty Pyramid)
1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่เป็ นประโยชน์ แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้ไปเรี ยบเรี ยง เพือ่
วิเคราะห์ประเด็นที่สาํ คัญและนําไปจัดรู ปแบบ โดยแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1.4.1 กลุ่มปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วม (Convergences) คือ การวิเคราะห์ประสบการณ์เชิงบวกของ
ผูม้ ีส่วนร่ วมมาทําการนับความถี่ โดยจุดร่ วมเป็ นปั จจัยที่มีความถี่มาก เมื่อเรี ยงลําดับจากมากไปถึงน้อย
1.4.2 กลุ่มปั จจัยที่เป็ นจุดโดดเด่น ( Divergences) คือ การคัดเลือกปั จจัยที่เป็ นจุดโดดเด่น
จากปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วม โดยอ้างอิงจากปั จจัยที่ลูกค้าให้ความสําคัญจากการสัมภาษณ์ละสังเกต
2. เพื่อนาประสบการณ์เชิงบวกที่ได้ มาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดแก่ ตัวแทนจาหน่ ายนิวตัน
แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
การศึกษาในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่เหลือของวงจร 4-D คือ การวาดฝัน (Dream) การออกแบบ
(Design)และ การดําเนินการให้เป็ นจริ ง (Destiny) โดยการนําประสบการเชิงบวกที่คน้ พบจาก
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 มาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สออ่าร์(SOAR Analysis) และ
ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix7Ps) เป็ นต้น เพือ่ วางแผนกลยุทธ์แก่ตวั แทนจําหน่ายนิว
ตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีสุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry: AI)
2.1.2 การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)
2.1.3 ทฤษฎีจุดพลิกผัน (The Tipping Point)
2.1.4 ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix)
2.1.5 ทฤษฎีการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)
2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
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2.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
การเก็บรวมรวมข้อมูล ปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วมและจุดโดดเด่นจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์ ลูกค้า เกษตรกรผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ทวั่ ไป พนักงานและผูป้ ระกอบการ จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
2.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั รวมไปถึงอินเตอร์เน็ต เพือ่ สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษาใน ขั้นตอนนี้
ได้แก่
(1) ทฤษฎีสุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry: AI)
(2) ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix)
(3) การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)
(4) ทฤษฎีจุดพลิกผัน (The Tipping Point)
(5) ทฤษฎีการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Relationship Management:
CRM)
2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้กระบวนการทางสุนทรี ยสาธกในการวิเคราะห์ตามวัตุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.3.1 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด(The Marketing Mix 7Ps)
วิเครา ะห์ส่วนประสมทางการตลาด ของตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์

เพือ่

จังหวัดยโสธรซึ่ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด
บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ของผูศ้ ึกษา การ
สังเกตและการค้นพบจากประสบการณ์เชิงบวกที่ได้ในขั้นตอนการค้นพบ (Discovery)
2.3.2 การวิเคราะห์สออ่าร์(SOAR Analysis)
เพือ่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่จะนําไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด โดยการใช้จุดแข็งขององค์กรจาก
สิ่งที่คน้ พบและการวิเคราะห์องค์กรกับโอกาสที่พบ เพือ่ เชื่อมโยงกับการวาดฝัน
รายละเอียดดังนี้
(1) จุดแข็ง (Strength)

(Dream) โดยมี
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การวิเคราะห์จุดแข็งของทางตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
จะวิเคราะห์จากปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วม จุดโดดเด่น และผลจากการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
(2) โอกาส (Opportunity)
ค้นหาโอกาสต่างๆที่มีของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารออนไลน์ และข่าวสารจากสื่อต่างๆ
(3) สิ่งที่เราอยากจะเป็ น(Aspiration)
นําจุดแข็งและโอกาสที่คน้ พบมาสร้างเป็ นเป้ าหมายหรื อแรงบันดาลใจของ
ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
(4) ผลลัพธ์ (Result)
กําหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายหรื อ
แรงบันดาลใจที่กาํ หนดไว้
2.3.3 การสร้างฝัน (Dream)
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากขั้นตอนการค้นพบ
(Discovery) การวิเคราะห์ ส่วนประสม
ทางการตลาด(The Marketing Mix 7Ps)การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) และการค้นหา IKIGAI(
ภาคผนวก ค)เพือ่ นํามาสร้างเป็ นความฝันที่ตวั แทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ต้องการให้
เกิดขึ้น
2.3.4 การออกแบบ (Design)
นําข้อมูลที่เป็ นปั จจัยจุดร่ วมและจุดโดนเด่น จากขั้นตอนการค้นพบ (Discovery) มา
วิเคราะห์ร่วมกับ ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สออ่าร์ ( SOAR analysis) จุดพลิกผัน ( The Tipping
Point) การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM) และส่วนผสมทางการตลาด ( The marketing mix 7Ps) เพือ่
นําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองตามความฝันที่สร้างไว้โดยเน้นการออกแบบกลยุทธ์
การตลาดที่สามารถนําไปปฎิบตั ิได้จริ ง
2.3.5 การดําเนินการให้เป็ นจริ ง (Destiny)
ดําเนินการตามแผนการตลาดทีอ่ อกแบบไว้ในขั้นตอนการออกแบบ (Design) พร้อม
การประเมินผลจากยอดขายและการสังเกตปฏิกิริยาของลูกค้าและพนักงาน หลังจากดําเนินการตามแผน
ที่วางไว้แล้ว

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง การประยุก ต์ใช้สุนทรี ยสาธกเพือ่ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด กรณี ศึกษา
ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร มีรายละเอียดผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า พนักงานขาย ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ใช้ รถแทรก
เตอร์ ทั่วไปในจังหวัดยโสธร
1.1 การค้นพบ (Discovery)
สัมภาษณ์ลูกค้า พนักงาน และ เกษตรกร ผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ ทัว่ ไปในจังหวัดยโสธร รวม
ทั้งหมด 22คนแล้วจะนําข้อมูลที่ได้การ วิเคราะห์ประเด็นที่สาํ คัญและนําไปจัดรู ปแบบ ได้แก่ จุดร่ วม
(Convergences)และจุดโดดเด่น(Divergences) ดังนี้
1.1.1 จุดร่ วม (Convergences)คือ ประสบการณ์เชิงบวกหรื อเรื่ องราวที่ประทับใจจากการ
สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลที่มีจุดเหมือนกันและเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้จกั หรื อตัดสินใจซื้อสินค้า
โดยปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วม สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1การแจกแจงความถี่ของปัจจัยที่เป็ นจุดร่ วม
ลาดับที่
ปัจจัยที่เป็ นจุดร่ วม
ความถี่
1
การอํานวยความสะดวกของพนักงาน
8
2
อิทธิพลจากบุคคลใกล้ตวั
7
3
การแนะนําและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนของพนักงานขาย
6
4
คุณภาพของสินค้าและชื่อเสียงในอดีต
5
5
ความซื่อสัตย์ของตัวแทนจําหน่าย
4
6
สถานที่ใกล้ตลาดและเป็ นเส้นทางรถผ่าน
4
7
การเอาใจใส่และติดตามลูกค้า
2
8
ความเป็ นกันเองกับลูกค้า
2
39
รวม
หมายเหตุ : สิ่งที่ผมู ้ ีส่วนร่ วมตอบ บางท่านอาจตอบมากกว่า 1 อย่าง
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จากตาราง ที่ 1 พบ ปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วมของประสบการณ์เชิงบวกหรื อเรื่ องราวที่
ประทับใจจากการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้จกั หรื อตัดสินใจซื้อสินค้า ได้แก่
(1) การอํานวยความสะดวก ของพนักงาน โดยการช่วยเหลือลูกค้าในการยืน่ เรื่ อง
ขออนุมตั ิสินเชื่อและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
(2) อิทธิพลจากบุคคลใกล้ตวั เช่น คนขับ ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์ ผูใ้ หญ่บา้ น มี
ส่วนในการทําให้รู้จกั หรื อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
(3) การแนะนําและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนของพนักงานขาย
(4) คุณภาพของสินค้าและชื่อเสียงในอดีต
(5) ความซื่อสัตย์ของตัวแทนจําหน่าย
(6) สถานที่ใกล้ตลาดเป็ นเส้นทางรถผ่าน
(7) การเอาใจใส่และติดตามลูกค้า
(8) ความเป็ นกันเอง
1.1.2 จุดโดดเด่ น ( Divergences) คือ ประสบการณ์เชิงบวกหรื อเรื่ องราวที่ประทับใจจาก
การสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้จกั หรื อตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีความโดดเด่นจากการ
สัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากจุดร่ วม ได้แก่
(1) การอํานวยความสะดวก ของพนักงาน โดยการช่วยเหลือลูกค้าในการยืน่ เรื่ อง
ขออนุมตั ิสินเชื่อและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
(2) อิทธิพลจากบุคคลใกล้ตวั เช่น คนขับ ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์ ผูใ้ หญ่บา้ น มี
ส่วนในการทําให้รู้จกั หรื อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
(3) การแนะนําและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนของพนักงานขาย
(4) การเอาใจใส่และติดตามลูกค้า
(5) คุณภาพของสินค้าและชื่อเสียงในอดีต
2. เพื่อนาประสบการณ์เชิงบวกที่ได้ มาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดแก่ ตัวแทนจาหน่ ายนิวตัน
แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
2.1 ผลการวิเคราะห์ ส่วนผสมทางการตลาด (The Marketing Mix 7Ps)
การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร โดย
การวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ของผูศ้ ึกษา การสังเกตและการค้นพบ จากประสบการณ์เชิงบวก สามารถ
อธิบาย ได้ดงั นี้
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2.1.1 สินค้า (Product)
(1) สิ่งที่คน้ พบ รถแทรกเตอร์นิวตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ด มีชื่อเสียงด้านความ
ทนทาน และเครื่ องยนต์มีกาํ ลังขับเคลื่อนที่ดี และเป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเกษตรกรในอดีต
(2) เมื่อมีการแจ้งซ่อมบํารุ งจากลูกค้า ทางตัวแทนจําหน่าย จะส่งช่างไปบริ การรถ
แทรกเตอร์ตามสถานที่ที่ลูกค้านัด
2.1.2 ราคา (Price)
(1) ราคาของรถแทรกเตอร์นิวตันใกล้เคียงกับราคาของรถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ อื่นๆใน
ตลาด แต่มีเงื่อนไขในการอนุมตั ิสินเชื่อเงื่อนไขเงินดาวน์ที่สูงกว่ายีห่ อ้ อื่นๆในตลาด
(2) สิ่งที่คน้ พบ การอํานวยความสะดวกโดยการช่วยเหลือลูกค้าในการยืน่ เรื่ องขอ
อนุมตั ิสินเชื่อ มีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจจองของลูกค้า
2.1.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
(1) สิ่งที่คน้ พบ สถานที่ต้งั ของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยสโสธร
ตั้งอยูใ่ นเมืองใกล้กบั ตลาดเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งเป็ นเส้นทางที่มีผคู ้ นสัญจรผ่านตลอด
(2) เมื่อ มี ลูกค้ามาติดต่อหรื อสนใจกับทางตัวแทนจําหน่าย หากลูกค้ายังไม่
ตัดสินใจจองหรื อซื้อสินค้า ทางตัวแทนจําหน่ายจะมีการส่งพนักงานขายไปปิ ดการขายที่บา้ นของลูกค้า
2.1.4 การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
(1) ตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรมีการโฆษณาผ่านทางวิทยุ
ท้องถิ่นเพือ่ สร้างการรับรู ้และให้เป็ นที่รู้จกั ของเกษตรกร
(2) สิ่งที่คน้ พบ ตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรจัดของแถมที่
ยืดหยุน่ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้หากไม่เกินวงเงินที่กาํ หนด ซึ่งสร้างความประทับใจให้กบั
ลูกค้าได้
(3) จัดงานแสดงสินค้าโดยตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ร่ วมมือกับทางบริ ษทั แม่
2.1.5 บุคลากร (People)
(1) พนักงานขายของตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรมีความรู ้
ด้านสินค้าเป็ นอย่างดี สามารถให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด นอกจากนี้ยงั สามารถช่วยลูกค้าติดต่อกับสถาบัน
การเงินได้
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(2) ช่างซ่อมบํารุ งของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ได้รับการ
อบรมจากทางบริ ษทั แม่
2.1.6 ลักษณทางกายภาพ (Physical Evidence)
(1) รถแทรกเตอร์นิวตันมีจุดสังเกตที่โดดเด่น คือ สีน้ าํ เงินซึ่งเป็ นสีเดียวกันกับรถ
แทรกเตอร์คอร์ดในอดีต
2.1.7 กระบวนการให้บริ การ (Process)
(1) การจัดส่งสินค้าของทางตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร มี
ความยืดหยุน่ ด้านเวลา เช่น สามารถจัดส่งก่อนเวลาเปิ ดทําการของบริ ษทั ได้ หากลูกค้าต้องการให้
เป็ นไปตามฤกษ์ที่ลูกค้าต้องการ
(2) สิ่งที่คน้ พบ ผูป้ ระกอบการจะออกมาพบกับลูกค้าโดยตรงเมื่อลูกค้ามีปัญหาที่
ทางพนักงานไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความอบอุ่นและเป็ นกันเอง
(3) สิ่งที่คน้ พบ การแนะนําสินค้าโดยการให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนประกอบกับการ
อํานวยความสะดวกของพนักงานขาย
2.2 การวิเคราะห์ สออ่ าร์ (SOAR Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยการวิเคราะห์สออ่าร์ ( SOAR Analysis)ได้แสดง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)
SOAR Analysis
จุดแข็ง(Strengths)
โอกาสที่เป็ นประโยชน์ ต่อองค์กร
(Opportunities)
1. การอํานวยความสะดวกโดย
1. นโยบายสนับสนุนด้าน
สิ่ งที่ต้องค้นหาใน
การช่วยเหลือลูกค้าในการยืน่
การเกษตรของรัฐบาล
เชิงกลยุทธ์
เรื่ องขออนุมตั ิสินเชื่อ
2. สถาบันการเงินหลายแห่งที่รับ
(Strategic
2. คุณภาพของสินค้าและ
การยืน่ ขออนุมตั ิสินเชื่อ
ชื่อเสียงในอดีต ที่ข้ นึ ชื่อด้าน
3. ค่านิยมในการบอกต่อของ
Inquiry)
ความแรงและทนทาน
ชาวบ้าน
3. การติดตามและใส่ใจลูกค้าใน
4. การขาดการดูแลจากทางผูแ้ ทน
ระหว่างการการขาย
จําหน่ายอื่นๆ
4. การแนะนําสินค้าที่ตอบสนอง
5. พื้นที่ส่วนมากในจังหวัดเป็ น
ต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
พืน้ ที่เพือ่ การเกษตร และมีการ
ซื่อสัตย์
ส่งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ย ์
5. ความเป็ นกันเอง
สิ่ งดีๆที่ต้องการให้ เกิดกับองค์กร ใน ผลลัพธ์ ที่อยากให้ เห็นและวัดผลได้
อนาคต (Aspirations)
(Results)
การดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหน่ายรถ 1. ยอดขายเพิม่ ขึ้นร้อย 15ในปี พ.ศ.2559
สิ่ งดีๆที่อยากให้
แทรกเตอร์อย่างซื่อสัตย์ โดยการ
2.ลูกค้าเกิดความประทับใจในการ
เห็นในองค์กร
จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและ
ให้บริ การ โดยมีการบอกต่อหรื อแนะนํา
(Appreciative
แนะนําสินค้าที่ตอบสนองต่อความ ลูกค้าใหม่มาซื้อร้อยละ 10 จากการ
Inquiry)
ต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งอํานวย จําหน่ายสินค้าและมีการร้องเรี ยนลดลง
ความสะดวกในการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่เกิน 10 ครั้งจากการออกไปให้บริ การ
และติดตามดูแลลูกค้าอย่างเป็ น
ต่อปี
กันเอง จนเป็ นที่กล่าวถึงของ
เกษตรกรในจังหวัดยโสธร
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จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการวิเคราะห์สออ่าร์ ( SOAR Analysis) สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths)คือ สิ่งที่ดีที่สุดที่องค์กรมีในขณะนี้ ได้แก่
(1) ทางตัวแทนจําหน่ายอํานวยความสะดวกในการช่วยลูกค้ายืน่ เรื่ องขออนุมตั ิ
สินเชื่อกับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
(2) รถแทรกเตอร์นิวตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ดที่มีชื่อเสียงด้านความแรงของ
เครื่ องยนต์ และความทนทาน
(3) ตัวแทนจําหน่ายมีการติดตามลูกค้าเมื่อลูกค้าสนใจและใจใส่ลูกค้าในการ
ให้บริ การ
(4) พนักงานขาย สามารถ แนะนําสินค้าที่ ตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้า
ด้วยความซื่อสัตย์
(5) มีความเป็ นกันเองในการติดต่อกับลูกค้า เช่น ไปพบลูกค้าถึง บ้าน การให้
ลูกค้าได้พดู คุยกับผูป้ ระกอบการโดยตรงในการแก้ปัญหาหรื อการต่อรอง
โอกาส (Opportunities)คือ โอกาสที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่
(1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลูกหนี้ช้ นั ดี
ที่มีการปล่อยกูด้ อกเบี้ยตํ่า โครงการสินเชื่อเพือ่ จัดหาเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ ที่ให้เกษตรกูเ้ งินได้สูงสุดถึง
ร้อยละ 80 ของราคาสินค้า เป็ นต้น โดยเป็ น ส่ง ผลให้เกษตรกรสามารถซื้อเครื่ องจักรทางการเกษตรได้
สะดวกมากขึ้น จึงส่งดีต่อการจําหน่ายรถแทรกเตอร์นิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
(2) สถาบันการเงิน หลายแห่ง รับเรื่ องการขออนุมตั ิสินเชื่อรถแทรกเตอร์มากขึ้น
ซึ่งจะเพิม่ ทางเลือกในการขออนุมตั ิสินเชื่อในการจําหน่ายรถแทรกเตอร์ นิวตันแทรกเตอร์ จังหวัด
ยโสธร
(3) ชาวบ้านจะแนะนําแก่เพือ่ นบ้าน เมื่อได้รับการบริ การที่ประทับใจหรื อสินค้ามี
คุณภาพ โดยหากทางตัวแทนจําหน่าย นิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร สามารถพัฒนาการบริ การและ
จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อมากขึ้น
(4) ตัวแทนจําหน่ายต่างๆในจังหวัดยโสธรเน้นการจําหน่าย จนขาดการดูแลลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง หากทางตัวแทนจําหน่ายนิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร สามารถดูแล

16

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทภาพจะสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและส่งผลต่อการจดจําและบอกต่อ
ของลูกค้า
(5) พื้นที่ส่วนมากในจังหวัดยโสธรเป็ นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร และ มีการ
ส่งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ยม์ ากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่อาจจะเพิม่ ขึ้น และเกษตรกรมี
กําลังซื้อเครื่ องจักรทางการเกษตรมากขึ้น ส่งผลต่อการจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรสิ่ งที่เรา
อยากจะเป็ น (Aspirations)คือ สิ่งดีๆที่ตอ้ งการให้เกิดกับองค์กร ในอนาคตโดยสร้างจากการ
วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสของ ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ซึ่งสิ่งที่ตวั แทน
จําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ การดําเนินธุรกิจ ตัวแทน
จําหน่ายรถแทรกเตอร์อย่างซื่อสัตย์ โดยการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและแนะนําสินค้าที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาต่างๆและติดตามดูแล ลูกค้า อย่าง
เป็ นกันเอง จนเป็ นที่กล่าวถึงของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร
ผลลัพธ์ ที่อยากให้ เห็น (Results)คือ ผลลัพธ์ที่อยากให้เห็นและวัดผลได้
(1) ยอดขายเพิม่ ขึ้นร้อย 15 ในปี พ.ศ.2559
(2) ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริ การ โดยมีการบอกต่อหรื อแนะนํา
ลูกค้าใหม่มาซื้อร้อยละ 10 จากการจําหน่ายสินค้าและมีการร้องเรี ยนลดลงไม่เกิน 10 ครั้งจากการ
ให้บริ การต่อปี
2.3 การวาดฝัน (Dream)
การวาดฝันของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร จะวาดฝันให้มีความ
สอดคล้องกับการค้นหา IKIGAI(ภาคผนวก ค )และประสบการณ์เชิงบวกในขั้นตอนการค้นพบ
(Discovery) พร้อมทั้งผลจากการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix 7Ps) และการ
วิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) โดยความฝันของตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
คือ การเป็ นตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ เกษตรกรในจังหวัดยโสธรนึกถึงเป็ น
แห่งแรก โดยการ จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถแนะนําสินค้าให้ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า อย่างซื่อสัตย์พร้อมทั้ง อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาและติดตามดูแล ลูกค้าด้วยความ
เป็ นกันเอง จนเป็ นที่กล่าวถึงของเกษตรกรในจังหวัดยโสธรโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การเป็ นที่รู้จกั ของเกษตรกรในจังหวัดยโสธรและลูกค้านึกถึงเป็ นแห่งแรกใน
จังหวัด
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(2) ลูกค้าประทับใจในการใช้บริ การจนบอกต่อถึงการบริ การที่ยอดเยีย่ มและ
สินค้าที่มีคุณภาพ
(3) สามารถแนะนําสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
(4) มีจาํ นวนลูกค้าที่ซ้ือสินค้าและใช้บริ การเพิม่ มากขึ้น
2.4 การออกแบบ (Design)
จากการวิเคราะห์จุดร่ วมและจุดโดดเด่นที่คน้ พบจากการสัมภาษณ์ประสบการณ์เชิงบวก ใน
ขั้นตอนการค้นพบ (Discovery) ร่ วมกับส่วนผสมทางการตลาด ( The marketing mix 7Ps) และการ
วิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)และนําไปสู่ข้นั ตอนการวาดฝัน (Dream) จึงนํามาขยายผลในขั้นตอน
การออกแบบ (Design) เพือ่ บรรลุผลตามความฝันที่สร้างไว้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.4.1 กลยุทธ์ การวางแผนระยะสั้ นประกอบด้วย
(1) โครงการ ประกาศว่ านิวตันคือตานาน
ที่มาของโครงการ :
จากจุดโดดเด่นที่
5 พบว่า ลูกค้าสนใจสินค้าและรู ้จกั ตัวแทนจําหน่าย เพราะ
ได้ยนิ ว่ารถแทรกเตอร์นิวตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ด เนื่องจากรถแทรกเตอร์คอร์ดเป็ นรถแทรกเตอร์ที่มี
ชื่อเสียงด้านความทนทานมาตั้งแต่อดีต แต่ในปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นรถแทรกเตอร์นิวตัน ซึ่งยังไม่เป็ นที่
รู ้จกั มากนัก ประกอบกับ เกษตรกรบางคนคิดว่า รถแทรกเตอร์นิวตัน เป็ นรถแทรกเตอร์นาํ เข้าจาก
ประเทศ จีน ดังนั้น เพือ่ พัฒนาด้านการส่งเสริ มด้านการตลาดให้ตวั แทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์
จังหวัดยโสธร เพือ่ ให้ เป็ นที่รู้จกั ของเกษตรกรทัว่ ไปในจังหวัดยโสธร และให้เกษตรกรทราบว่ารถ
แทรกเตอร์นิวตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ดที่โด่งดังในอดีตซึ่งเป็ นจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์ของตัวแทน
จําหน่าย จึงเกิดโครงการประกาศว่านิวตันคือตํานานขึ้น โดยจัดทําป้ ายโฆษณาแล้วนําไปติดตั้งตาม
เส้นทางเข้าตัวเมืองและปรับปรุ งลักษณะทางกายภาพโดยติดตั้งป้ ายโฆษณาหน้าสถานที่จดั จําหน่าย
เพือ่ ให้เป็ นที่สงั เกตได้ง่าย ซึ่งป้ ายโฆษณาจะอธิบายถึง รถแทรกเตอร์นิวตัน คือ รถแทรกเตอร์คอร์ด
และการส่งเสริ มการขายต่างๆ
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการ : เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดการดําเนินการ
:
1.ติดต่อกับทางบริ ษทั แม่เพือ่ ขอแบบป้ ายโฆษณา
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2.จัดทํา ป้ ายโฆษณาและออกแบบ ปรับปรุ ง หน้าสถานที่จดั จําหน่าย
โดยป้ ายโฆษณาจะอธิบาย ว่า รถแทรกเตอร์นิวตัน คือ รถแทรกเตอร์คอร์ด และการส่งเสริ มการขาย
ต่างๆ
3.กําหนดจุดตั้งป้ ายโฆษณา ซึ่งได้แก่ ทางเข้าเมืองและบริ เวณหน้า
สถานที่จดั จําหน่าย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
:ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร เป็ นที่
รู ้จกั มากยิง่ ขึ้นและเกษตรกรทราบว่ารถแทรกเตอร์นิวตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ดมากขึ้น
(2) โครงการ ช่ วยดาเนินการด้ านสิ นเชื่อ
ที่มาของโครงการ :
โดยปกติการซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกรจะซื้อผ่านสินเชื่อเป็ นหลัก แต่การ
แข่งขันที่รุนแรงในปั จจุบนั ส่งผลให้นโยบายสินเชื่อของหลายๆยีห่ อ้ จัดโปรโมชัน่ ดาวน์ต่าํ หรื อไม่ตอ้ ง
ใช้เงินดาวน์ในการซื้อรถแทรกเตอร์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั แม่ของรถแทรกเตอร์นิวตันไม่มีนโยบายการ
ดาวน์ต่าํ หรื อไม่มีเงินดาวน์ และการขออนุมตั ิสินเชื่อในบางสถาบันการเงินที่ทาํ ข้อตกลงกับบริ ษทั แม่
และฝ่ ายสินเชื่อของบริ ษทั นิวตันมีความเข้มงวดและล่าช้า ส่งผลให้การจําหน่ายสินค้ามีความยากลําบาก
มากขึ้น แต่จากจุดโดดเด่นที่ 1 พบว่า การ อํานวยความสะดวกด้วยการ ช่วยลูกค้ายืน่ เรื่ องขออนุมตั ิ
สินเชื่อกับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ของพนักงานขาย สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
เป็ นอย่างมาก ซึ่งเป็ นจุดแข็งด้านกระบวนการของทางตัวแทนจําหน่ายนิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
และเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนจาก
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ที่เกี่ยวข้องกับด้านสินเชื่อของเครื่ องจักรกลการเกษตร เช่น
โครงการสินเชื่อเพือ่ จัดหาเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ ที่ให้เกษตรกูเ้ งินได้สูงสุดถึงร้อยละ 80 ของราคาสินค้า
และสถาบันการเงิน หลายแห่ง รับเรื่ องการขออนุมตั ิสินเชื่อรถแทรกเตอร์มากขึ้น ดังนั้นทางผูศ้ ึกษาจึง
พัฒนาจุดแข็งดังกล่าวเป็ นโครงการช่วยดําเนินการด้านสินเชื่อ เพือ่ ให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น โดยการ
อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการช่วยดําเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ พร้อมติดตามผล
การอนุมตั ิดว้ ย
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการ : เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดการดําเนินการ
:
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1.พนักงานขาย ติดต่อขอข้อมูลเอกสารการยืน่ ขออนุมตั ิสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)เป็ นต้น
2.เสนอเรื่ องการช่วยดําเนินการขออนุมตั ิสินเชื่อเมื่อเกษตรกร
สอบถามสินค้า
3.ช่วยติดตามเรื่ องการอนุมตั ิสินเชื่อหากเกินกําหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
:เกษตรกรตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น สามารถสร้าง
ความประทับแก่ลูกค้าได้
(3) โครงการ พันธมิตรนิวตัน
ที่มาของโครงการ :
จากจุดร่ วมที่ 2 พบว่า ลูกค้ารู ้จกั สินค้าและตัวแทนจําหน่ายจากการแนะนํา
จากคนใกล้ตวั หรื อผูท้ ี่ใช้งานรถแทรกเตอร์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมและมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า โดยมีบุคคลหลักๆ ได้แก่ คนรู ้จกั ที่ใช้รถแทรกเตอร์ ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อช่าง
ซ่อมรถแทรกเตอร์ในหมู่บา้ น ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ตามกฎว่าด้วยคนส่วนน้อยจากแนวคิดจุกพลิกผัน
พบว่า ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์ในหมู่บา้ นนั้นมีบทบาทเป็ นผูร้ ู ้ ( Maven) เพราะเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ น
เครื่ องยนต์ของรถแทรกเตอร์ และ ผูใ้ หญ่บา้ นนั้นมีบทบาทเป็ นผูเ้ ชื่อมโยง ( Connecter) เนื่องจากเป็ นที่
รู ้จกั ของคนในหมู่บา้ นและพบปะกับคนหลากหลาย อีกทั้งเป็ นผูป้ ระชาสัมพันธ์ข่าวในหมู่บา้ น หากเรา
เข้าถึงและสนิทสนมกับบุคคลเหล่านี้ได้ยอ่ มสามารถจูงใจลูกค้าได้ง่ายขึ้น ประกอบกับจุดแข็งที่ 5 พบว่า
ทางตัวแทนจําหน่ายมีความเป็ นกันเองจึงมีความสนิทสนมกับลูกค้าบางคน ซึ่งจากประเด็นข้างต้นนั้น
นําไปสู่การสร้างโครงการพันธมิตรนิวตัน คือ การหาแนวร่ วมที่มาจากบุคคลดังกล่าว โดยให้พนักงาน
ของทางตัวแทนจําหน่ายไม่วา่ จะเป็ นพนักงานขายหรื อช่างของทางตัวแทนจําหน่าย ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลดังกล่าว โดยการเข้าไปพูดคุยทําความรู ้จกั และเสนอค่าตอบแทนให้กบั บุคคล
เหล่านั้นเมื่อมีการแจ้งข้อมูลว่ามีผสู ้ นใจในสินค้าให้แก่ทางตัวแทนจําหน่ายจนนําไปสู่การซื้อขาย
นอกจากนี้ในการออกไปขายสินค้าของพนักงานขายในแต่ละครั้ง พนักงานขายต้องพยายามแวะเยีย่ ม
บุคคลดังกล่าว เพือ่ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่
ละท้องที่
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการ :เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
รายละเอียดการดําเนินการ
:
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1.จัดประชุมพนักงานขายและช่างเพือ่ กําหนดการไปสร้าง
ความสัมพันธ์กบั บุคคลในท้องถิ่น เพือ่ เสนอข้อเสนอต่างๆ เช่น การให้ค่าตอบแทนเมื่อมีการแนะนํา
หรื อพาลูกค้ามาซื้อเพิม่
2.ช่างไปสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มช่างในหมู่บา้ นด้วยกันหรื อ
ผูใ้ หญ่บา้ นตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.พนักงานขายไปสร้างสัมพันธ์ลูกค้าเก่าและผูใ้ หญ่บา้ นตามพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
:เกิดการบอกต่อจากลูกค้าเก่าและผูม้ ีอิท ธิพลในการ
ตัดสินใจของเกษตรกรนอกจากนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
(4) โครงการ สอบถามความพึงพอใจ
ที่มาของโครงการ :
จากสิ่งที่คน้ พบจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ คนที่ 4(ภาคผนวก ข )คือ เมื่อ
ตัวแทนจําหน่ายส่งพนักงานออกไปบริ การแล้วเกิดความผิดพลาดบางประการส่งผลให้ลูกค้ามาตักเตือน
กับทางตัวแทนจําหน่ายโดยตรง แต่มีลูกค้าบางรายบอกต่อกับคนรู ้จกั หรื อคนในหมู่บา้ นถึงการบริ การที่
ไม่ดี ซึ่งจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของตัวแทนจําหน่าย ดังนั้น ทางผูศ้ ึกษาจึงนําเรื่ องไปปรึ กษากับ
ผูป้ ระกอบการ พบว่า การติดตามผลการให้บริ การสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้ ประกอบ
กับการดูแลของตัวแทนจําหน่ายอื่นๆที่ไม่ทวั่ ถึงและจริ งจัง พร้อมทั้งการบอกต่อของชาวบ้านเมื่อ
ประทับใจการให้บริ การทางผูศ้ ึกษา จึงพัฒนาด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วยการเก็บข้อมูล
และเรี ยนรู ้เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกระบวนการบริ การในการติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน จึงพัฒนา โครงการสอบถามความพึงพอใจขึ้น เพือ่ ติดตามผลการให้บริ การของพนักงาน
พร้อมทั้งให้คาํ ปรึ กษาและช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆแก่ลูกค้า โดยการโทรศัพท์สอบถามการไปให้บริ การ
ของลูกค้าว่าการให้บริ การของทางตัวแทนจําหน่ายเป็ นอย่างไร และนํามาปรับปรุ งหรื อขยายผลจาก
คําแนะนําของลูกค้า พร้อมทั้งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าด้วย
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการ :เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดการดําเนินการ
:
1.พนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้า ส่งข้อมูลการออกไปบริ การในแต่ละวัน
ให้กบั พนักงานฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
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2.พนักงานฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์โทรติดต่อสอบถามการบริ การจากลูกค้า
พร้อมรับฟังข้อสเนอแนะหรื อตอบคําถามแก่ลูกค้า
3.หากมีกรณี ที่พนักงานฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ไม่สามารถจัดการได้ให้นาํ
เรื่ องไปปรึ กษาแก่ผปู ้ ระกอบการ เพือ่ หาทางแก้ไขหรื อกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
:ลูกค้าเกิด ความประทับใจ และมัน่ ใจในการบริ การของ
ทางตัวแทนจําหน่ายมากขึ้นจนเกิดการแนะนําหรื อบอกต่อแก่คนรู ้จกั
2.4.2 กลยุทธ์ การวางแผนระยะยาว ประกอบด้วย
(1) โครงการ นิวตันสั ญจร
ที่มาของโครงการ :
จากจุดโดดเด่นที่ 4 พบว่า การติดตามและเอาใจใส่ ระหว่างการจําหน่ายสินค้า
และการให้บริ การหลังการขาย เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจนสามาร จดจํา ตัวแทน
จําหน่ายและตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า พร้อมทั้งแนะนําหรื อบอกต่อแก่คนรู ้จกั ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงเกิดโครงการ นิวตันสัญจร เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและสร้างการรับรู ้แก่เกษตรกรใน
ท้องถิ่น โดยตัวแทนจําหน่ายมีการออกไปบริ การซ่อมบํารุ งในเขตพื้นที่ต่างๆในช่วงเกษตรกรพักรอการ
เก็บเกี่ยว นอกจากนั้นเพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการตลาด ทางตัวแทนจะมีการจัดแสดงสินค้า เพือ่ ผูท้ ี่สนใจ
สินค้าในบริ เวณใกล้เคียงสามารถมาชมสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการ :เดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดการดําเนินการ
:
1.เลือกพื้นที่และวันจัดกิจกรรม
2.ให้พนักงานขายติดต่อพื้นที่ที่จะจัดงานในแต่ละพื้นที่ และโฆษณา
กิจกรรม
3.ขอความร่ วมมือกับทางบริ ษทั แม่ในการจัดงาน เช่น ทีมช่าง รถที่ใช้
จัดแสดง และกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :รถแทรกเตอร์นิวตัน เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นและลูกค้าสนใจซ่อม
บํารุ งรถแทรกเตอร์มากขึ้น
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(2)

โครงการ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ที่มาของโครงการ :
โดยปกติในการซื้อรถแทรกเตอร์น้ นั เกษตรกรสามารถหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆมาก่อน แต่เมื่อเกษตรกรมาชมสินค้าจริ งที่สถานที่จดั จําหน่ายอาจเกิดข้อสงสัยเพิม่ เติม ซึ่งการให้
ข้อมูลแก่ผสู ้ นใจที่ดีน้ นั เป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นอย่างมาก ประกอบกับจุดร่ วมที่ 3 พบว่า การ แนะนําและ ให้
ข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วนสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจนตัดสินใจซื้อ จึงพัฒนาเป็ นโครงการ
แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ เพือ่ เป็ นการพัฒนาด้านบุคคลากรของตัวแทนจําหน่าย โดยให้ช่างซึ่งเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องตัวรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แลกเปลี่ยนความรู ้กบั พนักงานขายที่เป็ นผูใ้ ช้
ข้อมูลในการขาย เพือ่ ให้ พนักงานขาย มีความรู ้มากขึ้นและสามารถแนะนําสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม และเพือ่ ให้ช่างสามารถแนะนําสินค้าแก่ลูกค้าได้มากยิง่ ขึ้นหรื อสามารถขายสินค้าเมื่อออกไป
ให้บริ การ นอกจากนี้ยงั มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ ระหว่างพนักงานขาย เช่น ความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ต่อพ่วงในแต่ละพื้นที่ การส่งเสริ มการตลาดแต่ละพื้นที่ หรื อความต้องการของเกษตกรในแต่ละ
พื้นที่ซ่ ึงมีความแตกต่างกัน
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการ : เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดการดําเนินการ
:
1.กําหนดวันเพือ่ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้
2.มอบหน้าที่ให้พนักงานขายไปตั้งคําถามจากปั ญหาที่พบและ
ข่าวสารที่ได้รับรุ ้ เพือ่ นํามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู ้
3.สรุ ปและนําไปปรับปรุ งกระบวนการการขายสินค้า
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
:พนักงานขายมีความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่าง
ซ่อมมีความสามารถในการขายสินค้าเพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบการและพนักงานขายรับรู ้ข่าวสาร
มากขึ้นและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
2.6 การทาให้ เป็ นจริง (Destiny)
เมื่อนําโครงการที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการออกแบบ (Design) ไปปฏิบตั ิแล้วสามารถ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิโครงการ ได้ดงั ภาพต่อไปนี้
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2.6.1 สรุ ปผลหลังการปฏิบตั ิโครงการ
ชื่อโครงการ : ประกาศว่านิวตันคือตํานาน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ตวั แทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร เป็ นที่รู้จกั ของเกษตรกร
ทัว่ ไปในจังหวัดยโสธร และให้เกษตรกรทราบว่า รถแทรกเตอร์นิวตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ดที่มี
ชื่อเสียงในอดีต
ผู้รับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ:เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
ก่ อนใช้ กลยุทธ์
Discovery
เกษตรกรบางคนยังไม่รู้จกั รถแทรกเตอร์นิวตัน เมื่อเกษตรกรได้ยนิ คําว่ารถแทรกเตอร์คอร์ด
และเกษตรกรบางคนคิดว่าเป็ นรถแทรกเตอร์ เกษตรกรจะเกิดการสนใจทันที เนื่องจากรถ
นําเข้าจากจีน
แทรกเตอร์คอร์ดเป็ นรถแทรกเตอร์ที่มีชื่อเสียง
ด้านความทนทานมาตั้งแต่อดีต
Dream
1.การเป็ นที่รู้จกั ของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร
2.มีจาํ นวนลูกค้าที่ซ้ือสินค้าและใช้บริ การเพิม่ มาก
ขึ้น
หลังใช้ กลยุทธ์
Design
1.เกษตรกรทราบว่ารถแทรกเตอร์นิวตันคือรถ 1.ติดต่อกับทางบริ ษทั แม่เพือ่ ขอแบบป้ ายโฆษณา
แทรกเตอร์คอร์ดมากขึ้น โดยพิจารณาจาก การ 2.จัดทําป้ ายโฆษณาและออกแบบปรับปรุ งหน้า
มีเกษตรกรเริ่ มมาสอบถามและตัดสินใจซื้อ
สถานที่จดั จําหน่ายโดยป้ ายโฆษณาจะอธิบายว่า
เพราะ ชื่นชอบในความทนทานของรถ
รถแทรกเตอร์นิวตัน คือ รถแทรกเตอร์คอร์ด และ
แทรกเตอร์คอร์ด
การส่งเสริ มการขายต่างๆ
2.ลูกค้าสังเกตเห็นสถานที่จดั จําหน่ายง่ายขึ้น 3.กําหนดจุดตั้งป้ ายโฆษณา ซึ่งได้แก่ ทางเข้าเมือง
โดยพิจารณาจากจํานวนเกษตรกรแวะชม
และบริ เวณหน้าสถานที่จดั จําหน่าย
สินค้ามากขึ้น
Destiny
ดําเนินการแล้วทั้ง 3 ขั้นตอน
ภาพที5่ ขั้นตอนการดําเนินการโครงการประกาศว่านิวตันคือตํานาน
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ชื่อโครงการ : ช่วยดําเนินการด้านสินเชื่อ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผสู ้ นใจแทรกเตอร์นิวตันสามารถตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ได้ง่ายขึ้น
ผู้รับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : เดือนพฤษภาคม 2559
ก่ อนใช้ กลยุทธ์
Discovery
1. เกษตรกรที่สนใจรถแทรกเตอร์ จะตัดสินใจ 1.ลูกค้าได้รับการอํานวยความสะดวกโดยการพา
ซื้อค่อนข้างยาก เนื่องจากเงื่อนไขด้านสินเชื่อ ไปยืน่ ขออนุมตั ิที่ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
2. เกษตรกรบางรายไม่ทราบว่าทางตัวแทนช่วย สหกรณ์(ธกส.)
อํานวยความสะดวกด้านการขออนุมตั ิสินเชื่อ 2.ลูกค้าประทับใจการช่วยแก้ไขปั ญหาด้าน
สินเชื่อของทางตัวแทนจําหน่าย
Dream
1.ลูกค้าประทับใจในการใช้บริ การจนบอกต่อถึง
การบริ การที่ยอดเยีย่ ม
2.มีจาํ นวนลูกค้าที่ซ้ือสินค้าและใช้บริ การเพิม่
มากขึ้น
หลังใช้ กลยุทธ์
Design
1. จากการสังเกตพบว่า เกษตรกรตัดสินใจซื้อ 1.พนักงานขาย ติดต่อขอข้อมูลเอกสารการยืน่ ขอ
สินค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเมื่อเสนอการช่วยเหลือ อนุมตั ิสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ เช่น
ด้านการขออนุมตั ิสินเชื่อ ลูกค้าก็ตดั สินใจจอง ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)เป็ น
สินค้าทันที
ต้น
2.ลูกค้าประทับใจเรื่ องความสะดวกสบายจน
2.เสนอเรื่ องการช่วยดําเนินการขออนุมตั ิสินเชื่อ
เกิดการแนะนําคนรู ้จกั มาซื้อ 1 คัน
เมื่อเกษตรกรสอบถามสินค้า
3.ช่วยติดตามเรื่ องการอนุมตั ิสินเชื่อหากเกิน
กําหนด
Destiny
ดําเนินการแล้วทั้ง 3 ขั้นตอน
ภาพที6่ ขั้นตอนการดําเนินการโครงการช่วยดําเนินการด้านสินเชื่อ
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ชื่อโครงการ : พันธมิตรนิวตัน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ สร้างแนวร่ วมกับบุคคลในท้องถิ่นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์
ผู้รับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ: เดือนมิถุนายน 2559
ก่ อนใช้ กลยุทธ์
Discovery
1. เกษตรกรบางรายมีความสนใจ แต่เกิดความไม่ การตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้ามาจากบุคคล
แน่ใจในคุณภาพของสินค้าและการให้บริ การของ ใกล้ตวั ได้แก่ เพือ่ นหรื อญาติพนี่ อ้ งที่ใช้สินค้า
ทางตัวแทนจําหน่าย
อยู่ ผูใ้ หญ่บา้ น และช่างซ่อมรถแทรกเตอร์ใน
2. เกษตรกรตัดสินใจซื้อสินค้ายาก
หมู่บา้ น
Dream
1.มีจาํ นวนลูกค้าที่ซ้ือสินค้าและใช้บริ การเพิม่
มากขึ้น
หลังใช้ กลยุทธ์
มีผใู ้ หญ่บา้ น ช่างและลูกค้าเก่าเป็ นพันธมิตรโดย
สังเกตได้จากมีลูกค้าเก่าบอกต่อและพาลูกค้าใหม่
มาซื้อสินค้า นอกจากนี้ลูกค้าที่มีบุคคลดังกล่าวมา
ด้วยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

Design
1.จัดประชุมพนักงานขายและช่างเพือ่
กําหนดการไปสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลใน
ท้องถิ่น เพือ่ เสนอข้อเสนอต่างๆ เช่น การให้
ค่าตอบแทนเมื่อมีการแนะนําหรื อพาลูกค้ามา
ซื้อเพิม่
2.ช่างไปสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มช่างใน
หมู่บา้ นด้วยกันหรื อผูใ้ หญ่บา้ นตามพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย
3.พนักงานขายไปสร้างสัมพันธ์ลูกค้าเก่าและ
ผูใ้ หญ่บา้ นตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
Destiny
ดําเนินการแล้วทั้ง 3 ขั้นตอน

ภาพที7่ ขั้นตอนการดําเนินการโครงการพันธมิตรนิวตัน
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ชื่อโครงการ : สอบถามความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์ :เพือ่ ติดตามผลการให้บริ การ พร้อมทั้งให้คาํ ปรึ กษา และช่วยแก้ไขปั ญหาของลูกค้า
ผู้รับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ: เดือนกรกฎาคม 2559
ก่ อนใช้ กลยุทธ์
Discovery
1. เมื่อเกิดการให้บริ การที่ผดิ พลาด ลูกค้าบางราย การติดตามสอบถามการบริ การหลังการขาย
ไม่ร้องเรี ยนแต่บอกต่อเรื่ องบริ การที่ไม่ดีให้คน สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า และ
ในหมู่บา้ นทราบแทน
ส่งผลให้ลูกค้านึกถึงการบริ การของตัวแทน
2. ลูกค้าไม่ทราบว่าบริ การหลังการขายของทาง จําหน่ายได้
ตัวแทนจําหน่ายดีกว่าคู่แข่งอย่างไร
Dream
1.ลูกค้านึกถึงตัวแทนจําหน่ายนิวตัน
แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร เป็ นแห่งแรก
2.ลูกค้าประทับใจในการใช้บริ การจนบอกต่อ
ถึงการบริ การที่ยอดเยีย่ ม
หลังใช้ กลยุทธ์
1. ลูกค้าเกิดความรู ้สึกมัน่ ใจในการให้บริ การมาก
ขึ้นและนึกถึงการซื้อซํ้ากับตัวแทนจําหน่ายนิวตัน
แทรกเตอร์จงั หวัดยโสธรโดยลูกค้าลงชื่อสนใจ
ซื้อสินค้าเพิม่ ในช่วงปลายปี
2. ลูกค้าประทับใจในการติดตามและให้
คําปรึ กษา เช่น ลูกค้าขอบคุณในการให้คาํ ปรึ กษา
และชื่มชมการติดตามว่าเป็ นการบริ การที่ดี

Design
1.พนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้า ส่งข้อมูลการ
ออกไปบริ การในแต่ละวันให้กบั พนักงานฝ่ าย
ลูกค้าสัมพันธ์
2.พนักงานฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์โทรติดต่อ
สอบถามการบริ การจากลูกค้าพร้อมรับฟังข้อ
สเนอแนะหรื อตอบคําถามแก่ลูกค้า
3.หากมีกรณี ที่ลูกค้าสัมพันธ์จดั การไม่ได้ ให้
ปรึ กษาผูป้ ระกอบการ เพือ่ หาทางแก้ไข
Destiny
ดําเนินการแล้วทั้ง 3 ขั้นตอน
ภาพที่ 8ขั้นตอนการดําเนินการโครงการสอบถามความพึงพอใจ
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ชื่อโครงการ : นิวตันสัญจร
วัตถุประสงค์ :เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการบริ การและสร้างการรับรู ้ของเกษตรกรในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : เดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ.2559
ก่ อนใช้ กลยุทธ์
Discovery
1. เกษตรกรที่สนใจสินค้าต้องเข้ามาติดต่อกับ
1. การจัดงานแสดงสินค้าสามารถสร้างการรับรู ้
ทางตัวแทนจําหน่ายเอง
และสร้างความสนใจได้
2. การจัดงานใหญ่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนสูง ส่งผลให้ไม่ 2. ลูกค้าประทับใจการบริ การหลังการขาย เช่น
สามารถจัดบ่อยครั้งได้
การซ่อมบํารุ ง
3. ตัวแทนจําหน่ายไม่มีสินค้าสําหรับสาธิต
Dream
4. การซ่อมบํารุ งของลูกค้าในช่วงพักทํา
1.การเป็ นที่รู้จกั ของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร
การเกษตรมีนอ้ ย แต่จะมีมากในช่วงฤดูทาํ ไร่ นา 2.มีจาํ นวนลูกค้าที่ซ้ือสินค้าและใช้บริ การเพิม่
มากขึ้น
3.ลูกค้าประทับใจในการใช้บริ การ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
Design
รถแทรกเตอร์นิวตันเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นและลูกค้า 1.เลือกพื้นที่และวันจัดกิจกรรม
สนใจซ่อมบํารุ งรถแทรกเตอร์มากขึ้น
2.ให้พนักงานขายติดต่อพื้นที่ที่จะจัดงานในแต่
ละพื้นที่ และโฆษณากิจกรรม
3.ขอความร่ วมมือกับทางบริ ษทั แม่ในการจัดงาน
เช่น ทีมช่าง รถที่ใช้จดั แสดง และกิจกรรม
ส่งเสริ มการขาย
Destiny
ขั้นตอนที่ดาํ เนินการแล้ว ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
ภาพที9่ ขั้นตอนการดําเนินการโครงการนิวตันสัญจร
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ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ :เพือ่ พัฒนาความรู ้ของพนักงานขายและช่าง
ผู้รับผิดชอบ : ผูป้ ระกอบการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ:เดือนกันยายนพ.ศ.2559
ก่ อนใช้ กลยุทธ์
Discovery
1. พนักงานขายบางคน เช่น พนักงานใหม่ ยังขาด ช่างเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และ
ความรู ้ดา้ นความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กบั บาง มีความน่าชื่อถือมากกับลูกค้า
พื้นที่
Dream
2. พนักงานแต่ละคนทราบความเคลื่อนไหวของ พนักงานสามารถแนะนําสินค้าให้ตอบสนองต่อ
ตลาดแตกต่างกัน
ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
Design
พนักงานขายมีความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์มากขึ้นและ 1.กําหนดวันเพือ่ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้
ช่างซ่อมมีความสามารถในการขายสินค้าเพิม่ ขึ้น 2.มอบหน้าที่ให้พนักงานขายไปตั้งคําถามจาก
นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบการและพนักงานขายรับรู ้ ปั ญหาที่พบและข่าวสารที่ได้รับรุ ้ เพือ่ นํามา
ข่าวสารมากขึ้นและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู ้
3.สรุ ปและนําไปปรับปรุ งกระบวนการการขาย
สินค้า
Destiny
ขั้นตอนที่ดาํ เนินการแล้ว ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
ภาพที่10ขั้นตอนการดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้
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หลังจากที่ผศู ้ ึกษา ปฏิบตั ิตาม โครงการดังกล่าว แล้ว พบว่า ยอดขายรถแทรกเตอร์ตวั แทน
จําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ.2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน มียอดขายเพิม่ ขึ้น โดยสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี บเทียบยอดขายรถแทรกเตอร์ตวั แทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ใน
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ระหว่าง ปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559
จานวนรถแทรกเตอร์ ที่จาหน่ าย (คัน)
เดือน
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
พฤษภาคม
2
2
มิถุนายน
2
3
กรกฎาคม
2
2
6
7
รวม
ที่มา
: ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
จากกตารางที่ 3 พบว่า เมื่อยอดขายของตัวแทนจําหน่าย นิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
เพิม่ ขึ้น 1 คัน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16.67 โดยการจําหน่ายในระยะเวลาดังกล่าวมาจากการแนะนําของลูกค้า
เก่าจํานวน 2 คัน นอกจากนี้จากการติดตามการปฏิบตั ิงานทั้งการส่งสินค้าและการซ่อมบํารุ งของ
พนักงาน ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวแทนจําหน่ายมีแนวโน้มดีข้ นึ โดยพิจารณาจากการ
ได้รับคําชมจากลูกค้าในการแนะนําเมื่อพนักงานส่งสินค้าหรื อช่างออกไปบริ การซ่อมบํารุ ง เช่น
พนักงานส่งสินค้าจะมีการสอนการใช้งานเบื้องต้น ได้แก่ การสอนลูกค้าขับรถแทรกเตอร์ การสอนการ
ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็ นต้น หรื อช่างซ่อมบํารุ งออกไปบริ การถึงไร่ นาและแนะนําการบํารุ งรักษา
สินค้าเบื้องต้น เช่น การเติมนํ้ามันโซ่ การแจ้งซ่อมบํารุ งครั้งต่อไป เป็ นต้น นอกจากนี้ลูกค้าบางรายเริ่ ม
นึกถึงการซื้อซํ้าโดยการแสดงความสนใจรถแทรกเตอร์ของทางร้าน ซึ่งเป็ นแนวโน้มที่ดีในการจําหน่าย
รถแทรกเตอร์นิวตันในอนาคตนอกจากนี้ยงั มีการร้องเรี ยนเพียง 1ครั้งจากเรื่ องการให้บริ การที่ล่าช้า

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2558 การจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ในจังหวัดยโสธร ลดลงถึงร้อยละ 20 และยังมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฝื ดเคือง ราคาพืชผลการเกษตรลดตํ่าลง ภัยแล้งมี
ความรุ นแรงเพิม่ ขึ้น และการแข่งขันของตัวแทนจําหน่ายของแต่ละ ยีห่ อ้ ในจังหวัดยโสธรยังมีความ
รุ นแรงมากขึ้น เช่น การให้เงื่อนไขดาวน์ต่าํ การออกรถแทรกเตอร์ทนั ทีไม่ตอ้ งมีเงินดาวน์ หรื อการส่ง
สินค้าก่อนการอนุมตั ิสินเชื่อ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้ตวั แทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์นิวตันในจังหวัดยโสธร
มีจาํ หน่ายสินค้าได้ยากขึ้น เนื่องจากทางบริ ษทั แม่ของรถแทรกเตอร์นิวตันไม่มีนโยบายการดาวน์ต่าํ
และมีความเข้มงวดในการอนุมตั ิสินเชื่อ ทางผูศ้ ึกษาจึงศึกษาการประยุกต์ใช้สุนทรี ยสาธกในการ
วางแผนการตลาด กรณี ศึกษา ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า พนักงาน ผูป้ ระกอบการ และเกษตรผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ทวั่ ไปใน
จังหวัดยโสธร และเพือ่ จัดทําแผนกลยุทธ์การตลาดของตัวแทนจําหน่ายนิวตัน แทรกเตอร์ ในจังหวัด
ยโสธร โดยการสรุ ปผลการศึกษาสามารถแบ่งตามวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.1 ผลการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า พนักงาน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ใช้ รถ
แทรกเตอร์ ทั่วไปในจังหวัดยโสธร
จากการสัมภาษณ์โดยใช้คาํ ถามเชิงบวกตามแนวทางของสุนทรี ยสาธกเป็ นหนึ่งในวิธีการ
ค้นหาประสบการณ์เชิงบวก โดยสัมภาษณ์จากลูกค้า พนักงาน และผูใ้ ช้รถแทรกเตอร์ ทวั่ ไปในจังหวัด
ยโสธร รวมทั้งหมด 22คน เมื่อวิเคราะห์ประเด็นที่สาํ คัญแล้ว พบว่า จุดร่ วมที่มีความถี่มาก ได้แก่การ
อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าบุคคลใกล้ตวั มีผลต่อการตัดสินใจ และการแนะนําหรื อให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และครบถ้วน นอกจากนั้นเมื่อนําปั จจัยที่เป็ นจุดร่ วมมาวิเคราห์แล้วพบว่า จุดโดดเด่น ได้แก่ปัจจัยด้าน
การอํานวยความสะดวกการตัดสินใจซื้อจากบุคคลใกล้ตวั การแนะนําหรื อให้ขอ้ มูลของพนักงานขาย
คุณภาพของสินค้าการเอาใจใส่และติดตามลูกค้าโดยจะนําข้อมูลที่เป็ นจุดร่ วมและจุดโดดเด่นไปใช้ใน
การวิเคราห์ร่วมกับทฤษฎีต่างๆ เพือ่ นําไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแก่ตวั แทนจําหน่ายนิวตัน
แทรกเตอร์จงั หวัดยโสธร
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1.2 ผลการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดของตัวแทนจาหน่ ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัด
ยโสธร
การกําหนดโครงการที่ได้มาจากผลการศึกษาจากจุดร่ วมและจุดโดดเด่นของประสบการณ์
เชิงบวกที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วม แล้วนํา มาวิเคราะห์ร่วมกับ ทฤษฎี ส่วนประสมทาง
การตลาด ( Market mix 7Ps) และ การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) นําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์
การตลาดและการวัดผลของโครงการ ดังนี้
1.2.1 โครงการ ประกาศว่ านิวตันคือตานาน
โครงการนี้พฒั นาจากจุดโดดเด่นที่ผศู ้ ึกษาค้นพบว่า เมื่อลูกค้าได้ยนิ ว่ารถแทรกเตอร์นิวตัน
คือรถแทรกเตอร์คอร์ดแล้วเกิดความสนใจ เนื่องจากรถแทรกเตอร์คอร์ดมีชื่อเสียงเรื่ องความทนทานใน
อดีต ดังนั้น เพือ่ ให้เป็ นที่รู้จกั ของเกษตรกรว่าทางตัวแทนจําหน่ายเป็ นตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์
และรถแทรกเตอร์นิวตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ดที่โด่งดังในอดีต จึงพัฒนาการส่งเสริ มการตลาด โดย
การจัดทําป้ ายโฆษณาไปติดตั้งตามเส้นทางที่เป็ นทางเข้าตัวเมืองและปรับปรุ งสถานที่จดั จําหน่ายด้วย
ป้ ายโฆษณาเพือ่ ปรับปรุ งลักษณะทางการภาพให้เป็ นที่สงั เกตได้ง่ายยิง่ ขึ้น หลังจากดําเนินโครงการไป
แล้ว พบว่า มีเกษตรกรมาสอบถามและตัดสินใจจองมากขึ้น เพราะ ชื่นชอบรถแทรกเตอร์คอร์ดมาก่อน
นอกจากนี้ลูกค้ายังสังเกตเห็นสถานที่จดั จําหน่ายได้ง่ายขึ้นด้วย
1.2.2 โครงการ ช่ วยดาเนินการด้ านสิ นเชื่อ
โครงการนี้เป็ นการพัฒนาด้านกระบวนการจากอํานวยความสะดวกของของพนักงานด้วย
การช่วยเหลือลูกค้าในการยืน่ เรื่ องขออนุมตั ิสินเชื่อที่ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ซึ่ง
เป็ นจุดโดดเด่นและจุดแข็งของทางตัวแทนจําหน่าย ประกอบกับการซื้อรถแทรกเตอร์โดยปกติน้ นั
เกษตรกรจะเลือกซื้อผ่านการขอสินเชื่อเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษทั แม่เข้มงวดกับการให้อนุมตั ิสินเชื่อ
นอกจากนี้บริ ษทั แม่ยงั ไม่มีนโยบายการดาวน์ต่าํ หรื อไม่มีเงินดาวน์ ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ดังนั้นการขอสินเชื่อผ่านธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) หรื อแม้แต่สถาบันการเงินต่างๆจึง
เป็ นสิ่งสําคัญในการขาย โดยทางตัวแทนจําหน่ายจัดให้พนักงานเสนอความช่วยเหลือในการยืน่ ขอ
อนุมตั ิสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆแก่ เกษตรกรผูท้ ี่สนใจรถแทรกเตอร์นิวตัน ผลจากการดําเนินการ
ในโครงการนี้ พบว่า ลูกค้าประทับใจเรื่ องความสะดวกสบายและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
1.2.3 โครงการ พันธมิตรนิวตัน
โครงการนี้พฒั นาขึ้นจากการค้นพบว่า ลูกค้ารู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายและสินค้าผ่านการแนะนํา
จากคนใกล้ตวั หรื อผูท้ ี่ใช้งานรถแทรกเตอร์อยูจ่ ริ ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมและมี
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อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า โดยมีบุคคลหลักๆ ได้แก่ คนรู ้จกั ที่ใช้รถแทรกเตอร์อยุแ่ ล้ว
ผูใ้ หญ่บา้ น และช่างซ่อมรถแทรกเตอร์ในหมู่บา้ น ประกอบกับการที่พบว่าทางตัวแทนจําหน่ายมีความ
เป็ นกันเองจึงมีความสนิทสนมกับลูกค้าบางคน ดังนั้นทางตัวแทนจําหน่ายจึงควรสร้างแนวร่ วมจาก
บุคคลดังกล่าว โดยให้พนักงานของตัวแทนจําหน่าย เช่น พนักงานขายหรื อช่าง ต้องมีการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลดังกล่าว โดยการเข้าไปพูดคุยพยายามทําความรู ้จกั และเสนอค่าตอบแทนให้กบั บุคคลเหล่านั้น
เมื่อมีการแจ้งข้อมูลผูท้ ี่สนใจสินค้าให้แก่ทางตัวแทนจําหน่ายจนนําไปสู่การซื้อขาย นอกจากนี้ในการ
ออกไปขายสินค้าของพนักงานขายในแต่ละครั้ง พนักงานขาย ต้องพยายามแวะเยีย่ มบุคคลดังกล่าว เพือ่
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละท้องที่ จากการนํา
โครงการไปปฏิบตั ิแล้ว พบว่า การมีผใู ้ หญ่บา้ น ช่างและลูกค้าเก่าเป็ นแนวร่ วม ส่งผลให้เกิดการบอกต่อ
และพาลูกค้ามาซื้อสินค้า นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น
1.2.4 โครงการ สอบถามความพึงพอใจ
โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ที่ลูกค้าร้องเรี ยนทางบริ ษทั เกี่ยวกับให้บริ การ
ของพนักงานแล้วเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้ลูกค้ามาตักเตือนกับทางตัวแทนจําหน่าย และยังมีลูกค้า
บางรายที่ไม่ได้ตกั เตือนกับทางตัวแทนจําหน่ายแต่นาํ เรื่ องการบริ การที่ผดิ ผลาดไปพูดกับคนรู ้จกั หรื อ
คนในหมู่บา้ นโดยตรง ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของตัวแทนจําหน่าย ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงนําเรื่ องไปปรึ กษา
กับผูป้ ระกอบการ พบว่า การติดตามผลหลังการให้บริ การสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้ จึง
วางแผนโครงการนี้ข้ นึ เพือ่ การติดตามผล ให้คาํ ปรึ กษา และช่วยแก้ไขปั ญหาจากการให้บริ การลูกค้าทั้ง
การส่งสินค้าและงานบริ การซ่อมบํารุ ง โดยการโทรศัพท์สอบถามลูกค้าว่าการให้บริ การของทาง
ตัวแทนจําหน่ายเป็ นอย่างไร เพือ่ นํามาปรับปรุ งหรื อขยายผลจากคําแนะนําของลูกค้า ซึ่งหลังจากการ
ปฏิบตั ิตามแผนแล้วพบว่า ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจในการให้บริ การมากขึ้น นอกจากนี้ลูกค้ายังประทับใจ
ในการติดตามและให้คาํ ปรึ กษา พร้อมทั้งนึกถึงการซื้อซํ้า
1.2.5 โครงการ นิวตันสั ญจร
เป็ นโครงการที่พฒั นาขึ้นจากจุดโดดเด่นเรื่ องการติดตามเอาใจใส่และการบริ การ
หลังการขาย ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและและส่งผลให้ แนะนําหรื อบอกต่อแก่
คนรู ้จกั ดังนั้นเพือ่ เป็ นการสร้างความมัน่ ใจและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทางตัวแทนจําหน่าย
จึงจัดให้มีการออกไปบริ การซ่อมบํารุ งในเขตพื้นที่ต่างๆในช่วงที่เกษตรกรพักเพือ่ รอการเก็บ
เกี่ยว
นอกจากนี้การออกไปจัดกิจกรรม ให้บริ การในครั้งนี้ ทางตัวแทนจําหน่ายยังได้มีการจัดแสดงสินค้า
เพิม่ เติมด้วย เพือ่ พัฒนาการส่งเสริ มการตลาดให้กบั ผูท้ ี่สนใจสินค้าในบริ เวณใกล้เคียงสามารถมาชม
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สินค้าได้สะดวกมากขึ้น โดยคาดหลังจากปฏิบตั ิตามแผนการที่วางไว้แล้วนั้น ตัวแทนจําหน่ายและรถ
แทรกเตอร์นิวตันจะเป็ นที่รู้จกั และจดจํามากขึ้น พร้อมทั้งมีลูกค้าสนใจที่จะซ่อมบํารุ งรักษารถ
แทรกเตอร์ในช่วงพักรถแทนที่จะซ่อมบํารุ งในช่วงก่อนฤดูทาํ นาเพิม่ ขึ้น
1.2.6 โครงการ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
โครงการนี้เกิดขึ้นมาจากการที่คน้ พบว่า การที่พนักงานให้ขอ้ มูลสินค้าที่ครบถ้วน
และซื่อสัตย์ส่งผลลูกค้าประทับใจและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นเพือ่ เป็ นการพัฒนาด้านบุคคลากร
ของตัวแทนจําหน่ายในด้านการให้ขอ้ มูล ทางตัวแทนจําหน่ายจึงจัดให้ช่างซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องตัวรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แลกเปลี่ยนความรู ้กบั พนักงานขาย เพือ่ ให้มีความรู ้มากขึ้น
และสามารถแนะนําสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ต่างๆ ระหว่างพนักงานขายอีกด้วย โดยคาดว่า พนักงานขายมีจะความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่าง
สามารถเพิม่ ทักษะในการสนทนาแนะนําสินค้าแก่ลูกค้าเมื่ออกไปให้บริ การซ่อมบํารุ ง นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการและพนักงานขายรับรู ้ข่าวสารได้มากขึ้นและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
หลังจากที่ผศู ้ ึกษา ปฏิบตั ิตาม โครงการดังกล่าว แล้ว พบว่า ยอดขายรถแทรกเตอร์
ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ.2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน มียอดขายเพิม่ ขึ้น 1 คัน โดยมาจากการแนะนําของ
ลูกค้าเก่าจํานวน 2 คัน นอกจากนี้จากการติดตามการปฏิบตั ิงานทั้งการส่งสินค้าและการซ่อมบํารุ งของ
พนักงาน ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวแทนจําหน่ายมีแนวโน้มดีข้ นึ โดยได้รับคําชมจาก
ลูกค้าในการแนะนําเมื่อพนักงานส่งสินค้าหรื อช่างออกไปบริ การซ่อมบํารุ งและลูกค้าบางรายเริ่ มนึกถึง
การซื้อซํ้าโดยการแสดงความสนใจรถแทรกเตอร์ของทางร้าน ซึ่งเป็ นแนวโน้มที่ดีในการจําหน่ายรถ
แทรกเตอร์นิวตันในอนาคต นอกจากนี้ยงั มีการร้องเรี ยนเพียง 1ครั้งจากเรื่ องการให้บริ การที่ล่าช้า
2. อภิปรายผล
สรุ ปแนวคิดที่ได้จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า คุณภาพของสินค้าและความซื่อสัตย์ของ
ผูป้ ระกอบการเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือ ที่ลูกค้าให้ความสําคัญในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศุภกิจ อารยะสัจพงษ์ (2555) และ อชิรวัตติ์ ตั้งกิจเกียรติกุล ( 2557) ที่พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของสินค้าและความซื่อสัตย์ นอกจากนี้การให้บริ การยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งได้แก่ การอํานวยความสะดวกและการให้ขอ้ มูลสินค้าที่ครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิลาสิณี วงษ์นาคเพ็ชร ( 2556) ซึ่งพบว่า พนักงานและการให้บริ การที่ดีน้ นั มีผลต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้า และการดูแลเอาใจส่ลูกค้ายังเป็ นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อสินค้าเช่นกัน ซึ่งสอคล้องกับ อรนภา สะท้อนเมือง ( 2555) และ ทาริ กา ภาณุวตั น์ไพศาล
(2558) ที่พบว่า การเอาใจใส่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
ด้วย
3. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาตามแนวคิดสุนทรี ยสาธก เป็ นการให้ความสําคัญกับประสบการณ์ดา้ นบวกจากเรื่ องต่างๆ
ที่สามารถนําไปขยายผลต่อหรื อนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านการแก้ปัญหาเรื่ องต่างๆ
ในชีวติ หรื อแม้แต่กระทัง่ การประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากการศึกษาอันสั้นในการศึกษาครั้งนี้ อาจส่งผล
ให้การการศึกษานี้ไม่ได้ประสิทธิภาพมากนัก หากผูส้ นใจต้องการจะนําแนวคิดนี้ไปขยายผลต่อ
จําเป็ นต้องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลมากกว่านี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่
นําไปศึกษาต่ออย่างมาก
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ภาคผนวก

ภาคผนวกก
บทสั มภาษณ์ลูกค้าและเกษตรกรผู้ใช้ รถแทรกเตอร์ ยี่ห้ออื่น
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บทสั มภาษณ์ลูกค้าและเกษตรกรผู้ใช้ รถแทรกเตอร์ ยี่ห้ออื่น
สั มภาษณ์คนที่ 1 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : รู ้จกั จากพีช่ าย พอดีไปเห็นเขาใช้รถแทรกเตอร์นิวตัน เขาบอกว่าใช้ได้ปีกว่าแล้ว เป็ น
รถทนและแรงดีมาก เลยขอทดลอง
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ก็พอลองแล้วก็ติดใจเลยถามพีว่ า่ ซื้อมาจากร้านไหน เขาเลยบอกว่าซื้อมาจากร้านนิว
ตันที่ยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ก่อนมาที่น้ ีดูตามร้านต่างๆมา แต่พอมาถึงร้านนี้ พนักงานขายเขาให้ขอ้ มูลดีมากเลย
แบบตอบได้ทุกคําถามเลยที่สงสัยเลย แต่ที่ประทับใจสุดๆก็หลังจากเราตัดสินใจจอง
รถแทรกเตอร์น้ ีแหละ พนักงานบอกว่าจะช่วยเราทําเรื่ องสินเชื่อที่ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ด้วย ลุงนี้แบบที่น้ ีไม่เหมือนที่อื่นสะดวกสบายดี
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็มีเยอะอยูน่ ะ เพราะ ลุงเอาไปรับจ้างดันดิน คนเห็นเขาก็ตกใจนะว่ารถคันแค่น้ ีทาํ ไม
แรงดีจงั ลุงก็เลยบอกว่านี้รถแทรกเตอร์นิวตัน เป็ นรถแทรกเตอร์คอร์ดไง ถ้าสนใจก็
ให้มาดูที่ร้านนี้นะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 2 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : ลุงรู ้จกั จากพนักงานขายร้านเรานี้แหละ ลุงชอบรถแทรคเตอร์คอร์ดอยูแ่ ล้ว เพราะ มัน
มีชื่อเสียงด้านความแรงและความทนทาน พอดีพนักงานขายร้านเราบ้านอยูใ่ กล้กนั เขา
ได้ยนิ มาว่าลุงอยากได้ เขาเลยเข้ามาติดต่อลุงว่า ทางร้านมีขายแต่เปลี่ยนชื่อเป็ นนิวตัน
แล้ว
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ก็ลุงชอบรถแทรกเตอร์คอร์ดอยุแ่ ล้ว ยิง่ พนักงานร้านอยูใ่ กล้ยงิ่ อุ่นใจถ้ามีปัญหาอะไรก็
น่าจะง่าย
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ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็มีนะ คนรู ้จกั ก็ถามว่าใช้ดีไหม ลุงก็บอกว่ารถแรงดี ถ้าสนใจให้ไปติดต่อที่พนักงาน
คนนั้นเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 3 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : มีวนั นึงพ่อไปตลาด เห็นคนใช้รถแทรคเตอร์ยหี่ อ้ นิวตันไถนาอยู่ เลยเข้าไปถามเขาว่า
รถยีห่ อ้ นี้ใช้ดีไหม เขาบอกว่ายีห่ อ้ นี้รถแทรคเตอร์คอร์ดในอดีต และรถแทรกเตอร์แรง
ดีมาก
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ก็เลยถามเขาว่าซื้อมาจากที่ไหน เขาบอกซื้อมาจากร้านนิวตันที่ในเมืองแถวๆตลาด พ่อ
เลยลองมาดู เพราะ ร้านอยูไ่ ม่ไกลบ้านเท่าไหร่
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ตอนนั้นชอบที่พนักงานขายให้ขอ้ มูลดีมากอธิบายทุกอย่าง แต่ที่ร้านไม่มีรถทดลอง
ทางพนักงานก็เอารถที่โชว์อยูใ่ ห้ลองขับเดินหน้าถอยหลังดู แล้วก็เปิ ดให้ดูเครื่ อง
อธิบายจน เอาคันนี้แหละ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ยังไม่มีนะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 4 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : ตอนแรกสามีอยากได้รถแทรกเตอร์ ไปดูมาหลายยีห่ อ้ แล้วขับผ่านหน้าร้านรถ
แทรกเตอร์นิวตันนี้แหละ เลยแวะดู
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ก็ตอนที่แวะนั้นแหละ พนักงานขายก็อธิบายจ้อมูลให้ฟัง พอได้ยนิ ว่ารถแทรกเตอร์นิว
ตันคือรถแทรกเตอร์คอร์ด สามีเลยบอกจะเอายีห่ อ้ นี้แหละ เพราะ แกชอบคอร์ดมา
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ตั้งแต่อดีตแล้ว แต่ป้าก็ลงั เลอยู่ เพราะมันแพง จนพนักงานบอกจะพาทําเรื่ องสินเชื่อที่
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) พ่อเลยตัดสินใจจองเลย เพราะประทับใน
ความสะดวกที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็มีนะข้างบ้านก็ถาม ป้ าบอกว่าสามีบอกว่าดีให้ลองไปถามคนขับดูเด้อ ป้ าซื้อมาจาก
ในเมือง
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 5 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : พอดีเห็นลุงเดินชมรถแทรคเตอร์ อยูน่ าน ขอผมสอบถามอะไรสักหน่อยได้ไหมครับ
ลูกค้า : ได้สิ จะถามอะไรลุงหละ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ผมเห็นลุงเดินเข้าไปหาชมและถามทุกยีห่ อ้ เลย ตั้งแต่ดูมาตอนนี้ลุงชอบหรื อสนใจยีห่ อ้
ไหนอยูค่ รับ
ลูกค้า : ลุงสนใจยีห่ อ้ นิวตันนะ เพราะ ที่ดูๆมาส่วนมากก็มีแต่รถญี่ปุ่นนะ แต่ยหี่ อ้ นี้เขามีมา
นาน เป็ นรถอเมริ กายีห่ อ้ คอร์ดเก่า ลุงว่าเขาดูน่าเชื่อถือดี และอะไหล่คงหาได้ง่าย แถม
ขึ้นชื่อเรื่ องความคงทนด้วย
ผูส้ มั ภาษณ์ : แล้วคุณลุงได้จองรถหรื อยังครับ
ลูกค้า : ยังหรอก ลุงต้องไปขอกับคุณป้ าก่อน แต่ในใจก็อยากได้ แต่ถา้ ป้ าเขาไม่ให้ซ้ือก็คง
ไม่ได้
ผูส้ มั ภาษณ์ : ฮ่าๆๆอ่อครับ ผมรบกวนคุณลุงเท่านี้ครับ ขอบคุณคุณลุงมากๆครับ
สั มภาษณ์คนที่ 6 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : ผมเคยขับรถแทรคเตอร์คอร์ดมาก่อน ประทับใจในความแรของเครื่ องยนต์ พอจะซื้อ
รถแทรคเตอร์ก็เลยเลือกยีห่ อ้ นิวตัน เพราะเป็ นรถแทรคเตอร์คอร์ด
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ผมเข้าไปทําธุระในตัวเมืองแล้วขับผ่านที่ศูนย์บริ การเลยแวะดู
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
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ลูกค้า : ผมประทับใจรถแทรคเตอร์นะ ยังไงก็ตอ้ งยีห่ อ้ นี้ พอดีที่ศูนย์บริ การมีรถเลยจองเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็ไม่มีนะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล

สั มภาษณ์คนที่ 7 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : ลุงเขาชอบรถแทรคเตอร์คอร์ด เพราะ เครื่ องยนต์แรงและทนทาน อยูแ่ ล้วพอได้ยนิ
โฆษณาวิทยุเลยสนใจ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ได้ยนิ จากวิทยุน้ นั แหละ พอดีวนั นั้นขับรถเข้ามาทําธุระในเมือง ผ่านหน้าศูนย์พอดีเลย
แวะดู
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ก็ตอนที่มาดูน้ นั แหละ ตอนที่ศูนย์ยงั ไม่มีขนาดที่อยากได้ เพราะมันมีแต่เล็กไปกับ
ใหญ่เกินไป พนักงานขายเลยขอเบอร์โทรไว้ แล้วถ้ารุ่ นที่อยากได้มาจะติดต่อกลับ
ผ่านไปมานานเขาก็ติดต่อมา ป้ ากับลุงเลยเข้ามาดูอีกรอบ แต่ตอนนั้นก็ยงั ไม่ตดั สินใจ
ก็เลยกลับบ้านมาคุยกันก่อน จนพนักงานขายโทรมาอีกครั้ง เลยเข้ามาดูอีกทีรอบ ตอน
นั้นรู ้สึกพนักงานเขาใส่ใจและแนะนําดีก็ตดั สินใจเลยจอง
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็มาถามเยอะนะว่ารถเป็ นไง ป้ าก็แนะนําให้ไปที่ร้านเรานี้แหละ ไม่ให้ไปที่อื่นหรอก
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับ

สั มภาษณ์คนที่ 8 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : พอดีตอนนั้นอยากได้รถแทรคเตอร์มาไว้ใช้สกั คันเลยไปคุยกับพีช่ าย เขาเลยแนะนํา
ยีห่ อ้ นิวตัน เพราะ เขาก็ใช้อยู่
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ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ก็พชี่ ายแนะนําว่าไปดูที่ร้านนี้นะ เขาก็ซ้ือที่น้ ีเหมือนกัน
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ประทับใจพนักงานขายแนะนําดี เขาพยายามแนะนําให้ตรงกับที่เราอยากได้แต่ที
ประทับใจสุดก็พาเดินเรื่ องธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถึงเรื่ องจะช้าไป
หน่อยแต่ทางร้านก็ช่วยตามให้จนอนุมตั ิเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : มีอยูน่ ะที่เข้ามาถามว่าใช้ดีไหม เราก็แนะนําว่าแรงดี ลองไปที่ร้านนี้ได้นะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 9 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : ลูกเขยลุงหาข้อมูลมาจากในอินเตอร์เน็ต
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ลูกเขยเขาหามาจากเน็ตนี้แหละ เขาแวะไปทําธุระในเมืองเลยแวะไปดูก่อน
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ตอนตัดสินใจซื้อก็ตามใจหลานเขาชอบยีห่ อ้ นี้ เราก็เลยต้องตามใจ เพราะหลานเป็ น
คนขับ เขาบอกถ้าไม่เอายีห่ อ้ นี้จะไม่ยอมขับ แต่ถา้ ประทับใจทางร้านก็เป็ นเรื่ อง
พนักงานขายเขาก็พาไปเดินเรื่ องที่ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เลย
สะดวกดี ฮ่าๆ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็มีหลายคนนะ เข้ามาถามว่าใช้ดีไหม ไปซื้อจากที่ไหน ลุงก็บอกว่าใช้ดีนะ รถแรงดี
ไปซื้อจากศูนย์นิวตันในเมือง
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
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สั มภาษณ์คนที่ 10 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : พ่อรับงานดันดินเป็ นหลัก แล้วรถเก่ามันแรงไม่พอ แล้วพอดีขบั ผ่านศูนย์นิวตันใน
เมืองยโสธรเห็นมีรถแทรกเตอร์คนั ใหญ่เลยแวะดู
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ก็ตอนที่ไปดูน้ ีแหละมันมีรุ่นที่ใหญ่แต่ไม่มาก แล้วพนักงานเขาแนะนํารุ่ นที่จะใช้ให้
ตรงกับการดันดิน พ่อก็ชอบตรงที่มนั ไม่เล็กไปหรื อใหญ่ไป ก็เลยตัดสินใจจอง แล้ว
หลังจากเอาไปใช้พอ่ ยิง่ ชอบนะ มันดันดินได้เร็วกว่ายีห่ อ้ เก่าที่พอ่ เคยใช้
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : คนที่รับจ้างด้วยกันนี้แหละเขาก็ถามว่ายีห่ อ้ อะไร ไปซื้อมาจากไหน ทําไมรถแรงดีจงั
พ่อก็บอกว่ายีห่ อ้ นิวตัน พ่อซื้อมาจากศูนย์นิวตันในเมือง ไปลองดูนะ รถเขาแรงและ
ทนใช้มายังไม่มีปัญหาเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 11 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : ตอนแรกพีว่ า่ จะไปซื้อรถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ คาโต้ เพราะแถวบ้านใช้กนั เยอะ เลยไปถาม
ช่างจ่อยที่รู้จกั กัน เขาเลยแนะนําให้รู้จกั นิวตัน
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ก็ช่างจ่อยเป็ นพนักงานของศูนย์นิวตัน เขาเลยพาไปดู
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ประทับใจที่รถแทรกเตอร์มนั ดูแข็งแรงดี อีกอย่างก็รู้จกั กับช่างจ่อยดี ก็เลยจอง
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็ยงั แต่คนรู ้จกั กันถามบ้างว่าใช้แล้วเป็ นไงบ้าง เราก็บอกว่าก็แรงดีนะ ขับง่ายดี
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
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สั มภาษณ์คนที่ 12 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : พ่อรู ้จกั กับเจ้าของร้านมาก่อน เพราะซื้อของกับแกมานานแล้ว พออยากจะซื้อรถ
แทรกเตอร์เลยแวะมาดูที่ร้านนี้ เลยรู ้จกั กับแทรกเตอร์นิวตัน
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อครับ แล้วช่วยเล่าให้ฟังอีกหน่อยได้ไหมครับว่าซื้อของร้านนี้ต้งั แต่ก่อนจนมาซื้อทุก
วันนี้
ลูกค้า : พ่อก็ชอบที่ร้านนี้สินค้าครบดี แล้วเจ้าของร้านก็เป็ นกันเอง ไม่โกหกกัน อันไหนดีไม่ดี
แกก็แนะนํา ก็เลยซื้อแต่ร้านนี้
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : ตอนแรกก็ยงั ลังเลอยูน่ ะ เพราะ มีเงินไม่พอ ทางพนักงานบอกว่าจะช่วยพาไปยืน่ เรื่ อง
สินเชื่อที่ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เราก็เลยตัดสินใจจองรถ
แทรกเตอร์เลย เพราะ สะดวกดี พ่อเลยประทับใจเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ยังไม่มีเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 13 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : พ่อเคยทํางานขับรถแทรคเตอร์ให้บริ ษทั อิตาเลียนไทยมาก่อนเลยได้ลองขับมาเกือบ
ทุกยีห่ อ้ แล้ว และที่ประทับใจสุดก็ยหี่ อ้ นิวตันนี้แหละ เพราะ แรงกว่ายีห่ อ้ อื่นๆ
ผูส้ มั ภาษณ์ : แล้วพ่อมาซื้อรถเป็ นของตัวเองเพราะอะไรครับ
ลูกค้า : พ่อเกษียณแล้ว แล้วก็มีไร่ ออ้ ยส่วนตัว เลยอยากได้รถไปไว้ใช้ พอดีไร่ ออ้ ยมันเยอะ
เลยหยากได้รถแทรกเตอร์คนั ใหญ่ๆไว้ใช้งาน พ่อก็เลยบอกลูกเขยที่เป็ นคนขับว่าต้อง
ยีห่ อ้ นิวตันนะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : แล้วพ่อรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : ก็ตอนก่อนซื้อรถพ่อรู ้จกั กับช่ายจ่อยพอดีเลยถามแกว่ามีรถยีห่ อ้ นิวตันไหน แกเลยบอก
ว่ามีสิ เดี๋ยวจะพาไปดู
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
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ลูกค้า : พ่อชอบยีห่ อ้ นิวตันอยูแ่ ล้ว พอไปถึงพ่อบอกอยากได้คนั ใหญ่ๆ พนักงานขายเลยพาไป
ดูรุ่นที่ใหญ่ที่สุด พ่อบอกต้องคันนี้ละใหญ่ถูกใจ พ่อก็จองเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็มีเยอะนะ พ่อบอกคนรู ้จกั หมดแหละว่าต้องใช้ยหี่ อ้ นิวตันนะ รถแรงดีและก็ทนด้วย
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 14 ลูกค้าของตัวแทนนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์นิวตันได้อย่างไร
ลูกค้า : พ่อเป็ นชาวไร่ ออ้ ยแล้วก็เป็ นเลขาสมาคมไร่ ออ้ ย เวลาจัดงานแต่ละครั้งก็จะได้ช่วยเขา
จัดแล้วอี ยูป่ ี นึงเห็นรถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ นิวตันมาออกบูธที่งาน พ่อก็เลยรู ้จกั นี้ละ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
ลูกค้า : พอดีมีคนรู ้จกั กันเขามาซื้อที่น้ ีไปใช้ก่อนคันนึงเขาแนะนํามา บอกว่าที่น้ ีเป็ น
ศูนย์บริ การ
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนี้
ลูกค้า : : ก็คงเป็ นที่บริ การตอนนั้นแหละ เพราะพาไปยืน่ เรื่ องสินเชื่อที่ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์ (ธกส.) รู ้สึกช่วยให้เราสะดวกขึ้นเยอะและก็ประหยัดเวลาด้วย
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
ลูกค้า : ก็มีนะ พ่อก็แนะนําให้มาดูที่น้ ีแหละ พ่อขอแนะนําอะไรหน่อยได้ไหม
ผูส้ มั ภาษณ์ : ได้เลยครับ
ลูกค้า : พอดีวา่ มีครั้งนึงพนักงานของทางร้านเอาอะไหล่ไปซ่อมให้ไม่ตรงกับที่แจ้งซ่อม พ่อ
บอกไว้ เพราะ คนอื่นที่เขาโดนแบบนี้เขาเอาไปพูดจนที่น้ ีเสียหายแล้ว
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ครับ ผมจะรี บปรับปรุ งเรื่ องนี้อย่างเร่ งด่วนเลยครับ ขอบคุณมากนะครับ
สั มภาษณ์คนที่ 15 เกษตรกรผู้ใช้ รถแทรกเตอร์ ทั่วไป
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ นี้ได้อย่างไร
เกษตรกร : เคยใช้เครื่ องยนต์ขนาดเล็กของยีห่ อ้ นี้มาก่อน
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนั้นได้อย่างไร
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เกษตรกร : พอขับรถจะเข้ามาทําธุระเมือง ผ่านร้านขายอุปกรณ์การเกษตรพอดีเห็นรถแทรคเตอร์
นี้ เลยแวะเข้าไปถามดู ด้วยความที่ชอบเครื่ องยนต์ยหี่ อ้ นี้อยูแ่ ล้ว พอถามไปถามมาร้าน
เขาบอกว่า เป็ นร้านที่เคยซื้อเครื่ องยนต์เล็กฝากจัดแสดง เลยบอกว่ากับทางร้านว่าอยาก
ได้ วันต่อมาก็มีพนักงานที่ร้านเข้ามาขาย คุยรายละเอียดกันเสร็จ
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนั้น
เกษตรกร : ประทับในเจ้าของร้านที่เขาเป็ นกันเองและก็ขายของไม่เคยโกหกกันมาตั้งแต่ซ้ือ
เครื่ องยนต์เล็กกับเขาแล้ว พอมีอะไรก็เลยซื้อแต่ร้านนั้น
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
เกษตรกร : ก็มีอยูน่ ะเราก็แนะนําแหละว่ายีห่ อ้ นี้ใช้ดีและประหยัดนํ้ามัน
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 16 เกษตรกรผู้ใช้ รถแทรกเตอร์ ทั่วไป
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ นี้ได้อย่างไร
เกษตรกร : เคยใช้เครื่ องยนต์ขนาดเล็กของยีห่ อ้ นี้มาก่อน
ผูส้ มั ภาษณ์ : รู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนิวตัน แทรกเตอร์ จังหวัดยโสธรได้อย่างไร
เกษตรกร : พอดีร้านที่ซ้ือเป็ นร้านประจําอยูแ่ ล้ว
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนั้น
เกษตรกร : คงเป้ นความเป็ นกันเองของเจ้าของร้านแล้วก็ยงั จริ งใจกับลูกค้าด้วย พ่อเลยไม่ไปซื้อที่
อื่นเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
เกษตรกร : มีบา้ ง ส่วนมากก็ถามว่าใช้ไปแล้วเป็ นไงบ้างแหละ
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 17 เกษตรกรผู้ใช้ รถแทรกเตอร์ ทั่วไป
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ นี้ได้อย่างไร
เกษตรกร : ก็รู้จกั จากโฆษณาแหละ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนั้นได้อย่างไร
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เกษตรกร : ตอนแรกไปดูรถแทรกเตอร์มือสองอีกยีห่ อ้ นึงมา แล้วสภาพมันไม่เป็ นอย่างที่เขาพูด
ตอนโทรคุยกัน ลุงเลยรู ้สึกไม่พอใจ พอดีทางกลับบ้านผ่านศูนย์ยหี่ อ้ นี้พอดีเลยแวะดู
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนั้น
เกษตรกร : ก็พอเข้าไปสอบถามพนักงานขายที่น้ นั ให้ขอ้ มูลดีมาก และแนะนําให้มาดูสภาพรถมือ
สองที่สาขาในเมือง พอมาถึงเจอเจ้าของร้านเลย แกเลยพาไปดูรถสภาพดีเหมือนอย่าง
ที่สาขานั้นบอกเลย ลุงเลยรู ้สึกว่าร้านนี้น่าไว้ใจมากกว่า เลยซื้อที่น้ ีเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล
สั มภาษณ์คนที่ 18 เกษตรกรผู้ใช้ รถแทรกเตอร์ ยี่ห้ออื่นๆ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั รถแทรกเตอร์ยหี่ อ้ นี้ได้อย่างไร
เกษตรกร : เคยใช้เครื่ องยนต์ขนาดเล็กของยีห่ อ้ นี้มาก่อน มันทนดีเลยชอบ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ท่านรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายนั้นได้อย่างไร
เกษตรกร : พอดีพไี่ ปจังหวัดร้อยเอ็ดเลยขับผ่านศูนย์น้ นั เลยแวะดู ก็เลยรู ้จกั ร้าน
ผูส้ มั ภาษณ์ : อะไรคือความประทับใจที่ทาํ ให้ท่านเลือกใช้บริ การจากตัวแทนจําหน่ายนั้น
เกษตรกร : ตอนที่พมี่ าซื้อนี้ตอนนั้นพีบ่ อกว่าเงินยังไม่มีมาดูก่อน ทางร้านเลยถามว่าเป็ นสมาชิก
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)ไหม พอรู ้วา่ เราเป็ นก็เลยพาเราไปเดินเรื่ อง
รู ้สึกสะดวกสบายมาก ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ เพราะคนที่อยากได้มีเยอะแต่เงินมีไม่
เยอะนะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ตั้งแต่นาํ รถแทรกเตอร์ไปใช้งานเคยมีคนมาสอบถามหรื อได้แนะนําใครต่อบ้างไหม
เกษตรกร : ก็เยอะนะ ล่าสุดก็ลุงนี้แหละ เขาใช้ที่นิยมมาก เราเลยบอกอันที่พใี่ ช้ดีกว่า เขาไม่เชื่อเรา
ท้าให้ลองใช้งานแข่ง ปรากฎว่าติดใจเฉยเลย พอเราบอกว่าไม่ตอ้ งห่วงเรื่ องเงินทางร้าน
เขาช่วยได้ ลุงแกไปซื้อเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อ ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยให้ขอ้ มูล

ภาคผนวกข
บทสั มภาษณ์พนักงานและผู้ประกอบการตัวแทนจาหน่ ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
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สั มภาษณ์คนที่ 1พนักงานของตัวแทนจาหน่ ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : รบกวนเล่าเกี่ยวกับการขายที่ประทับใจ หรื อเรื่ องราวที่ประทับใจจากลูกค้า ให้ฟัง
ได้ไหม
พนักงาน : ไม่รู้วา่ จะเรี ยกว่าประทับใจได้ป่าวนะ แต่มีเคสนึงรู ้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ขายได้
ตอนนั้นเอารถไปออกงานโชว์ของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)แล้ว
มีลูกค้าคนนึงเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นเขามาแบบต่อว่ารถแทรกเตอร์เราเป็ นรถแทรกเตอร์
จากจีน ใช้ไม่ดีหรอกเจอมาเยอะแล้ว เพราะสีรถเรามันไปคล้ายกะรถแทรกเตอร์
จากจีนยีห่ อ้ นึง เราก็เลยบอกว่าไม่ใช่ของเราเป็ นรถอเมริ กา เขาก็เถียงว่าอย่ามา
โกหกเราบอกว่าไม่ได้โกหก เราเลยบอกเขาว่าเอาลองฟังผมก่อน เราก็อธิบายให้
ฟังว่าและตอบเขาทุกคําถามเช่น เขาบอกว่า ทําไมรถถึงใช้ระบบเพลายอย เราก็
บอกเพลายอยมันมีท้งั ดีและเสีย แต่ของยีห่ อ้ นี้เพลาเขาใช้เหล็กกล้าจะทนกว่าที่
ผ่านๆมา ส่วนเรื่ องเครื่ องยนต์ เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่ องดูนะว่าเสียงมันเป็ นยังไง
แล้วเดวให้ลองขับดูจะได้รู้ คราวนี้ท่าทีเขาก็เริ่ มเบาลง เราก็เลยให้เขาลองขับดูที่
ลาน ปรากฎว่าเขาถูกใจมาก ว่ารถมันแรงดีขบั ง่าย เราก็เลยบอกว่าช่วงนี้มี
โปรโมชัน่ นะได้ของแถมเยอะ ลูกค้าอยูด่ ีก็บอกว่าจองคันนี้ละ เราก็นึกในใจ ตอน
แรกยังติเราอยูเ่ ลยแต่ก็ดีใจนะเพราะขายได้คนั แรกเลยตอนนั้น หลังจากนั้น ลูกค้า
เอาไปใช้คนเห็นเยอะก็บอกว่าคนนั้นแนะนํามา
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อครับ ดีเนอะ อยูด่ ีๆก็แนะนํามาตั้งหลายคัน
พนักงาน :
ใช่ ยังต้องขอบคุณวันนั้นที่เราไม่ไปทะเลาะกับลูกค้านะ ฮ่าๆ
ผูส้ มั ภาษณ์ : ขอบคุณนะครับ
สั มภาษณ์คนที่ 2พนักงานของตัวแทนจาหน่ ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : รบกวนเล่าเกี่ยวกับการขายที่ประทับใจ หรื อเรื่ องราวที่ประทับใจจากลูกค้า ให้ฟัง
ได้ไหม
พนักงาน :
มีอยูค่ รั้งนึงที่รู้สึกว่าเราทุ่มเทกับลูกค้าคนนี้มาก คือเขาไปดูรถแล้วมัดจํายีห่ อ้ อื่นไป
แล้ว พอขากลับเขาขับผ่านร้านเราเลยแวะมาดูเล่น พอได้ลอง แล้วรู ้วา่ นิวตันคือ
คอร์ด เขาบอกว่าเสียดายทําไมมาเจอช้า เราก็ถามว่ามัดจําไปเท่าไหร่ เขาบอกว่า
ประมาณ 5000 บาท เราเลยตัดสินใจบอกไปว่าจะคุยกับผูจ้ ดั การให้สนไหม เขาดู
สนใจ เลยบอกว่าขอกลับไปคิดกันก่อนนะว่าจะเอาไง แต่ก็อยากได้ แถมเขาบอก
ว่าร้านนั้นแถมทองก็เลยจอง เราก็ไม่รู้จะทําไงดีแต่รู้สึกว่าลูกค้าคนนี้เขาเป็ น
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ผูส้ มั ภาษณ์ :
พนักงาน:
ผูส้ มั ภาษณ์ :

เจ้าของลานมัน จะช่วยให้รถแทรกเตอร์นิวตันเป็ นที่พบเห็นนมากขึ้น เลยตัดสินใจ
ไปคุยกับผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การก็ตกลงเพราะในหมู่บา้ นนั้นเรายังไม่มีลูกค้าเลยถ้าเข้า
ไปน่าจะสร้างโอกาสให้คนอื่นรู ้จกั เราเลยยอม ให้เงิน 5000 บาท กับแถมทอง แต่
ส่วนของแถมอื่นของเขาก็ถูกลดลงบางอย่างแทน วันต่อมาพอได้เรื่ องเราเลยไปรอ
พบเขาตั้งแต่ 6 โมงเช้าเลย แล้วเลยเสนอเขา เขาตอบตกลง เพราะเขาบอกก็อยาก
ได้อยูแ่ ต่ติดที่ภรรยา พอบอกแถมทองเหมือนภรรยาเลยไม่วา่ อะไร เราเลยได้เขา
เป็ นลูกค้า หลังจากนั้นก็มีลูกค้า 3-4 คนเลยที่เขาแนะนํามา เพราะว่าเขาเห็นแกใช้
เลยมาถาม เรารู ้สึกภูมิใจมากที่ขายได้ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะเนี้ย
อ่อครับ ทุ่มเทมากๆ แต่ก็ดีเนอะลูกค้าแนะนํามาอีกตั้งหลายคน
พยายามมาก เพราะ เราก็อยากขายให้ได้แหละ แต่ตอนแรกก็กลัวๆอยูเ่ หมือนกันว่า
จะขายไม่ได้
ขอบคุณนะครับ

สั มภาษคนที่ 3พนักงานของตัวแทนจาหน่ ายนิวตันแทรกเตอร์ จังหวัดยโสธร
ผูส้ มั ภาษณ์ : รบกวนเล่าเกี่ยวกับการขายที่ประทับใจ หรื อเรื่ องราวที่ประทับใจจากลูกค้า ให้ฟัง
ได้ไหมครับ
ผูป้ ระกอบการ: มีคนนึงเขาเป็ นช่างที่เราขายให้ตอนนั้นขายอีกยีห่ อ้ นึงไป ต่อมาเขาพาญาติพนี่ อ้ ง
คนรู ้จกั ในหมู่บา้ นแถวนั้นมาซื้อหลายคันเลย ทั้งๆที่เขาอยูค่ นละจังหวัด
ผูส้ มั ภาษณ์ : แล้วเหตุการณ์ตอนที่เขามาซื้อเป็ นยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
ผูป้ ระกอบการ: ตอนแรกที่เขามาที่ร้านเราก็งงนะ มาจากจังหวัดอื่น เขามาถึงก็มาถามเลยว่ารุ่ นนี้
เป็ นไง มีโปรโมชัน่ อะไร เราก็แนะนําไป พอมานัง่ คุยกันตอนคุยเรื่ องสินเชื่อ เรา
เลยถามเขาว่า ทําไมถึงมาไกลจัง เขาเลยเล่าให้ฟัง ว่าเขาไปดูที่จงั หวัดเขามาแล้ว
พอมาคุยเรื่ องเงินดาวน์ เขาบอกว่าเงินไม่พอ ทางร้านนั้นก็ไม่สนใจเขาเลย เขารู ้สึก
ไม่พอใจ พอรู ้วา่ เงินยังไม่พอก็เมินกันเฉยเลยเลยออกมาเลย วันต่อมามาทําธุระ
แถวนี้เลยแวะมาดูที่ร้านเรา นี้ละ พอฟังจบเราก็เลยตอบว่าไม่เป็ นเดี๋ยวเราช่วย
จัดการนะจะหาทางช่วย เขาเลยตอบกลับว่า เออดีเนอะ คนบ้านเดียวกันเขาไม่ขาย
ให้ คนต่างถิ่นขายให้เฉยเลย หลังจากนั้นก็รู้จกั กันมาเรื่ อย บางทีเขามาจ่ายงวดเอา
ต้นหอมจากสวนมาฝากด้วย อุปกรณ์บางชิ้นเราถามว่าอันนั้นดีไหมเขาก็ยงั แนะนํา
ว่ายีห่ อ้ ไหนดีบา้ ง
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่อเป็ นลูกค้าที่สุดยอดมากเลยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ช่วยเล่าให้ฟัง
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สั มภาษณ์คนที่ 4
ผูส้ มั ภาษณ์ : วันนี้มีลูกค้ามาต่อว่าเรื่ องการทํางานของร้านเราด้วย
ผูป้ ระกอบการ : เกิดอะไรขึ้นหล่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : เขาบอกว่าพนักงานเรารับเรื่ องแล้วไปซ่อมให้เขาผิดแถมยังคิดเงินด้วย เขาว่าเขา
แจ้งซ่อม แต่ช่างไปเปลี่ยนนํ้ามันเครื่ องเฉยเลย
ผูป้ ระกอบการ : แล้วเราทําไงหล่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ : เราก็ขอโทษเขา แล้วบอกจะปรับปรุ ง
ผูป้ ระกอบการ : อ่อดีแล้ว
ผูส้ มั ภาษณ์ : เราจะปรับปรุ งเรื่ องนี้ ถ้ามีเกิดบ่อยจะสร้างชื่อเสียให้เราแทนชื่อเสียงนะ
ผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการ : นั้นสิ แล้วเราคิดไรไว้ไหม
ผูส้ มั ภาษณ์ : ยังไม่ได้คิดเลย แล้วคุณผูป้ ระกอบการเคยมีประสบการณ์หลังการบริ การที่ดีไหม
ผูป้ ระกอบการ : มีบริ ษทั รถยนต์ยหี่ อ้ นึง รู ้สึกประทับใจการบริ การของเขานะ เพราะ เวลาเอารถไป
เข้ารับบริ การแล้วประมาณ 2-3 วันจะมีพนักงานโทรมาถามเรื่ องการให้บริ การด้วย
ผูส้ มั ภาษณ์ : อ่องั้นเราควรมีแบบนี้นะผมว่ามันดีนะจะได้รับฟังผลตอบรับด้วย และยังสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้ดว้ ย แต่เราน่าจะเป็ นการคุยแบบไม่เป็ นทางการมากจนเกินไปดี
ไหม
ผูป้ ระกอบการ: ก็ดีนะ จะได้รู้ดว้ ยว่าการบริ การของร้านเราเป็ นไงบ้างและเป็ นการติดต่อกับลูกค้า
ด้วยเลย

ภาคผนวกค
การตอบคาถามเพื่อค้นหา IKIGAI ของผู้ศึกษา
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การตอบคาถามเพื่อค้นหา IKIGAI ของผู้ศึกษา
การตอบคาถามเพื่อค้นหา IKIGAI ของผู้ศึกษาโดยผ่านการตอบคําถาม 4 ข้อ
1. โลกกาลังต้ องการอะไรมากที่สุด (ธุรกิจของเราลูกค้าประสบปัญหาอะไรบ้ าง)
ในอุตสาหกรรมการจําหน่ายรถแทรกเตอร์ในจังหวัดยโสธร ยังขาดผูป้ ระกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งการขายและหลังการขาย โดยยังมีการอํานวยความสะดวกและการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าอย่างไม่ทวั่ ถึง เนื่องจากการแต่ละตัวแทนจําหน่ายเน้นการจําหน่ายเป็ นหลัก
2. อะไรคือสิ่ งที่ท่านรักที่จะทา (ผู้ศึกษาหลงไหลในการทาอะไร)
ผูศ้ ึกษารักที่พดู คุยแลกเปลี่ยนความรู ้และแนวคิดต่างๆกับผูค้ นหลากหลาย โดยเฉพาะความรู ้ดา้ น
เทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจ
3. อะไรคือสิ่ งที่ท่านทาได้ ดีที่สุด (ผู้ศึกษามีความถนัดในเรื่องอะไร)
ผูศ้ ึกษามีความสามารถในการนําความรู ้ที่ได้จากการพูดคุยมาวิเคราะห์เพือ่ แนะนําต่อผูอ้ ื่น
4. อะไรที่จะสร้ างรายได้ ให้ แก่ ท่าน (ผู้ศึกษาทาอาชีพอะไร)
ผูศ้ ึกษาเป็ นพนักงานของตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์นิวตัน จังหวัดยโสธร
ซึ่งหลังจากนั้นจึงนําคําตอบจากคําถามด้านบนมาวิเคราะห์และพบว่า
1. Passion
(ผูศ้ ึกษาหลงไหลในการทําอะไร + ผูศ้ ึกษามีความถนัดในเรื่ องอะไร) คือ การพูดคุยกับผูค้ น
ต่างๆเพือ่ แลกเปลี่ยนความรู ้ แนวคิดและประสบการณ์
2. Mission
(ผูศ้ ึกษาหลงไหลในการทําอะไร + ธุรกิจของเราลูกค้าประสบปั ญหาอะไรบ้าง) คือ การ
แนะนําสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและใส่ใจดูแลลูกค้าทั้งระหว่างการขายและหลังการขาย
นอกจากนี้ยงั ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น การให้คาํ ปรึ กษา ช่วยแก้ไขปั ญหา เป็ นต้น
3. Profession
(ผูศ้ ึกษาทําอาชีพอะไร + ผูศ้ ึกษามีความถนัดในเรื่ องอะไร) คือ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และนําคําแนะนําจากลูกค้ามาปรับปรุ งคุณภาพในการ
บริ การ
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4.

Vocation
(ผูศ้ ึกษาทําอาชีพอะไร + ธุรกิจของเราลูกค้าประสบปั ญหาอะไรบ้าง) คือ พนักงานของ
ตัวแทนจําหน่ายนิวตันจังหวัดยโสธรที่ทาํ หน้าที่ติดต่อกับลูกค้าในเรื่ องการบริ การหลังการขายและรับ
ฟังข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุ งร้าน
เมื่อรวบรวมทั้ง4 หัวข้อออกมาเป็ น IKIGAIของผูศ้ ึกษา คือ การเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยแนะนําสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การอํานวย
ความสะดวกและใส่ใจการแก้ไขปั ญหาต่างๆทั้งการขายและการบริ การหลังการขาย โดยรวบรวมข้อมูล
จากการพูดคุยกับลูกค้าและผูท้ ี่มีความรู ้ในด้านต่างๆแล้ วนํามาวิเคราะห์ปรับปรุ งเพือ่ ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า
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