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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สมาคมผูค้ ้าปลีกไทย (2559) กล่าวว่า ร้านคา้ปลีกในประเทศไทยมีประมาณ 680,000 
ร้านคา้ ในปี พ.ศ. 2558 มีอตัราเฉล่ีย การเจริญเติบโตร้อยละ 3 คาดวา่ปี พ.ศ. 2559 จะมีอตัราเฉล่ีย
การเจริญเติบโตร้อยละ 2.6 ร้านคา้ปลีกมีความส าคญัและมีคู่ประเทศไทยมาแต่โบราณ  
 ร้านคา้ปลีกแบบเดิมจะมีเสน่ห์หรือเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากการขายแบบใหม่ อย่างเช่น 
สินคา้ท่ีขาย อธัยาศยัใจคอของคนขาย มีการแยกช้ินหรือแบ่งขาย และในบางคร้ังก็มีการลดราคา
เล็กๆ นอ้ยๆใหแ้ก่ลูกคา้ ร้านคา้ปลีกยงัเปรียบเสมือนสภากาแฟ เน่ืองจากเป็นแหล่งพบปะของผูค้น
ในชุมชนไดพ้บเจอและพูดคุยกนั และร้านคา้ปลีกในประเทศไทยมกัจะเป็นธุรกิจแบบครอบครัว 
ท่ีตั้งอยู่ในเขตชุนชน ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายสินคา้ให้กบัประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง จ าหน่าย
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีความส าคญัต่อชีวติประจ าวนัท่ีหลากหลายประเภท  
  ร้านบูตสัเอ็กเพลสเป็นร้านคา้ปลีกขนาดกลาง ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
โดยนางสาวปริชาติ คงเจริญ และนายบุญชยั คงเจริญ (พี่ชาย)  ได้ร่วมกูเ้งินเพื่อลงทุนค่าก่อสร้าง
อาคารและซ้ือสินคา้ จ านวน 2.2 ลา้นบาท ร้านบูตสัเอ็กเพลส ตั้งอยูเ่ลขท่ี 190 หมู่ 6 บา้นกุดพงัเครือ 
ต. ท่ากระเสริม อ. น ้ าพอง จ. ขอนแก่น เป็นอาคารพาณิชยช์ั้นเดียว 8 คูหา บนทางหลวงหมายเลข 
2183 ร้านตั้งอยู่ห่างจากตวัเมืองขอนแก่น ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากตวัตลาดหนองกุง              
(น ้าพอง) ประมาณ 16 กิโลเมตร  มีการจดัจ าหน่ายสินคา้ปลีกและส่ง แต่ทางร้านจะเนน้ท่ีขายสินคา้
ปลีกเป็นส่วนใหญ่ เปิดท าการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 20.30 น. มีการจ าหน่ายสินคา้และบริการ
หลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในชุมชน โดยแบ่งพื้นท่ีการจดัจ าหน่าย
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนมินิมาร์ท จ าหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ไฟฟ้า บริการอินเตอร์เน็ต                
รับถ่ายเอกสาร เคลือบบตัร รับ-ส่งแฟกซ์และใหบ้ริการ ไวไฟ (Wifi) ฟรี 
  ส่วนดา้นนอก จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ปุ๋ย เคมีเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ท่อพีวีซี อาหารสัตว ์
และจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์  
  ส่วนบริเวณหน้าร้าน มีร้านขายส้มต าขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นของทางร้านเอง และไดแ้บ่งพื้นท่ี             
ใหช้าวบา้นมาขายสินคา้ไดฟ้รี ไดแ้ก่ ร้านขายลูกช้ิน แผงขายผกั และร้านขายเน้ือหมู    
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 ปัจจุบนัร้านบูตสัเอ็กเพลสมีพนกังานจ านวน 5 คน ผูจ้ดัการจ านวน 1 คน พนกังานเก็บเงิน 
จ านวน 1 คนและพนักงานขายจ านวน 5 คน และผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีดูแล ก ากบั ติดตามการ
ท างานของพนักงานทุกคน จดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย จดัซ้ือ เช็คสต็อกสินคา้ และก าหนดราคา
สินคา้ ผูป้ระกอบการไดม้อบอ านาจการตดัสินใจใหผู้จ้ดัการดูแลกิจการแทนไดทุ้กอยา่ง   
 ในปี พ.ศ. 2558 เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาภยัแลง้และ
ฝนท่ีมาล่าช้า จึงไม่มีน ้ าเพียงพอในการเพาะปลูก แต่เน่ืองจากพื้นท่ีในต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน ้ า
พองเป็นพื้นท่ีลุ่ม มีล าน ้ าพองไหลผ่าน มีระบบชลประทานคลองไฟฟ้าท่ีดี และมีหนองน ้ าขนาด
ใหญ่หลายแห่ง ท าให้มีน ้ าใช้ในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ ส าหรับการปลูกพืชท่ีใช้น ้ าน้อย เช่น 
ฝร่ัง มะเขือ พริก บวบงู ตะไคร้ และพืชสวนอ่ืนๆ ส่งผลให้ชาวนาในพื้นท่ีสามารถปลูกพืชไดต้ลอด
ทั้งปี เม่ือชาวนามีรายไดจ้ากการขายพืชผลทางการเกษตร จึงท าให้สามารถใชจ่้ายในการด ารงชีพได้
อย่างดี ส่งผลดีต่อร้านบูตสัเอ็กเพลสท าให้ขายสินคา้ทางการเกษตรและสินคา้อุปโภคบริโภคได้
อยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลให้ผลประกอบการในปี พ.ศ. 2558 มียอดขายเป็นเงิน 5,000,000 บาท คิดเป็น
รายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 420,000 บาทต่อเดือน 
  คู่แข่งขนัทางธุรกิจท่ีจ าหน่ายสินค้าชนิดเดียวกัน หรือมีความใกล้เคียงกันกับร้านบูตสั            
เอก็เพลส ในต าบลท่ากระเสริม มี 20 ร้าน แต่มีคู่แข่งขนัโดยตรง จ านวน 1 ร้าน ไดแ้ก่ ร้านครองพล
ซุปเปอร์มาร์ท ซ่ึงอยูใ่กลก้นัเพียง 200 เมตร และด าเนินกิจการมาแลว้ 25 ปี การท่ีร้านคา้อยูใ่กลก้นั
ท าใหบ้างคร้ังลูกคา้มีอ านาจต่อรองซ้ือ ส่งผลดีต่อลูกคา้และท าใหลู้กคา้มีความสะดวก มาคร้ังเดียวก็
ได้สินคา้ครบครัน ดงันั้นเม่ือลูกคา้คิดจะซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคหรืออุปกรณ์ทางการเกษตร ก็
มกัจะเดินทางมาท่ีหมู่บา้นกุดพงัเครือเป็นท่ีแรก เม่ือปลายปีท่ีแลว้ร้านครองพลซุปเปอร์มาร์ท ได้
ขยายกิจการ สร้างอาคารขนาดใหญ่ และเปิดจ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทางร้านคู่คา้
มีการปรับปรุง และขยายกิจการนั้น เม่ือมองในดา้นการตลาด ซ่ึงท าให้ร้านบูตสัเอ็กเพลสมีความ
เส่ียงท่ีจะมีผลประกอบการลดลง ดงันั้นร้านบูตสัเอ็กเพลสตอ้งการมีพฒันาหรือปรับปรุงรูปแบบ
การบริการและการบริหารจดัการภายในให้ทนัสมยั มีความพร้อมในการแข่งขนั เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  จากการวิเคราะห์การจดัการร้านคู่แข่ง ซ่ึงเป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ มีรูปแบบการจดัการ          
แบบร้านคา้สมยัใหม่ คือ มีระบบโปรแกรมการขายหน้าร้าน ลูกคา้หยิบสินคา้เอง และช าระเงินท่ี               
เคาเตอร์ ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว แต่ด้านความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อลูกคา้ค่อนข้างน้อย ส่วนร้าน 
บูตสัเอ็กเพลส มีรูปแบบการจดัการแบบก่ึงระหว่างร้านคา้สมยัใหม่กบัร้านคา้ปลีกแบบเดิม คือ                   
มีความสะดวกรวดเร็ว แต่ก็ยงัมีการบริการหยิบสินคา้ให้ มีการรับเงินมาจ่ายแทน มีบริการจดัส่ง
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สินคา้ถึงรถยนต ์ท าใหมี้โอกาสในการพดูคุยสนทนากบัลูกคา้ค่อนขา้งมาก ส่งผลให้มีความสัมพนัธ์
อนัดีต่อลูกคา้มากกวา่ ซ่ึงถือวา่เป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของร้านบูตสัเอก็เพลส 
  ร้านบูตัสเอ็กเพลสเป็นร้านค้าปลีกขนาดกลางท่ีมีข้อจ ากัดด้านเงินทุน ปัจจุบันจึง                    
ไม่สามารถท่ีจะพัฒนาหรือขยายกิจการโดยการใช้เงินทุนจ านวนมากได้  ผู ้ศึกษาในฐานะ
ผูป้ระกอบการมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดสุนทรียสาธก ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามเชิงบวกคน้หา
ประสบการณ์ท่ีดีมาพฒันาหน่วยงานหรือร้านค้าได้ เป็นวิธีท่ีสามารถท าได้ง่าย เห็นผล และ                  
ใชเ้งินทุนนอ้ย  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะน าเอาสุนทรียสาธกมาพฒันาร้านคา้  โดยการศึกษาเร่ือง
การประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขายร้านบูตสัเอ็กเพลส โดยมีก าหนด
เป้าหมายระยะสั้นในการเพิ่มยอดขาย ในปี พ.ศ. 2559 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 คิดเป็นเงินจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 500,000 บาท จากปี พ.ศ. 2558 ส่วนเป้าหมายในระยะยาว มียอดขายเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ปีท่ี
ผา่นมา  
 
2.  วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
 2.1  เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านบูตสัเอก็เพลส 
 2.2  เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านบูตสัเอก็เพลส 
 
3.  ขอบเขตของกำรศึกษำ  
 3.1  ด้ำนเนือ้หำ  
  ค้นหาประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุดของลูกค้า โดยการสังเกตและสัมภาษณ์                  
ดว้ยค าถามเชิงบวกตามทฤษฏีสุนทรียสาธก โดยน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมา
ใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งค  าถาม เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น น าทฤษฏี
สัตว ์4 ทิศมาวิเคราะห์เพื่อคน้หาลกัษณะท่ีโดดเด่นของลูกคา้ แลว้น ามาวิเคราะห์ร่วมกบัสออ่าร์ 
(SOAR Analysis) เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ส่ิงใด ท่ีสามารถวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่ม
ยอดขาย ทั้งจุดแข็ง โอกาส ส่ิงท่ีอยากเป็นและผลลพัธ์ท่ีตามมา เพื่อน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางใน
การเพิ่มยอดขาย ต่อมาท าการประเมินผล 4 ระดบัของเคิร์กแพทริค เพื่อสังเกต ติดตามและประเมินผล
การท าโครงการ  
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 3.2  ด้ำนระยะเวลำ   
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาประมาณ 4 เดือน คือ เดือนมีนาคม              
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
 
 3.3  ด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง จากการสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ในเขต ต. ท่ากระเสริม             
อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น จ านวน 30 คน    
 
4.   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 4.1  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นสินคา้และบริการ 
 4.2 ผลประกอบการของร้านบูตสัเอก็เพลสมียอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  
5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 5.1  ลูกคา้ หมายถึง ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านบูตสัเอก็เพลส 
 5.2   ร้านบูตสัเอก็เพลส หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ สินคา้อุปโภคบริโภค 
อุปกรณ์ไฟฟ้า บริการอินเตอร์เน็ต รับถ่ายเอกสาร เคลือบบตัร รับ-ส่งแฟกซ์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ปุ๋ย 
เคมีเกษตร อุปกรณ์การเกษตร อาหารสัตว ์และจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ 
 5.3  การเพิ่มยอดขาย หมายถึง กระบวนการจดัการท่ีท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึน 
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ยอดขาย: กรณีศึกษา ร้านบูตสัเอ็กเพลส  โดยใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: 
AI) ผสมผสานกบักลยุทธ์ทางการตลาด น าไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อสร้างแนวทางปฏิบติั
เก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันา เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน ดงัน้ี 
 
1.  วธีิกำรศึกษำ 
 ท าการศึกษาด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ์โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธกเป็น
เคร่ืองมือหลักในการศึกษา  โดยเร่ิมจากการตั้งค  าถามเชิงบวก เก่ียวกับประสบการณ์ดีๆ ส่ิงท่ี
ประทับใจเก่ียวกับร้านบูตัสเอ็กเพลสจากลูกค้า ค้นหาลักษณะโดดเด่นของลูกค้าตามทฤษฏี               
สัตวส่ี์ทิศ และน าเอาจุดร่วมและจุดโดดเด่น เร่ืองราวดีๆ น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปขยายผลเพื่อเพิ่ม
ยอดขายของร้านบูตสัเอก็เพลส  
 
2.  กลุ่มตัวอย่ำง 
 ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการร้านบูตสัเอ็กเพลส จ านวน 30 คน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2559  
 
3.  ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำและวธีิเกบ็ข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถจดัประเภทขอ้มูลตามการศึกษาออกเป็น 2 แนวทาง คือ 
 
 3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  ใช้กระบวนการคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ แบบ
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยการตั้งค  าถามตามหลกักระบวนการสุนทรียสาธก 
(Appreciative Inquiry: AI) กบักลุ่มตวัอยา่ง ท าการศึกษาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดย
มุ่งเนน้สัมภาษณ์เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีดีดว้ยการตั้งค  าถามเชิงบวกผูศึ้กษาด าเนินการดงัน้ี 
 1)  อะไร (What) ตั้งค  าถามเก่ียวกบัการบริการของร้านบูตสัเอ็กเพลส ท่ีท าให้เกิด
ความประทบัใจวา่คืออะไร 
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 2)  เม่ือไร (When) โดยท าการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมีความเต็มใจให้ขอ้มูล มีเวลาวา่ง
และไม่เร่งรีบ 
 3)  ใคร (Who) ผูศึ้กษาเป็นผูต้ ั้ งค  าถามกับผูถู้กสัมภาษณ์เอง เพื่อท่ีจะได้เห็น                
ถึงลกัษณะอาการท่ีแสดงออกของลูกคา้ รวมทั้งไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการและใชไ้ดจ้ริง 
 4)  กลุ่มเป้าหมาย (Whom) ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านบูตสัเอก็เพลส 
 5)  ท่ีไหน (Where) ท่ีร้านบูตสัเอก็เพลส 
 6)  อยา่งไร (How) การตั้งค  าถามแบบสุนทรียสาธก เน้นไปท่ีค าถามเชิงบวกและ
ไม่เป็นทางการ 
 เพื่อไดม้าซ่ึงค าตอบในมุมมองท่ีหลากหลาย จากการเล่าประสบการณ์ดา้น ความประทบัใจ 
เพื่อน าไปสู่การคน้พบปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อน ามาวิเคราะห์มุมมอง
ในการจดัการทางธุรกิจ 
   
 3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
  โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้จากการค้นควา้เอกสาร นิตยสาร วารสาร 
หนังสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ส่ืออินเตอร์เน็ต โดยได้มีการรวบรวมวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อน ามา
วเิคราะห์ทางดา้นการศึกษา 
 
4.  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 แบ่งขั้นตอนการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาได ้ดงัน้ี 
 4.1 กำรค้นหำประสบกำรณ์เชิงบวกของลูกค้ำทีม่ำใช้บริกำรร้ำนบูตัสเอก็เพลส 
 โดยน าเอาแนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) มาใชใ้นเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ
สัมภาษณ์ด้วยค าถามเชิงบวกกบักลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีดีท่ีเกิดข้ึนในการเขา้มาใช้
บริการ จ านวน 30 คนโดยใชก้ระบวนการ 4-D Dialogue ดงัน้ี 
  4.1.1 กระบวนการคน้หา (Discovery) เป็นขั้นแรกเพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวก 
ความประทบัใจในการใช้บริการของร้านบูตสัเอ็กเพลส ค้นหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของร้าน โดยวิธีการ
สังเกตและสัมภาษณ์ตามหลกัการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เพื่อน าไปสู่การคน้พบ
ส่ิงดี ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคลโดยใชก้ารถามค าถามเชิงบวกแบบปลายเปิดซ่ึงไดแ้ก่ค าถามต่อไปน้ี  
   1) ถามขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ เช่น ช่ือ เพศ อาย ุอาชีพ 
   2) ท่านรู้จกัร้านบูตสัเอก็เพลสไดอ้ยา่งไรค่ะ 
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   3) ร้านบูตสัเอ็กเพลสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบาย
หน่อยค่ะ 
   4) สินคา้อะไรท่ีท่านชอบซ้ือเป็นประจ าบา้งค่ะ 
   5) สินคา้ของร้านบูตสัเอ็กเพลส แตกต่างจากซ้ือท่ีอ่ืนอย่างไร อธิบาย
หน่อยคะ 
   6) ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตสัเอก็เพลสตรงไหนบา้งค่ะ 
   ด้วยวิธีการตั้งค  าถามดังกล่าวน้ี สามารถท าให้ได้ค  าตอบในหลากหลาย
รูปแบบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จากการศึกษาผูศึ้กษาไดค้น้พบลกัษณะท่ีโดดเด่น 
ของกลุ่มลูกคา้ ท่ีมีลกัษณะ 4 ประเภทตามหลกัแนวคิดสัตว ์4 ทิศ คือหนู หมี อินทรียแ์ละกระทิง
โดยมีหลกัการแบ่งจากการสังเกตพฤติกรรมและประโยคท่ีใชจ้ากการตอบค าถาม (ภาคผนวก ก) 
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นมาจดัการวิเคราะห์
หาความถ่ีของค าตอบเพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น  และน าขอ้มูลมาเขา้สู่
กระบวนการวาดความฝันต่อไป 
 
 4.2 แนวทำงในกำรเพิม่ยอดขำยของร้ำนบูตัสเอก็เพลส  
  4.2.1 กระบวนการสร้างความฝัน (Dream) เป็นขั้นตอนในการสร้างวิสัยทศัน์ 
ทิศทาง หรือการวาดฝันภาพในอนาคตให้กบัร้านบูตสัเอ็กเพลส น าขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม
และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นไปท า SOAR Analysis ให้ทราบถึงจุดแข็ง โอกาสของร้านบูตสัเอ็ก
เพลส เพื่อวาดฝัน (Dream) โดยขยายผลเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้เห็นผลไดจ้ริง ถึงส่ิงท่ีจะเป็น
ในอนาคตตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย  
  4.2.2 กระบวนการออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบวิธีการ การน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพื่อไปก าหนดวิสัยทศัน์หรือความฝัน แลว้น าเอาจุด
ร่วมและจุดโดดเด่นมาวิเคราะห์ร่วมกบัส่ิงท่ีคน้พบลกัษณะโดดเด่นของลูกคา้ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ 
น ามาสู่การวางแนวทางในการเพิ่มยอดขาย และท าการประเมินผล ตามหลกัทฤษฏีของ Kirkpatrick 
(Kirkpatrick’s Four Level Evaluation Model)   
  4.2.3 กระบวนการสร้างแผน (Destiny) โดยการน าส่ิงท่ีออกแบบวางแผนไว ้
น ามาสู่กระบวนการปฏิบติัจริง เพื่อไปให้ถึงความฝันท่ีตอ้งการ โดยการใช้กระบวนการเชิงบวก              
ในการเรียนรู้และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให้เข้ากบัสถานการณ์ของร้านบูตสัเอ็กเพลส 
พร้อมน าผลท่ีไดไ้ปต่อยอดในการเพิ่มยอดขายต่อไป 
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5.  วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ จะน ามาวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 5.1  วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ความประทบัใจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีท าให้เกิด
ความประทบัใจดว้ยการสะทอ้นความรู้สึกท่ีเกิดจากประสบการณ์ดงักล่าว 
 5.2 น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีแนวคิดสุนทรียสาธก 
จากนั้นท าการเช่ือมโยงเขา้กบัส่ิงท่ีคน้พบ เพื่อก าหนดปัจจยักระบวนการแนวคิดท่ีดีท่ีสุด น าไปสู่
การวางแนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านบูตสัเอ็กเพลส พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมท่ีน าไป
ปฏิบัติได้จริง และคอยสังเกต ติดตามและวดัผลการด าเนินการ เพื่อสรุปเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดของ
ร้านบูตสัเอก็เพลส 
 
6. กำรประเมินผล 
 ประเมินผลลูกคา้และพนกังานท่ีเขา้ร่วม หลงัจากเร่ิมด าเนินโครงการผา่นไปแลว้ 1 สัปดาห์
จากการสังเกตและสอบถาม โดยประยุกต์ใช้การประเมินผล 4 ระดับของเคิ ร์ก แพทริค 
(Kirkpatrick’s Four Level Evaluation Model) ในบางส่วน เช่น 1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) 
2) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 3) การประเมินผลลพัธ์ (Results) ว่ามีการเปล่ียนแปลง
อยา่งไร และท าการวดัผลทางดา้นยอดขายรวม โดยน ายอดขายในช่วงเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. พ.ศ. 2558 
เทียบกบั พ.ค. ถึง มิ.ย. พ.ศ. 2559  จากนั้นจึงพิจารณาผลลพัธ์โดยรวมขององค์กรว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ ถา้ยงัไม่ส าเร็จก็กลบัไปปรับปรุงในส่วนท่ีบกพร่อง และท าต่อไปเร่ือยๆ เพื่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 

 จากการศึกษาการประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขาย: กรณีศึกษา
ร้านบูตสัเอ็กเพลส ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชท้ฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: 
AI) ซ่ึงเป็นทฤษฎีหลกั และไดค้น้พบลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่นของลูกคา้ตามแนวทฤษฎีสัตวส่ี์ทิศ 
เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะและบุคลิกของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมา
ใช้บริการ แล้วน ามาศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพื่อเป็นแนวทาง                    
ในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการคน้หา (Discovery) 2) ขั้นตอนความฝัน 
(Dream) 3) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 4) ขั้นตอนเร่ิมต้นท า (Destiny) เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
 1.  เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ร้านบูตสัเอก็เพลส 
 2.  เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านบูตสัเอก็เพลส   
 ผูศึ้กษาได้ท าการสังเกตและสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ จ านวน 30 คน โดยมีขั้นตอน          
ในการท าเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 
1. ผลการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าทีม่าใช้บริการ ร้านบูตัสเอก็เพลส 
 ผลการศึกษาจากการสังเกตและสัมภาษณ์ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน (ดูในภาคผนวก 
ก) จากการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดค้น้พบลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่นของลูกคา้กลุ่มตวัอย่าง ตามแนวคิด
ผูน้ าส่ีทิศหรือสัตว ์4 ทิศ โดยสามารถแบ่งได ้4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 หนู มีความตอ้งการให้มีการทกัทาย เอาใจใส่ พนกังานมีความเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้แจ่มใส            
มีสินคา้แจกและมีการสนทนาหรือแนะน าสินคา้ 
 หมี มีความตอ้งการใหก้ารจดัเรียงสินคา้มีความเป็นระเบียบ สินคา้มีคุณภาพ ราคาถูก คุม้ค่า
คุม้ราคา และสินคา้มีครบครัน 
 กระทิง  มีความตอ้งการใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว สั่งสินคา้ได ้และมีจดัส่งสินคา้ถึงบา้น 
 อินทรีย ์มีความตอ้งการใหมี้สินคา้ท่ีแปลกใหม่ มีความหลากหลาย 
 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Divergences) และปัจจยั             
ท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ซ่ึงเป็นผลจากการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี  
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  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
 1) สินคา้ราคาถูก 
 2) มีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส 
 3) มีสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย 
 4) ดูแลเอาใจใส่ หยบิของให ้
 5) พดูจาดี ไพเราะ สุภาพ 
 6) มีความสะดวก รวดเร็ว 
 7) สินคา้เป็นหมวดหมู่ หาง่าย 
 8) สินคา้มีคุณภาพ 
 9) มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 
 1) สั่งสินคา้ได ้
 2) มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น 
 3) มีการลดราคาสินคา้ให้ 
 4) จดจ าลูกคา้ได ้
 5) มีการติดราคาสินคา้ 
 
2. แนวทางในการเพิม่ยอดขายของร้านบูตัสเอก็เพลส   
  จากผลการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธี
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) กระทัง่ไดปั้จจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์แผนกลยุทธ์โดยใชส้ออ่าร์ (SOAR Analysis) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจของร้านต่อไป 
 
 2.1 การวเิคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
  สออ่าร์ (SOAR Analysis) เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด                 
ซ่ึงสามารถน าเอาประสบการณ์ท่ีดีด้านบวกในมุมมองของลูกคา้มาวิเคราะห์ร่วมกบัจุดแข็งและ
โอกาสของร้านบูตสัเอ็กเพลส เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านบูตสัเอ็ก
เพลสต่อไป 
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ตารางที ่2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม โดยใชส้ออ่าร์ (SOAR Analysis) 
 

SOAR Analysis 

ส่ิงท่ีตอ้งคน้หา 
ในเชิงกลยทุธ์ 

Strategic Inquiry 

ส่ิงทีด่ีทีสุ่ดทีเ่รามีอยู่ขณะนี้ 
(Strengths) 

โอกาสทีเ่ป็นประโยชน์กบัองค์กร
(Opportunities) 

- สินคา้ราคาถูก 
- มีสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย
มาท่ีเดียวไดสิ้นคา้ครบครัน 
- ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ บริการเป็น
กนัเองมีอธัยาศยัดี พดูคุย/ทกัทาย
ดว้ยถอ้ยค าสุภาพ 
 - มีความสะดวก/รวดเร็ว 
- จดัสินคา้เป็นหมวดหมู/่หาง่าย 
- สินคา้มีคุณภาพ 
- สามารถสั่งสินคา้ได ้
- มีการอธิบายรายละเอียดและ
แนะน าสินคา้ 

- มีท าเลท่ีตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ใกล้
กบัสถานศึกษาและลอ้มรอบดว้ย
พื้นท่ีเพาะปลูกทางการเกษตร 
-ความหลากหลายของสินคา้/
บริการ ท าใหส้ามารถท าใหข้ยาย
ฐานลูกคา้ออกไปไดห้ลายกลุ่ม  
ท าใหไ้ดลู้กคา้ใหม่เพิ่มข้ึน 
- เน่ืองจากภาครัฐส่งเสริมให้มีการ
ปลูกพืชหมุนเวยีน จึงเป็นโอกาส
ใหเ้ราสามารถขายสินคา้ทาง
การเกษตรไดต้ลอดทั้งปี 

ส่ิงดีๆ ท่ีอยากให้
เห็นในองคก์ร 

Appreciative Intent 

ส่ิงทีเ่ราต้องการและอยากจะเห็นใน
อนาคต (Aspirations) 

ผลลพัธ์ทีเ่ราอยากจะเห็นและ
สามารถวดัผลเป็นรูปธรรมได้ 

(Results) 
ร้านบูตสัเอก็เพลสเป็นร้านสะดวก 
ท่ีคนในชุมชนนึกถึงเป็นท่ีแรกเม่ือ
ตอ้งการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค
และสินคา้ทางการเกษตร พร้อม
การใหก้ารบริการท่ียอดเยีย่ม 

- มียอดขายเพิ่มมากข้ึนกวา่ร้อยละ 
10 ใน พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็นเงิน
จ านวน 500,000 บาท 
 

  
 จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) พบว่า ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีอยู่
ขณะน้ี (Strengths) ของร้านบูตสัเอ็กเพลส มีสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย สินคา้มีคุณภาพและ
ราคาถูก อีกทั้งมีการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี มีการกล่าวทกัทาย/สอบถามลูกคา้ดว้ยถอ้ยค า
สุภาพ อ่อนนอ้ม เม่ือลูกคา้ตอ้งการสินคา้ก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้หากเป็น



33 

 

ลูกคา้ใหม่หรือลูกคา้หาสินคา้ไม่เจอ  พนักงานก็จะไปจดัหาสินคา้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
รวมถึงสินคา้ทางการเกษตรวสัดุก่อสร้าง เช่นพวกปุ๋ย อาหารสัตว ์ปูนและท่อพีวีซีพนกังานก็ท าการ
จดัส่งให้ลูกคา้ หากซ้ือสินคา้ในปริมาณมากก็มีบริการส่งถึงบา้นดว้ย และหากทางร้านสินคา้ขาด 
สตอ๊กทางร้านจะท าการสั่งสินคา้ และนดัวนัรับสินคา้ใหลู้กคา้ทนัที 
 
 2.2 โอกาสทีเ่ป็นประโยชน์กบัองค์กร (Opportunities)  
  ร้านบูตสัเอ็กเพลส ตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม ติดถนนใหญ่ บนทางหลวง ระหว่าง
ขอนแก่น-ตลาดหนองกุง และเป็นเส้นทางเช่ือมต่อไปยงั ต.โนนท่อน และ ต.บา้นขาม จึงท าให้              
มีลูกคา้จากพื้นท่ีใกลเ้คียงมาใชบ้ริการมากข้ึน และทางร้านมีสินคา้และการบริการท่ีหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากข้ึน และภาครัฐยงัมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช
หมุนเวียน หรือพืชใช้น ้ านอ้ย เกษตรกรสามารถปลูกพืชไดต้ลอดปี ท าให้เป็นโอกาสท่ีเราสามารถ
ขายสินคา้ทางการเกษตรไดต้ลอดปีเช่นกนั 
 
 2.3 ส่ิงทีเ่ราต้องการและอยากจะเห็นในอนาคต (Aspirations)  
  ร้านบูตสัเอ็กเพลสเป็นร้านสะดวก ท่ีคนในชุมชนนึกถึงเป็นท่ีแรกเม่ือตอ้งการซ้ือ
สินคา้อุปโภคบริโภค และสินคา้ทางการเกษตร พร้อมการใหก้ารบริการท่ียอดเยีย่ม  
 
 2.4 ผลลพัธ์ทีเ่ราอยากจะเห็นและสามารถวดัผลเป็นรูปธรรมได้ (Results)  
  ร้านบูตสัเอก็เพลสมียอดขายเพิ่มมากข้ึน 10% คิดเป็นเงิน 500,000 บาท ใน พ.ศ. 2560  
 
3. ขั้นตอนการวาดฝัน (Dream)  
  จากการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) ท  าให้ได้ข้อมูล ท่ีสามารถน ามาก าหนด
วสิัยทศัน์และ พนัธกิจ ไดด้งัน้ี 
  วสิัยทศัน์ (Vision) ร้านบูตสัเอก็เพลสเป็นร้านสะดวกซ้ือของชุมชน ในปี พ.ศ. 2561 
  พนัธกิจ (Mission) มีสินคา้ท่ีหลากหลาย ครบครัน มีการพฒันาระบบการจดัการภายใน 
ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน มีการบริการท่ีดีเยี่ยม
ดว้ยการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ บริการดว้ยหวัใจ   
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4. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
  จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทบัใจของลูกคา้
กลุ่มตวัอยา่งของร้านบูตสัเอ็กเพลส ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น
ของร้านคา้ น ามาวเิคราะห์ร่วมกบัลกัษณะท่ีโดดเด่นของคนทั้ง4ประเภท ตามแนวคิดของสัตวส่ี์ทิศ  
เพื่อท่ีจะน าไปออกแบบกิจกรรมตามโครงการท่ีสามารถน าไปต่อยอดเพื่อพฒันาธุรกิจต่อไป ภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ท่ีสามารถท าไดท้นัที และสามารถเห็นผลไดใ้นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
ซ่ึงไดท้ั้งหมด 8 โครงการ ดงัน้ี  
 1) โครงการท่ีด าเนินการแลว้ มี 4 โครงการ คือ 
  1.1) โครงการดูแล แคร์เหมือนญาติ  
  1.2) โครงการ 1 นาทีมีสาระ  
  1.3) โครงการกินขา้ว เล่าเร่ือง  
  1.4) โครงการ ใจแลกใจ จึงเขา้ใจ  
 2) โครงการท่ีก าลงัด าเนินการ มี 1 โครงการ คือ 
  โครงการชิงชา้หนา้บา้น  
 3) โครงการท่ีจะด าเนินการในอนาคต มี 3 โครงการคือ 
  3.1) โครงการทางด่วนพิเศษ 
  3.2) โครงการอบรมพนกังาน 
  3.3) โครงการต่อเติม เสริมสร้าง  
 ผูศึ้กษาไดว้างแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านบูตสัเอ็กเพลส 
ดงัน้ี 
 1.  โครงการ  ดูแล แคร์เหมือนญาติ 
  จากผลการสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีร้านบูตสัเอ็กเพลส พบว่าปัจจยัท่ีเป็น              
จุดร่วมคือ พนกังานร้านบูตสัเอก็เพลส มีการดูแลเอาใส่ใจลูกคา้และมีอธัยาศยัดี และจากการคน้พบ
ลกัษณะท่ีโดดเด่นของลูกคา้กลุ่มตวัอย่าง   ตามแนวคิดสัตว4์ ทิศ โดยเฉพาะลกัษณะแบบหนู ซ่ึง            
มีมากท่ีสุดถึง  19 คนจาก 30 คน มีความต้องการในด้านการต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่เป็น               
อย่างมาก (ดูในภาคผนวก ก) ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นว่ามีความส าคญัท่ีสามารถน าไปต่อยอดเพื่อพฒันา              
การบริการใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไปได ้ 
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความประทบัใจในการบริการ รู้สึกอบอุ่นทุกคร้ัง
ท่ีเขา้มารับบริการ พร้อมไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีเปรียบเสมือนดัง่ญาติพี่นอ้ง 
  ระยะเวลาในการด าเนินงาน : เร่ิมด าเนินการ พฤษภาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2559 
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  งบประมาณในการด าเนินการ:  ไม่มี 
  ก่อนใช้โครงการ 
  1) ลูกคา้บางท่านหากหาสินคา้ไม่พบ ก็จะไม่กลา้สอบถามและก็จะเดินออกจาก
ร้านทนัที 
  2) จากการสังเกตพบว่าลูกคา้บางท่านไม่พึงพอใจท่ีพนักงานไม่ยิ้มแยม้แจ่มใส 
พดูจาไม่สุภาพ 
  การค้นพบ (Discovery): จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท าให้ทราบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ชอบ
ใหมี้การทกัทาย พดูคุย ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง และจากการสังเกตพบวา่หากเรายิม้ให้ลูกคา้ก่อน 
บางคร้ังไม่ไดพู้ดอะไร ก็ท  าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกพอใจ กลา้พูดคุย สอบถามกบัพนกังานมากข้ึน 
และจากการคน้พบลกัษณะท่ีโดดเด่นของลุกคา้กลุ่มตวัอย่าง ประเภทหนู ท่ีชอบให้มีการตอ้นรับ
และการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งมาก 
  การวาดฝัน (Dream): ลูกคา้ได้รับการตอ้นรับเป็นอย่างดี ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่    
ท าใหรู้้สึกอบอุ่นและเป็นกนัเองมากท่ีสุดเหมือนดัง่ญาติพี่นอ้ง 
  การออกแบบ (Design):  
  1) ปลูกฝังใหพ้นกังานมีใจรักในการบริการ 
  2) จดัท าแบบแผนปฏิบติัในการตอ้นรับและการขายสินคา้ 
  ขั้นตอนการท า(Destiny): มอบหมายให้เจา้ของธุรกิจและพนกังานด าเนินการ โดย
ให้ทุกคนปฏิบติัตามแบบแผนปฏิบติั โดยเร่ิมจากการฝึกพนักงานทุกคนให้เห็นความส าคญัของ          
การบริการและหนา้ท่ีของตวัเอง ใหทุ้กคนมีใจรักในงานบริการ เม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้านให้ส่งยิม้
ให้ลูกคา้ก่อน แลว้กล่าวทกัทาย พูดคุย สอบถามความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยน ้ าเสียงและกิริยาท่ี
สุภาพ หากลูกคา้หาสินคา้ไม่พบก็ให้พนักงานช่วยจดัหาสินคา้และอ านวยความสะดวก รวมถึง
จดัส่งสินค้าให้เรียบร้อย หากลูกคา้มีขอ้ซักถามหรือสงสัยก็ให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าลูกค้าด้วย    
ความจริงใจ 
  หลงัใช้โครงการ: 
  1) ลูกคา้กลา้ท่ีจะพดูคุย ทกัทาย สอบถามกบัพนกังานมากข้ึน 
  2) จากการสังเกตพบวา่ลูกคา้ยิ้มแยม้แจ่มใส ดูผอ่นคลาย ไม่รีบเร่ง บางคร้ังก็นัง่
คุยกนัต่อท่ีหนา้ร้าน 
  การประเมินผลโครงการ: จากการสังเกตผลของพฤติกรรมของพนักงานและของ
ลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน ตั้ งแต่ลูกคา้เข้ามาในร้าน ดูพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีต่อลูกค้าตั้ งแต่การยิ้มให ้
ทกัทายตอ้นรับ รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
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  การประเมินปฏิกริิยาตอบสนอง: 
  ดา้นพนกังาน พนกังานใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามวธีิการด าเนินงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 
  ดา้นลูกคา้ ลูกคา้ยิ้มให้ บางคนก็บอกว่าดีจงั ประทบัใจท่ีทางร้านดูแล ใส่ใจลูกคา้            
ในดา้นการจดัหาสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและท าการจดัส่งสินคา้ถึงรถของลูกคา้ 
  การประเมินการเรียนรู้: 
  ด้านพนักงาน รู้ถึงวิธีการปฏิบัติในการต้อนรับลูกค้า การให้ค  าแนะน าตอบข้อ
ซกัถามของลูกคา้  
  การประเมินพฤติกรรม: 
  ดา้นพนกังาน มีความกระตือรือร้นในการตอ้นรับลูกคา้มากข้ึน ถา้วา่งก็เดินออกไป
ตอ้นรับ กล่าวทกัทาย 
  ดา้นลูกคา้ ลูกคา้ยิม้แยม้แจ่มใส นัง่รอสินคา้ มีการสนทนากนัเอง รู้สึกผอ่นคลาย 
  การประเมินผลลพัธ์ทีเ่กดิต่อองค์กร: 
  ร้านคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน พนกังานแจง้วา่ลูกคา้
พูดชมวา่การบริการเป็นกนัเอง มีการดูแลดีหยิบของให้ สั่งสินคา้ได ้นอกจากนั้นลูกคา้ยงัไวว้างใจ
ให้ทางร้านแก้ปัญหาส่วนตัวบางอย่างให้อีกด้วย เช่น โทรศัพท์มีปัญหา โทรออกไม่ได้ หรือ
สมคัรเล่นเฟสบุค๊/ไลน์ไม่ได ้
 
 2.  โครงการ  1 นาทมีีสาระ 
  จากผลการสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ี ร้านบูตัสเอ็กเพลส พบว่ามีลูกค้า                   
กลุ่มตวัอย่างบางส่วนโดยเฉพาะลูกค้าประเภทหนู ตามแนวคิดสัตว์ส่ีทิศ (ดูในภาคผนวก ก) 
ประทบัใจในการให้ค  าแนะน าสินคา้ มีการอธิบายพร้อมให้รายละเอียดสินคา้และผูศึ้กษาไดส้ังเกต
เพิ่มเติม จึงพบวา่หากเราอธิบายรายละเอียดสินคา้เพียงสันๆ แค่ 1 นาทีก็ท  าให้ขายสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน 
ก่อใหเ้กิดโครงการ 1 นาที มีสาระ ดงัน้ี 
  วตัถุประสงค์: เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในสินคา้และบริการนั้นๆ ท าให้
มีความมัน่ใจสามารถอธิบายหรือแนะน าสินคา้แก่ลูกคา้ได ้ท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ มัน่ใจ 
ในสินคา้และบริการของเรา 
  ระยะเวลาในการด าเนินงาน: เร่ิมด าเนินการ พฤษภาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2559 
  งบประมาณในการด าเนินการ: ไม่มี 
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  ก่อนใช้โครงการ: 
  1) พนกังานไม่มีความรู้เก่ียวกบับางสินคา้และบริการ ท าใหเ้สียโอกาสในการขาย 
  2) ลูกคา้ไม่มีความมัน่ใจในสินคา้และบริการ   
  การค้นพบ (Discovery): จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท าให้ทราบว่าลูกคา้มาซ้ือสินคา้
เพราะมีคนบอกต่อ วา่ซ้ือสินคา้ท่ีร้านน้ีดี มีการแนะน าสินคา้ท่ีดี เขา้ใจ น าไปใชง้านไดจ้ริง 
        จากการสังเกตพบวา่ หากมีการพดูคุยหรือแนะน าลูกคา้ท่ีมาซ้ือปุ๋ยและยา จะท าให้ขายสินคา้ได้
เกือบทุกคน เพราะลูกคา้บางคนไม่มีความรู้หรือไม่แน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ หากเราอธิบาย
เพิ่ม ลูกคา้จะเขา้ใจและตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน 
 การวาดฝัน (Dream): หากลูกคา้คิดจะซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้างและเคมีภณัฑ์ทางการ
เกษตรจะคิดถึงร้านบูตสัเอก็เพลสเป็นท่ีแรก 
 การออกแบบ (Design): มีการให้ความรู้กบัพนกังานในสินคา้และบริการนั้นๆให้
สามารถอธิบายและแนะน าสินคา้ได ้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจ 
 ขั้นตอนการท า (Destiny): มอบหมายใหเ้จา้ของธุรกิจและพนกังานด าเนินการ โดย 
 1) หากมีสินคา้เขา้มาใหม่ เจา้ของกิจการจะอธิบายหรือให้ความรู้แก่พนักงาน          
ในรายละเอียดของสินคา้นั้นๆ เช่น มียาฆ่าแมลงมาใหม่ ช่ืออะไร ใชพ้่นกบัแมลงอะไรไดบ้า้ง และ
อตัราส่วนใชท่ี้เท่าไหร่ ยาตวัไหนท่ีมีฤทธ์ิหกัลา้งกนั ตวัไหนส่งเสริมกนั 
 2) เม่ือลูกคา้มาซ้ือสินคา้ก็ให้พนกังานแจง้รายละเอียดคร่าวๆ ประมาณ 1 นาที 
แก่ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ทราบในรายละเอียดของสินคา้เบ้ืองตน้ หากลูกคา้เกิดขอ้สงสัยและซักถาม 
ใหพ้นกังานอธิบายเพิ่มเติม ดว้ยน ้าเสียงสุภาพ  
 หลงัใช้โครงการ: 
 1) พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน สามารถ
พดูคุย หรืออธิบายลูกคา้ได ้
 2) ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการมากข้ึน 
 3) สามารถขายสินคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึน 
 การประเมินผลโครงการ:  จากการสังเกตผลของพฤติกรรมของพนกังานและของ
ลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน พนกังานมีการพูดคุย แนะน ารายละเอียดสินคา้ ลูกคา้มีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไร 
โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
 การประเมินปฏิกริิยาตอบสนอง: 
 ด้านพนักงาน สนใจในตวัสินค้ามากข้ึน เดินดูว่าสินค้ามีอะไรบา้ง อะไรมาใหม่             
เดินเช็คดู จดัใหเ้ขา้ท่ี 
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 ดา้นลูกคา้ ลูกคา้ยืนฟังหรือให้ความสนใจเวลาท่ีพนกังานอธิบายรายละเอียดสินคา้
คร่าวๆ ใหท้ราบ 
 การประเมินการเรียนรู้: 
 ดา้นพนักงาน พนกังานเกิดการเรียนรู้ในตวัสินคา้มากข้ึน  มีความเขา้ใจ สามารถ
จดจ า หรือถา้จ าไม่ไดก้็สอบถามกบัเจา้ของร้านถึง วิธีการใช้และปะโยชน์ในสินคา้ท่ีตนไม่ทราบ
หรือไม่แน่ใจ 
 การประเมินพฤติกรรม: 
 ดา้นพนกังาน พนกังานสามารถอธิบายรายละเอียดสินคา้ไดดี้ข้ึน โดยพูดสั้นๆ จาก
แต่ก่อนจะให้ลูกคา้มาสอบถามกบัเจา้ของร้านเอง เพราะตนไม่มีความรู้ ไม่กลา้พูด ไม่กล้าตอบ
หรือไม่สามารถอธิบายลูกคา้ได ้
 ดา้นลูกคา้ ลูกคา้มีการหยิบสินคา้มาดูหรืออ่านฉลากตามดว้ยความสนใจหรือมีการ
สอบถามต่อพนกังาน เม่ือมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจ 
 การประเมินผลลพัธ์ทีเ่กดิต่อองค์กร: 
 ลูกคา้แสดงความช่ืนชมต่อพนกังาน ท่ีพนกังานสามารถให้ความรู้หรือรายละเอียด
สินคา้ รวมทั้งการแนะน า วธีิการใช ้ประโยชน์หรือโทษ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อชีวิต
และทรัพยสิ์นของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้รับรู้ไดถึ้งความห่วงใยท่ีทางร้านไดม้อบให้ และลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจ มัน่ใจ เช่ือใจในร้านคา้มากข้ึน ซ่ึงท าใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซ ้ าและบอกต่อ 
 
 3.  โครงการ  กนิข้าวเล่าเร่ือง 
  จากการท างานร่วมกันกับพนักงานมาหลายปี ท าให้มีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกัน
บ่อยคร้ัง และในการทานขา้วร่วมกนัท าให้เรารู้สึกผ่อนคลายกนัมากข้ึน ใครมีอะไรแนะน าหรือ
เสนออะไรก็คุยกันได้เลย ท าให้หลายคร้ังเกิดแนวคิดใหม่ดีๆ หรือมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน                 
อยูบ่่อยคร้ัง ทางผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นวา่ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีควรน ามาส่งเสริมและพฒันาให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป
ก่อใหเ้กิดโครงการ กินขา้ว เล่าเร่ือง 
  วตัถุประสงค์: เพื่อสานความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในองคก์ร ให้มีความรู้สึกสนิท
สนมเหมือนเป็นญาติกนั มีอะไรพดูคุย แนะน าตกัเตือนกนัได ้ท าให้พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รและรักองคก์ร พร้อมท่ีจะร่วมกนัสร้างสรรคแ์ละพฒันาองคก์รใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
  ระยะเวลาในการด าเนินงาน: เร่ิมด าเนินการ พฤษภาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2559 
  งบประมาณในการด าเนินการ:  300 บาทต่อสัปดาห์ 
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  ก่อนใช้โครงการ: 
  1) พนกังานพกัเท่ียงแลว้กลบัไปกินขา้วท่ีบา้น ไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
  2) เวลาประชุมพนักงานไม่ค่อยกล้าพูด ไม่กล้าเสนออะไร บอกว่าแล้วแต่                
เจา้ของร้าน 
  การค้นพบ (Discovery): จากการสังเกตพนักงานเวลาท่ีทานขา้วดว้ยกนั จะมีการ
พูดคุย หรือปรึกษาหารือกันแบบไม่มีความเขินอาย กล้าพูดหรือเสนอวิธีการในการปรับปรุง               
การท างานต่างๆ อยูบ่่อยคร้ัง ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ร้านคา้เป็นอยา่งมาก 
  การวาดฝัน (Dream): อยากเห็นคนในองคก์รมีความรัก ความสามคัคีกนั อยูด่ว้ยกนั
เหมือนญาติพี่นอ้งและรู้สึกถึงความเป็นคนส าคญัขององคก์ร 
  การออกแบบ (Design): ปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองคก์รมีการจดัทานขา้วกลางวนั
ดว้ยกนั อยา่งนอ้ย 3 วนัต่อสัปดาห์ 
  ขั้นตอนการท า (Destiny): ผูด้  าเนินการ เจา้ของกิจการและพนกังานทุกคน คือ              
1) มีการจดัทานขา้วกลางวนัดว้ยกนัอยา่งนอ้ย สัปดาห์ละ 3 วนั เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร 
ให้มีความสนิทสนม ท าให้รู้สึกอยู่กนัเหมือนญาติพี่น้อง มีอะไรก็พูดคุยกนัไดทุ้กเร่ือง ท าให้เป็น
วฒันธรรมขององคก์ร 2) หากมีโอกาสหรือมีงานต่างๆ ก็จะมีการพาพนกังานไปทานขา้วขา้งนอก 
เพื่อท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของร้านหรือเป็นตวัแทนของร้านค้า           
เขาก็จะเกิดความภูมิใจและรักในองคก์รมากยิง่ข้ึน 
  หลงัใช้โครงการ: 
  1) เจา้ของกิจการและพนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 
  2) พนกังานมีความกลา้ท่ีจะเล่า อธิบายหรือเสนอส่ิงต่างๆ ไดง่้ายและก่อให้เกิด
ประโยชน์เป็นอยา่งมาก 
  3) การท างานง่ายข้ึน สะดวก รวดเร็ว 
  การประเมินผลโครงการ: จากการสังเกตผลของพฤติกรรมหรือความสัมพนัธ์กนั
ภายในองคก์ร รวมถึงลูกคา้ดว้ย โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
  การประเมินปฏิกริิยาตอบสนอง: 
  ดา้นพนกังาน ใหค้วามร่วมมือ เตรียมขา้วมาดว้ยในตอนเชา้   
  ดา้นลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเดินผา่น ก็ยิม้ บางคนก็ทกัทาย   
  การประเมินการเรียนรู้: 
  ดา้นพนกังาน พนกังานอยูด่ว้ยกนัแบบครอบครัว  แบบพี่นอ้ง มีอะไรก็ช่วยเหลือกนั 
แบ่งปัน วา่กล่าวตกัเตือน หรือสอนกนัได ้
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  การประเมินพฤติกรรม: 
  ด้านพนักงาน เตรียมขา้วมาจากบ้านในตอนเช้าหรือไม่ก็กลับบ้านไปเอากับข้าว           
มาทานดว้ยกนั นัง่กินท่ีหนา้ร้าน เวลาลูกคา้มาซ้ือของก็กล่าวทกัทายชวนทานดว้ยกนั ระหวา่งทาน
ขา้วก็พูดคุย บางคร้ังก็ปรึกษา หารือกนัอย่างไม่เป็นทางการ  มีการแบ่งปันความคิดเห็น กลา้พูด  
กล้าเสนอในวนัหยุดของพนกังาน  พนักงานเองก็ยงัมาทานขา้วเท่ียงด้วยกนั นั่นแสดงให้เห็นว่า
พนกังานชอบท่ีไดท้านขา้วดว้ยกนั มีความผกูพนั วนัหยดุก็ยงัมา 
  ดา้นลูกคา้ ลูกคา้เห็นก็ทกัทาย สอบถามวา่กินขา้วกบัอะไร? อร่อยหรือไม่?  บางคร้ัง
ก็เดินมาชิมหรือนัง่ทานขา้วดว้ยกนั 
  การประเมินผลลพัธ์ทีเ่กดิต่อองค์กร: 
  พนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั กลา้พดูคุย ตกัเตือนหรือสอนงาน กลา้แสดง
ความคิดเห็น ไดแ้ง่มุมใหม่ๆ ไปจนถึงวธีิการในการแกปั้ญหาใหม่ๆ ไดอี้กดว้ย ท าให้การท างานง่าย
ข้ึน สะดวกและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน  
  ส่วนลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อร้านคา้ มีความสนิทสนม เป็นกนัเองกบัพนกังานมากข้ึน 
มีความคุน้เคยและพดูคุยกนัไดส้นิทใจมากข้ึน 
 
 4.  โครงการ ใจแลกใจ จึงเข้าใจ  
  เป็นโครงการท่ีต่อยอดมาจากโครงการกินข้าวเล่าเร่ือง เพราะหลังจากทดลอง                
ใชโ้ครงการกินขา้วเล่าเร่ืองแลว้ ท าใหส้ังเกตเห็นวา่พนกังานบางคนมีความสัมพนัธ์อนัดีกนัมากข้ึน 
มีการพูดคุยกนั แนะน ากนัมากข้ึน แต่ยงัพบว่าพนกังานบางคนมีปัญหาในการท างานหรือปัญหา
ส่วนตวั ท่ีไม่สามารถเล่าหรือพูดคุยต่อหนา้ผูอ่ื้นได ้หากเกิดปัญหาข้ึนระหวา่งท างาน ก็มกัจะโทษ
กนัไปมา ผูศึ้กษาจึงน าแนวคิดเชิงบวกเขา้มาแกปั้ญหา วา่ควรจะมีการเปิดใจกนัข้ึนระหวา่งพนกังาน
กบันายจา้ง เพื่อใหเ้ขา้ในตวัพนกังานคนนั้นมากข้ึน และเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนัต่อไป 
  วตัถุประสงค์: เพื่อเป็นการรับฟัง การเขา้ใจซ่ึงกนัซ่ึงกนัมากข้ึนระหวา่งพนกังานกบั
นายจา้ง  
  ระยะเวลาด าเนินการ: เร่ิมด าเนินการ เดือนกรกฎาคม 2559 
  งบประมาณในการด าเนินการ:  ไม่มี 
  ก่อนใช้โครงการ: 
  1) พนกังานมีกิริยาไม่เหมาะสมต่อลูกคา้และนายจา้งในบางคร้ังระหวา่งท างาน 
  2) พนกังานละเลยในหนา้ท่ีของตน 
  3) เจา้ของกิจการไม่พอใจการท างานของพนกังานแต่เก็บไว ้ไม่กลา้พดู ไม่เตือน 
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  4) พนกังานขาดงานบ่อย  
  การค้นพบ (Discovery): 
  จากการใช้โครงการกินขา้วเล่าเร่ืองท าให้พบว่าเวลาในการทานขา้วเท่ียงด้วยกัน           
มีเวลานอ้ยเกินไปและไม่มีความเป็นส่วนตวั  หากสอบถามอะไรท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัก็ดูไม่เหมาะสม 
พนกังานก็ไม่กล้าพูดออกมา หรือหากว่ากล่าวตกัเตือนก็จะท าให้อบัอายคนอ่ืนและจะท าให้รู้สึก          
ไม่ดีต่อกนั 
  มีเหตุการณ์คร้ังหน่ึง เคยต าหนิพนักงานคนหน่ึงว่าพูดห้วน ไม่มีค่ะ และพูดด้วย
น ้ าเสียงไม่สุภาพ  หลังต าหนิเลยให้พนักงานคนนั้นไปบอกคนอ่ืนๆ ด้วยว่าให้พูดกบัลูกคา้ด้วย
ถอ้ยค าสุภาพและไพเราะ แลว้พนกังานคนนั้นก็ไปบอกคนท่ีสอง ซ่ึงท าให้คนนั้นเขา้ใจผิด นอ้ยใจ
ท่ีว่าตวัเองพูดไม่ดี ท าให้ไม่มาท างานถึง 3 วนั จึงท าให้ เขา้ใจว่ามีอะไรควรพูดกนัมากข้ึน ไม่ควร
ฝากบอก ควรเปิดใจคุยกนั ไม่ควรปล่อยไวน้าน อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได ้
  การวาดฝัน (Dream): อยากเห็นนายจา้งและพนกังานทุกคนท างานอยา่งมีความสุข 
  การออกแบบ (Design): จัดให้มีการพูดคุยกับพนักงานแบบตวัต่อตวั ในพื้นท่ี
ส่วนตวั โดยจดัใหมี้การพดูคุย 1-2 เดือนต่อคร้ังแลว้แต่โอกาส 
  ขั้นตอนการท า (Destiny): ผูด้  าเนินการ เจา้ของกิจการและพนกังานทุกคน คือ 
  1) เจา้ของร้านจดัเวลาคุยกบัพนักงานตวัต่อตวัดว้ยแนวคิดเชิงบวก โดยถามถึง
ความประทบัใจในการท างาน ใหเ้ล่าประสบการณ์ดีๆ ใหฟั้ง 
  2) ให้พนักงานเปิดใจเล่าเร่ืองชีวิตส่วนตวัหรือการท างานอะไรก็ได้ ประมาณ            
10 นาที โดยเจา้ของร้านเป็นผูฟั้งอยา่งเดียว ไม่ถามกลบัไม่พดูแทรก 
  3) ใหเ้คา้ประเมินตนเองในการท างาน 
  4) การบอกใหรู้้ถึงจุดเด่นของพนกังานคนนั้น หรือส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข พร้อมร่วมกนั
คิดแนวทาง ในการแกไ้ขเป็นอยา่งๆ ไป ภายใตก้ฎเกณฑท่ี์ก าหนดร่วมกนั 
  หลงัใช้โครงการ: 
  1) พนักงานมีพฤติกรรมเปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงคนรอบข้างก็ เห็น           
การเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย เช่น พนกังานเคยเป็นคนพูดเสียงดงั เคา้ก็ปรับโทนเสียงลงมาให้นุ่มเวลา
คุยกบัลูกคา้ 
  2) เขา้ใจพนกังานมากข้ึนวา่ท าไมเขาถึงตอ้งขาดงานยอ่ย เพราะเคา้มีเร่ืองท่ีบา้น   
  3) พนกังานเขา้ใจนายจา้งมากข้ึน ตั้งใจท างาน คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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  การประเมินผลโครงการ: จากการสังเกตผลของพฤติกรรมหรือความสัมพนัธ์กนั
ภายในองคก์ร โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
  การประเมินปฏิกริิยาตอบสนอง:  
  ระหว่างคุยกนั ตอนแรกพนักงานก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไร พอพูดไปสักพกัก็เปิดใจ 
กล้าพูดคุยมากข้ึน สักพกัให้พนักงานเล่าเร่ืองชีวิตครอบครัวหรืออะไรก็ได้ พนักงานก็เล่าเร่ือง
ครอบครัวและกล่าวขอบคุณท่ีรับเขา้ท างาน พอเล่าไปบางคนถึงกบัร้องไห ้  
  การประเมินการเรียนรู้: 
  พนกังานเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจนายจา้งมากข้ึน ไม่เอาเปรียบเวลางาน  
  การประเมินพฤติกรรม: 
  พนกังานบางคนเปล่ียนไปอยา่งเห็นไดช้ดั มีการปรับปรุงจุดบกพร่องของตวัเอง เช่น 
จากท่ีเคยพูดเสียงดงั ก็มีการปรับโทนเสียงให้นุ่ม น่าฟัง พนกังานไม่เอาเปรียบเวลางาน ให้เกียรติ
นายจา้งมากข้ึน ไม่ไปยนืคุยกนัหนา้ร้าน ตั้งใจท างานและพดูคุยเร่ืองไร้สาระนอ้ยลง 
  การประเมินผลลพัธ์ทีเ่กดิต่อองค์กร: 
  พนักงานและนายจ้างมีการเข้าใจกันมีความ สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันมากข้ึน ท าให้
พนกังานมีความสุขมากข้ึน ยิ้มแยม้แจ่มใส ส่งผลให้การท างานดีมากข้ึนและปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ย
ความเตม็ใจ  
 
 5. โครงการชิงช้า หน้าบ้าน 
  วตัถุประสงค์: เพื่อใหร้้านบูตสัเอก็เพลสเป็นจุดศูนยร์วมของหมู่บา้น เป็นร้านคา้ของชุมชน 
  ระยะเวลาด าเนินการ: เร่ิมด าเนินการ เดือนกรกฎาคม 2559 
  งบประมาณในการด าเนินการ:  5,000 บาท 
  ก่อนใช้โครงการ 
  1) เด็กๆ ชอบมานัง่เล่นไวไฟ ในบริเวณพื้นท่ีในร้านหรือบางทีก็กีดขวางทางเดิน 
  2) เด็กๆ ท่ีมากบัผูป้กครอง ชอบไปวิ่งเล่นในร้านท าเกิดเสียงดงั และไปรบกวน
ลูกคา้ท่านอ่ืน 
  การค้นพบ (Discovery): 
  จากการสังเกตเด็กๆ ชอบมานั่งเล่นบริเวณหน้าร้านเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
วนัหยุดและหลงัเลิกเรียนและจากการสัมภาษณ์พบว่า ลูกคา้มีลกัษณะโดดเด่นแบบหนูซ่ึงมามาก
ท่ีสุดจากทั้ง 4 ประเภท และจากการสังเกตและสอบถามเพิ่ม ท าให้ทราบวา่คนประเภทหนูชอบมา
นัง่คุยกนัหนา้ร้าน ขบัรถผา่นก็แวะมาคุยกนั หรือมาแบบไม่ไดต้ั้งใจเพราะไม่มีอะไรท าท่ีบา้นเลยมา
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นัง่เล่นหนา้ร้านก็มีจากการสังเกตเพิ่ม ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้มกัจะมีเด็กๆ มาดว้ย ผูศึ้กษาจึงคิดวา่หาก
มีมุมใหเ้ด็กๆ เล่นจะท าใหผู้ป้กครองมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ไดน้านข้ึน 
  การวาดฝัน (Dream): อยากให้หน้าร้านบูตสัเอ็กเพลสเป็นท่ีศูนยก์ลาง เป็นพบปะ
กนัของคนในชุมชน 
  การออกแบบ (Design): จดัท ามุมนัง่พกัผอ่นหรือมุมชิงชา้ ขนาด 4X5 ม. ไวบ้ริเวณ
หนา้บา้น 
  ขั้นตอนการท า (Destiny): ผูด้  าเนินการ เจา้ของกิจการ 
  1) จดัการออกแบบ วดัขนาด ท าทั้งหมด 4 ตวัและเกา้อ้ียาวอีก 1 ตวั 
  2) จา้งช่างเพื่อจดัท าชิงชา้ 
  การเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้: 
  1) มีกลุ่มลูกคา้มานัง่บริเวณหน้าร้านมากข้ึน ท าให้บริเวณร้านดูผูค้นพลุกพล่าน                
ลูกคา้เยอะ น่าเขา้ใชบ้ริการ 
  2) สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเด็กๆ และลูกคา้ประเภทหนูมากข้ึน 
 
 6. โครงการ ทางด่วนพเิศษ 
  วตัถุประสงค์: เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
  ระยะเวลาด าเนินการ: ยงัไม่ไดร้ะบุ เพราะเป็นโครงการในอนาคต 
  งบประมาณในการด าเนินการ:  5,000 บาท 
  ก่อนใช้โครงการ: ลูกคา้บ่นวา่ซ้ือสินคา้นอ้ยช้ิน ไม่อยากต่อแถวนาน 
  การค้นพบ (Discovery):  จากการสังเกตพบวา่ลูกคา้บางท่านชอบขบัมอเตอร์ไซค์
ข้ึนมาถึงหน้าประตูร้าน เพื่อสั่งซ้ือสินคา้แลว้ให้พนกังานหยิบสินคา้ให้เพียงช้ินเดียวหรือสองช้ิน 
แล้วจ่ายเงิน โดยท่ีไม่ลงจากรถ และจากการค้นพบลักษณะท่ีโดดเด่นของลูกค้ากลุ่มกระทิง                
(ดูในภาคผนวก ก) พบวา่มีความตอ้งการความรวดเร็วในการให้บริการเป็นอยา่งมากและกลุ่มลูกคา้
ประเภทอินทรียช์อบอะไรท่ีแปลกใหม่ 
  การวาดฝัน (Dream): อยากใหลู้กคา้สะดวกสบายมากยิ่งข้ึนและสร้างประสบการณ์
ท่ีแปลกใหม่แก่ลูกคา้ 
  การออกแบบ (Design): จดัท าเคาเตอร์หรือช่องเก็บเงินท่ีสามารถลูกคา้สามารถขบั
มอเตอร์ไซคม์าถึงหนา้เคาเตอร์ ซ่ึงสามารถสั่งสินคา้หรือจ่ายเงินจากดา้นนอกร้านไดเ้ลย  
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  ขั้นตอนการท า (Destiny): ผูด้  าเนินการ เจา้ของกิจการ 
  1) จดัการออกแบบ  
  2) จา้งช่างเพื่อจดัท าชิงชา้ 
  การเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้: 
  1) สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน และมีลูกคา้มาใช้บริการ             
มากข้ึน 
  2) ลูกคา้มีความสะดวกสบายมากข้ึน 
  3) สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ลูกคา้ 
 
 7. โครงการอบรมพนักงาน 
  วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน ให้มีความรู้
ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อเป็นการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายใน           
ใหดี้ข้ึน 
  ระยะเวลาด าเนินการ: ยงัไม่ไดร้ะบุ เพราะเป็นโครงการในอนาคต 
  งบประมาณในการด าเนินการ:  ไม่มี 
  ก่อนใช้โครงการ: พนกังานไม่มีความรู้ในการใชร้ะบบโปรแกรมขายหน้าร้านและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  
  การค้นพบ (Discovery):  ร้านคา้จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาทั้งดา้นระบบการจดัการ
สินคา้ จากการทดลองให้ระบบยงิบาร์โคด๊ พนกังานบางคนสามารถใชง้านได ้ท าให้ทราบวา่มีความ
เป็นไปไดท่ี้จ าสามารถน ามาใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบ  
  การวาดฝัน (Dream): อยากเห็นร้านบูตสัเอก็เพลสมีระบบบริหารการจดัการสินคา้ท่ีดี 
  การออกแบบ (Design): 
  1) จดัใหมี้การอบรมพนกังานแบบตวัต่อตวั  
  2) ให้พนกังานฝึกฝนและทดลองใชจ้นเกิดความช านาญ เม่ือแน่ใจแลว้จึงปล่อย
ใหท้ าเอง 
  3) มีการควบคุมและท าการทดสอบการใช้งานเป็นระยะ เพื่อความแม่นย  าและ
เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
  ขั้นตอนการท า (Destiny): ผูด้  าเนินการ เจ้าของกิจการทดลองใช้ระบบจนเกิด             
ความช านาญแลว้จดัหาเวลาอบรมพนักงานด้วยตวัเอง และวดัผลการสอน หากมีปัญหาก็ท าการ
แกไ้ข และปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
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  การเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้: 
  1) บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในระบบ การจดัการสินคา้และการขายมากยิง่ข้ึน  
  2) สามารถอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่บุคลากรและลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
  3) ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
 
  8. โครงการ ต่อเติม เสริมสร้าง 
  วตัถุประสงค์: เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้ เพื่อรองรับการขยายตวัของลูกคา้
ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
  ระยะเวลาด าเนินการ: ยงัไม่ไดร้ะบุ เพราะเป็นโครงการในอนาคต 
  งบประมาณในการด าเนินการ:  ไม่ทราบแน่ชดั 
  ก่อนใช้โครงการ 
  1) พื้นท่ีจดัวางสินคา้และบริเวณในร้านค่อนขา้งคบัแคบ  
  2) ลูกค้าบ่นว่าพื้นท่ีบริเวณหน้าเคาเตอร์คิดเงินคบัแคบเกินไป ถ้าลูกค้ามายืน
จ่ายเงินพร้อมกนัหลายคน จะท าใหรู้้สึกอึดอดั ไม่สะดวกสบาย  
  การค้นพบ (Discovery): จากการท่ีสินคา้มีมากมายหลายประเภท ท าให้ไม่มีพื้นท่ี 
ในการจดัเก็บและจดัเรียงท่ีเพียงพอ ตอ้งวางสินคา้ซ้อนกนั ปนกนั ท าให้บางคร้ังหาสินคา้ไม่เจอ 
และท าใหเ้สียโอกาสในการขาย 
  การวาดฝัน (Dream): อยากเห็นร้านบูตสัเอ็กเพลสเป็นร้านคา้ท่ีมีสินคา้และบริการ                 
ท่ีหลากหลายและมีพื้นท่ีจดัวางท่ีเหมาะสม  
  การออกแบบ (Design): ออกแบบแผนผงัร้านใหมี้พื้นท่ีใชส้อยใหเ้หมาะสม 
  ขั้นตอนการท า (Destiny): ผูด้  าเนินการ เจา้ของกิจการจดัการออกแบบพื้นท่ีและ
ติดต่อผูรั้บเหมา 
  การเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้: 
  1) ลูกคา้มีความพึงพอใจ มีความสะดวกสบายมากข้ึน 
  2) มีการจดัวางสินคา้ท่ีเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่มากข้ึน 
  3) มีลูกคา้มาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน ท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึน 
 
5. การวดัผลการด าเนินการ 
 ผลประกอบการของร้านบูตสัเอก็เพลส สามารถแสดงใหเ้ห็นยอดขายแบบคร่าวๆ จากเดือน
มากราคม – มิถุนายน พ.ศ.2558 และเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
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กราฟแสดงยอดขายของร้านบูตสัเอก็เพลส ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ เดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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ภาพที ่4 กราฟเปรียบเทียบยอดขายของร้านบูตสัเอก็เพลส 
 

 จากการด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ ส่งผลให้ร้านบูตสัเอ็กเพลส มียอดขายเพิ่มมากข้ึน
จากปีท่ีผ่านมาในปี พ.ศ. 2558 ท่ีอยู่ในช่วงเดือนเดียวกนั เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัยอดขายในปี  
พ.ศ. 2559 ท่ีอยูใ่นช่วงเดือนเดียวคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 หลงัจากไดด้ าเนิน
โครงการไปแลว้ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานร้านบูตสัเอก็เพลส ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 กบั           
  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 
 

เดือน 
ยอดขาย 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 

พฤษภาคม 316,865 367,146 50,281 13.69 

มิถุนายน 347,488 428,796 81,308 18.96 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการด าเนินงานของร้านบูตัสเอ็กเพลส ในเดือน พฤษภาคม                
พ.ศ. 2558 มีผลการด าเนินงาน จ านวน 316,865บาท ในช่วงเดียวกนัหลงัจากการด าเนินโครงการ
แล้วในปี พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงานร้านบูตสัเอ็กเพลส ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 367,146 บาท มีผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 50,281บาท คิดเป็นร้อยละ 
13.69 และเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558 มีผลการด าเนินงาน จ านวน 347,488 บาท ในช่วงเดียวกนั
หลงัจากการด าเนินโครงการแล้วในปี พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงานร้านบูตสัเอ็กเพลส ในเดือน
มิถุนายน 2559 มีผลการด าเนินงาน จ านวน 428,796 บาท มีผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 
81,308บาท คิดเป็นร้อยละ 18.96 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 จากการศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขาย:  
กรณีศึกษาร้านบูตสัเอ็กเพลส มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) คน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการร้านบูตสัเอ็กเพลส 2)เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านบูตสัเอ็กเพลส จากนั้นน า
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีค้นพบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลจากการ
สัมภาษณ์ วเิคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น จากนั้นน ามาเช่ือมโยงกบัการวิเคราะห์สอ
อ่าร์ ( Soar Analysis) จากผลการศึกษาท าไดแ้นวทางในการเพิ่มยอดขาย สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 
1. สรุปผลการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าทีม่าใช้บริการร้านบูตัสเอก็เพลส 
 ผลการค้นหาประสบการณ์เชิงบวก พบว่า ร้านบูตสัเอ็กเพลส มีอธัยาศยัดี เป็นกันเอง                
ยิม้แยม้แจ่มใส ดูแลเอาใจใส่ หยิบของให้ พูดจาดี ไพเราะ สุภาพ มีสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย 
ราคาถูก มีคุณภาพ เป็นหมวดหมู่ หาง่าย ตรงตามความตอ้งการ และมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถ
สั่งซ้ือสินคา้ได ้มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น มีการลดราคาให ้จดจ าลูกคา้ไดแ้ละมีการติดราคาสินคา้ 
 
2. สรุปผลแนวทางในการเพิม่ยอดขายของร้านบูตัสเอก็เพลส 
 ผลจากการหาแนวทางในการเพิ่มยอดขาย พบว่า โครงการหรือกิจกรรมท่ีสามารถ                   
เพิ่มยอดขายให้กับร้านบูตสัเอ็กเพลส ซ่ึงมีทั้ งโครงการในระยะสั้ นและโครงการในระยะยาว 
จ านวนทั้งหมด 8 โครงการ ดงัต่อไปน้ี โครงการระยะสั้นท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ มี 4 โครงการ 
ไดแ้ก่ 1)โครงการดูแล แคร์เหมือนญาติ 2)โครงการ 1 นาทีมีสาระ 3)โครงการกินขา้ว เล่าเร่ือง                
4)โครงการ ใจแลกใจ จึงเขา้ใจ โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่ด าเนินการ มี 1 โครงการ คือโครงการชิงชา้
หน้าบา้น และโครงการท่ีจะด าเนินการในอนาคต มี 3 โครงการไดแ้ก่ 1)โครงการทางด่วนพิเศษ              
2)โครงการอบรมพนกังาน 3)โครงการต่อเติมเสริมสร้าง  
 หลงัจากด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ พบว่า สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้และส่งผลให้ยอดขายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2559 เพิ่มข้ึนจากในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 คิดเป็น 13.69 % และยอดขาย               
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ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 18.96% ซ่ึงเป็นไป
ตามผลการศึกษาท่ีตั้งไว ้
 
3. การอภิปรายผล 
 พนักงานและเจา้ของร้านบูตสัเอ็กเพลสมีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง ยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาดี 
ไพเราะ สุภาพ สินคา้มีคุณภาพ มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน ทั้งน้ีเน่ืองจากทางร้านบูตสัเอ็กเพลส
เล็งเห็นวา่ลูกคา้คือคนส าคญัของการท าธุรกิจ จึงให้ความส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ สร้างความพึงพอใจโดยมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ในระยะยาว และมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนในองค์กร มีการดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี ท าให้พนกังานมี
ความสุข ท างานอย่างเต็มท่ี บริการลูกคา้ด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจใน
สินคา้และบริการ มีความจงรักภกัดีภกัดี เปล่ียนจากผูบ้ริโภคไปสู่การเป็นลูกคา้ตลอดไป ท าให้มี
การซ้ือซ ้ าและการบอกต่อ จึงส่งผลให้ยอดขายเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทั้ง 5 เร่ืองท่ีได้
ท าการศึกษามา 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะมีรายละเอียดดงัต่อไป  
 5.1  ควรศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ โดยจดัท าแบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
และพนกังานหลงัท าโครงการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปพฒันายกคุณภาพของสินคา้และ          
การบริการ 
 5.2  ควรมีการท าการศึกษาวิจัยและพฒันาในด้านการบริหารจดัการเชิงลึก เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์รมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
บทสัมภาษณ์ลูกค้าทีม่าใช้บริการและการแบ่งลกัษณะทีโ่ดดเด่นของลูกค้าร้านบูตัสเอก็เพลส 

ตามแนวคิดสัตว์ส่ีทศิ 
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บทสัมภาษณ์ลูกค้าทีม่าใช้บริการร้านบูตัสเอก็เพลส 
 
กรณศึีกษาที ่1  ช่ือ ปนดัดา เพศ หญิง  อาย ุ20 ปี   อาชีพ นกัศึกษา 
 ถาม:    ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ:     เป็นร้านท่ีอยูใ่นหมู่บา้น และมาใชบ้ริการบ่อยๆ 
 ถาม: ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ: เป็นกันเองกับลูกค้า อย่างเทศกาล เช่นวนัเด็ก เจ้าของร้านจะมีของมาแจก              
มีป็อบคอร์น มีหนงักลางแปลงใหดู้ ซ่ึงไม่มีร้านไหนท าแบบน้ี 
 ถาม: สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ:     ช่วงเทศกาลเป็นเคร่ืองด่ืม น ้าแขง็ น ้าอดัลม น ้าจ้ิมสุก้ี เวลาปกติก็ของใชท้ัว่ไป 
 ถาม: สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ: สินค้ามีความแตกต่างท่ีราคา บางอย่างถูกกว่าร้านอ่ืน บางอย่างราคาเท่ากัน               
มีสินคา้พวกขนมขบเค้ียวท่ีร้านอ่ืนไม่มี  
 ถาม:    ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ:     ท่ีชอบก็คือ มีการแบ่งพื้นท่ีหน้าร้านให้ชาวบ้าน สามารถมาขายของได้ฟรี               
ไม่กีดกัน และก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะขายของอย่างเดียว หรือว่าตอ้งการเงินเราอย่างเดียว ยงัแบ่งปัน              
เป็นผูใ้หอี้กดว้ย ชอบมากๆ  
 
 ส่ิงทีค้่นพบ:  คุณปนดัดา มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
ชอบท่ีร้านคา้มีของแจก มีป็อบคอร์น มีหนังกางแปลง แสดงว่าเป็นบุคคลท่ีชอบเขา้ร่วมกิจกรรม 
ชอบ เขา้สังคม ชอบพูดคุย ชอบท่ีเจา้ของร้านเป็นกนัเอง ชอบกิน ชอบซ้ือสินคา้พวกขนมขบเค้ียว 
เคร่ืองด่ืม น ้ าแข็ง น ้ าอดัลม สุก้ี จากการสังเกต คุณปนดัดาชอบมาพูดคุย ทกัทายเสมอเวลามาซ้ือ
สินคา้ 
 กรณศึีกษาที ่ 2  ช่ือ วชัรพงษ ์ เพศ ชาย  อาย ุ49 ปี   อาชีพ ท านา     
 ถาม:    ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ:     อยูห่มู่บา้นใกลเ้คียง  
 ถาม:    ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ:     มีบริการดี มีการแนะน าลูกคา้ ทั้งเร่ืองการใชย้าฆ่าแมลง ตวัไหนดี ตวัไหนใชแ้ลว้
ไดผ้ลก็จะบอกเราเลยประทบัใจ เคา้ดูจริงใจดี 
 ถาม:    สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
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 ตอบ:     ถุงเพาะช า สินค้าการเกษตร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง พวกของใช้ในบ้าน เช่น สบู่ 
ผงซกัฟอก  
 ถาม:    สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ: ตวัสินค้าท่ีเราเลือกซ้ือบางทีก็ไม่มีความแตกต่าง ท่ีเลือกซ้ือบางทีเลือกท่ีราคา            
ท่ีถูกกวา่  
 ถาม:   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ:     เวลาเรามาใชบ้ริการ เขาเห็นลูกคา้มาก็มีการสอบถามวา่ตอ้งการอะไรบา้ง ก็สนใจ
ดี บางทีเราซ้ือก็ขอ ของแถมอะไรนิดหน่อย เคา้ก็มีแถมให้ เราก็ดีใจ พอถึงส้ินปี เขาก็มีเส้ือแจก 
อยา่งผมก็มีแลว้ 2-3 ตวั ถา้ไปซ้ือในตลาดก็ไม่มีแบบน้ี ปฏิทินสักอนัก็ไม่ได ้  
 
 ส่ิงทีค้่นพบ:  คุณวชัรพงษ ์มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
ชอบท่ีให้ร้านคา้พูดคุยอธิบาย แนะน าสินคา้ ชอบให้พนกังานใส่ใจ สนใจ เขา้มาในร้านชอบให้
ทกัทาย สอบถาม และชอบของแถม และตอนส้ินปีชอบให้มีของสมนาคุณ แสดงว่าคุณวชัระพงษ ์
ชอบเขา้กลุ่ม ชอบพดูคุย มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
 กรณศึีกษาที ่ 3  ช่ือ สมทรง เพศ ชาย   อาย ุ53 ปี   อาชีพ ท านา     
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    เพราะมาซ้ือสินคา้บ่อย เป็นคนในหมู่บา้นใกลเ้คียง สินคา้ก็ราคาไม่แพง 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    ชอบท่ีมีของตามท่ีตอ้งการ สินคา้มีหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว บางทีเราติดเงินไว้
ก่อนแลว้ค่อยมาจ่ายทีหลงัได ้เช่น เรารับจา้งฉีดยาเคา้ไว ้เราก็มาติดต่อแลว้เอายาไปก่อน พอเสร็จ
งาน ก็ไปเบิกเงินแล้วค่อยเอามาจ่ายท่ีร้านได้ ท่ีเคา้กล้าให้เพราะเราคุน้เคยกนั เป็นลูกคา้มานาน              
เราไม่เคยเบ้ียว เคา้ก็ไวใ้จเราเราก็สบายใจทั้งสองฝ่าย 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :     สินค้าการเกษตร พนัธ์ข้าว อุปกรณ์ในห้องน ้ า พูดเลยว่าทุกอย่างตั้ งแต่สินค้า
การเกษตร ถึงสินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือน เช่น สบู่ ยาสีฟัน 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน 1-2 บาทก็ท าใหรู้้สึกดี 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     บริการดี  เจา้ของยิ้มแยม้แจ่มใส ทกัทายลูกคา้ดี  สนใจลูกคา้ รู้จกัตอ้นรับลูกคา้  
ไม่หยิง่  ไม่หนา้บ้ึง ดูเป็นมิตร ท าใหเ้รากลา้เขา้ไปสอบถาม กลา้พดูคุยดว้ย  
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 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณสมทรง มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู ชอบให้
พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทาย ให้สนใจ ให้รู้จกัตอ้นรับลูกคา้ ไม่หยิ่ง แสดงวา่คุณสมทรงเป็นคน
ท่ีชอบพูดคุยกะผูอ่ื้น ชอบเข้าสังคม และจากการสังเกตท่ีคุณสมทรงมาซ้ือสินค้า มักจะชวน
พนกังานคุยทุกคร้ัง สอบถาม ทุกทายและบางคร้ังก็ซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัให้พนกังานดว้ย หากมีการ
บริการ ท่ีประทบัใจ รวดเร็ว และหลงัจากซ้ือสินคา้เสร็จมกัจะซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัแลว้นัง่หนา้ร้าน 
พดูคุย ทกัทายกบัลูกคา้ท่านอ่ืนๆ ท่ีมาซ้ือสินคา้ 
 กรณศึีกษาที ่ 4  ช่ือ สมยั  เพศ ชาย   อาย ุ51 ปี  อาชีพ ท านา      
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    มาช้ือสินคา้ทัว่ไป  เป็นคนในพื้นท่ี  อยูห่มู่บา้นใกลเ้คียง 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    เขา้มาง่าย  สินคา้หาง่าย  อยากไดอ้ะไรก็หาไดง่้าย ตามสบาย 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :     สินค้าการเกษตร เช่น ปุ๋ย พนัธ์ข้าว อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่นตะปู ถ้าเป็นสินค้า                  
ในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นแม่บา้นมาซ้ือ และพวกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์และบุหร่ี 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    สินคา้ไม่แตกต่างจากร้านอ่ืน แต่ราคาแตกต่างบา้ง บางอยา่งก็ถูกกวา่ 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    เป็นกนัเอง ไม่ไดจู้จ้ี้จุกจิกลูกคา้ ไม่เดินตามเวลาซ้ือ การบริการดี เช่น คนขายมีการ
แนะน าสินคา้   มีการทกัทาย ถามลูกคา้อยากไดอ้ะไร ร้านอ่ืนถา้ เราอยากไดสิ้นคา้ก็ไม่มีคนให้ถาม   
เราก็ตอ้งเดินหาเอง ท าใหเ้สียเวลามาก  
 

 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณสมยั มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู คุณสมยัชอบ
ใหมี้การทกัทาย สอบถาม ช่วยใหห้ยบิสินคา้ให ้ชอบใหมี้คนสนใจ ชอบใหค้อยบริการ และจากการ
สังเกตระหวา่งสัมภาษณ์ คุณสมยัก็หนัไปทกัทายกบัลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีเดินเขา้มาซ้ือสินคา้แสดงวา่คุณ
สมยัเป็นคนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีลกัษณะนิสัยท่ีคลา้ยหนู ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ 
 กรณศึีกษาที ่ 5   ช่ือ อานนท ์ เพศ ชาย  อาย ุ51 ปี   อาชีพ ท านา      
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่นหมู่บา้นใกลเ้คียง ซ้ือตั้งแต่เปิดร้านใหม่ มาซ้ือสินคา้ประจ า 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้มีหลากหลาย สะดวกสบาย 
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 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้การเกษตร ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนพืช ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     หาง่าย สะดวกดี สินคา้คุณภาพดี ไม่เอาของเก่ามาขาย แต่ถ้าสินค้าบางตวัท่ี
หมดอาย ุเช่นขนมปังบางทีเราซ้ือแลว้ไม่ไดดู้วนัหมดอาย ุสินคา้ข้ึนรา เราก็เอากลบัมาเปล่ียนได ้
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    เป็นกนัเอง  สะดวกดี  บริการดี  มีการทกัทายลูกคา้ เทคแคร์ลูกคา้ สามารถเปล่ียน
สินคา้ได ้
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณอานนท์ มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หมี ชอบท่ี
สินคา้มีความเป็นระเบียบ หาง่าย สินคา้มีคุณภาพ ไม่เอาของเก่ามาขายและสามารถเปล่ียนสินคา้ได ้
แสดงใหเ้ห็นวา่คุณอานนท ์เป็นคนท่ีมีระเบียบ ชอบอะไรท่ีคุม้ค่าคุม้ราคา มีลกัษณะนิสัยท่ีคลา้ยหมี 
ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ 
 กรณศึีกษาที ่ 6  ช่ือ ประหยดั เพศ ชาย   อาย ุ59 ปี   อาชีพ ท านา     
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    ร้านมีซ่ือเสียงมานาน  ของมีคุณภาพ  เช่นยาไก่ชน ของก็มีคุณภาพ ทางร้านไม่ได้
โกหก  ราคาก็ไม่ไดแ้พงเกินไป 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้มีคุณภาพ 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    เป็นอุปกรณ์ไก่ชน เช่น นวมปาก เทปพนัเดือย ยาโด๊ป ยาบิน  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ราคาแตกต่างจากร้านอ่ืน ราคาท่ีอ่ืนจะแพงกวา่ อนัน้ีพดูจากใจ ราคาท่ีบ่อนไก่ชนก็
แพงกวา่ ราคาของท่ีน่ีเหมือนราคาขายส่ง  
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     การบริการดี มาแลว้ไม่เคยผิดหวงั ให้ยืนรอแลว้ไปหยิบมาให้ ไม่ผิดหวงั มีสินคา้
ตลอด ไม่เสียเวลา สินค้าก็ราคาไม่แพง เช่นมุ้งไก่ ก็มาซ้ือประจ าหลายคร้ัง เป็นลูกค้าประจ า   
เจา้ของร้านพดูจาดี พดูเพราะ พดูสุภาพ มีการทกัทายลูกคา้เสมอ 
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   ส่ิงทีค้่นพบ : คุณประหยดั มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ  หมี คือชอบ
ท่ีสินคา้มีคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม แสดงวา่เป็นคนท่ีมีความละเอียด รอบคอบ เป็นคนท่ีจริงใจ และ
ก็จะชอบมาซ้ือร้านเดิม มาบ่อย เป็นลูกคา้ประจ า แสดงวา่เป็นคนท่ีชอบไปในท่ีท่ีคุน้เคย ไปท่ีเดิม 
 กรณศึีกษาที ่ 7   ช่ือศรัญญา เพศหญิง  อาย ุ50 ปี   อาชีพ ท านา           
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่กลบ้า้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    มีของหลายอยา่ง ของใช ้สินคา้มีหลายอยา่ง มีครบ อยากไดอ้ะไรก็มาเลือกซ้ือ 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พวกสินคา้ทัว่ๆ ไป เช่น อุปกรณ์ก่อสร้าง เมล็ดพนัธ์พืช ของใชใ้นครัวเรือน 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    สินคา้แตกต่างท่ีราคา บางอยา่งถูกกวา่ร้านอ่ืน บางอยา่งแพงกวา่ร้านอ่ืนเล็กนอ้ย 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :       เทคแคร์ลูกคา้ดี ลูกคา้หาอะไรไม่เจอถา้ถามก็ช่วยหาให้ หยิบให้ ส้ินปีมีรางวลั
สมนาคุณลูกคา้ แม่ไดเ้ส้ือทุกปี และมีพวกของใชด้ว้ย 
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณศรัญญา มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะหา
สินคา้ไม่เจอก็มีการพูดคุย สอบถามพนกังานให้พนักงานหยิบให้ ชอบให้พนกังานเทคแคร์ และ             
ก็ชอบของสมนาคุณ  
 กรณศึีกษาที ่ 8    ช่ือค ารณ  เพศชาย อาย ุ57 ปี   อาชีพ ท านา  
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่กลน้า อยูใ่นหมู่บา้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    จะซ้ืออะไรก็มีครบ สะดวก 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ซ้ือทุกอยา่ง เช่นของใชใ้นชีวติประจ าวนั พวกยาฆ่าแมลง ปุ๋ย 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืนนิดหน่อย 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
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 ตอบ :     คล่องแคล่ว  สะดวก รวดเร็วไม่ตอ้งเสียเวลาหาสินคา้นาน ตอนคิดเงินก็เร็ว ไม่
ตอ้งรอคิวยาวอีกอยา่งถา้ของหมด หรืออยากไดสิ้นคา้อะไรก็สามารถสั่งได ้ เช่น อยากไดพ้ลาสติค
คลุมดิน แต่ของหมด  เคา้ก็นดัวนัหลงั ถา้ของมาเคา้ก็จะบอกเราสะดวกดี 
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณค ารณ  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ กระทิง เพราะ
คุณค ารณ ชอบอะไรท่ีรวดเร็ว คล่องแคล่ว สะดวก ไม่ชอบเสียเวลานาน คิดเงินก็ชอบให้คิดเร็วๆ ไม่
ชอบรอคิวนาน เวลาสั่งสินคา้ก็ไม่ชอบรอนาน สั่งวนัน้ีพรุ่งน้ีไดคุ้ณค ารณจะชอบ เพราะสะดวก เลย
ท าใหเ้กิดความประทบัใจ  และมาใชบ้ริการเป็นประจ า 
 กรณศึีกษาที ่ 9   ช่ือ วรรณณี เพศ หญิง อาย 50 ปี อาชีพ ท านา  
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    เห็นเป็นร้านขายสินคา้เลยแวะมาใชบ้ริการ อยูใ่กลบ้า้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    ราคาสินคา้ถูก ราคาเหมาะสม 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ของใชใ้นครัวเรือน พวก ยาสีฟัน ผงซกัผา้  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ไม่มีความแตกต่างแต่มีความพึงพอใจอยากเขา้ไปใชบ้ริการ มีความคุน้เคย เคยชิน 
ราคาไม่แพง  
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     การบริการดีมีของสมนาคุณลูกคา้ตอนส้ินปี แม่ไดเ้ส้ือกบัของช าร่วยมาแลว้ 3 ปี 
การบริการก็สะดวกรวดเร็ว  พูดกบัลูกคา้ดว้ยถอ้ยค าสุภาพ เวลาเดินเขา้มาก็จะถามตลอด ทกัทาย 
ถามวา่คุณแม่มาซ้ืออะไรค่ะ? มีหยบิให ้ซ้ือน ้าแขง็ก็ตกัให ้แม่ก็ประทบัใจ ถึงจะไปตลาดแต่ก็ยงัแวะ
มาซ้ือท่ีน่ี   
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณวรรณณี  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
ชอบพูดคุย ชอบให้พนกังานทกัทายพูดคุยดว้ย ช่วยหยิบของให้ และชอบสินคา้สมนาคุณ และจาก
การสังเกตคุณวรรณณีเป็นคนท่ีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใจ พดูคุยทกัทายเสมอ 
 กรณศึีกษาที ่ 11    ช่ือ บุญเพง็ เพศ ชาย   อาย ุ60 ปี   อาชีพ ท านา         
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    เป็นคนในพื้นท่ีเป็นเพื่อนบา้น ชอบมาซ้ือเพราะของน่าซ้ือ น่าใช ้
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 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้มีครบทุกอยา่ง อยากไดอ้ะไรก็ได ้ 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พวก ท่อพีวซีี อุปกรณ์ต่อน ้าประปา /หอ้งน ้า  อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น สังกะสี  ปูน 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     สินค้ามีครบ ราคาไม่แพง ไปซ้ือท่ีอ่ืนบางคร้ังก็แพง ราคาท่ีน่ีก็ธรรมดา ราคา
เหมาะสม ส าหรับเราท่ีไม่มีเงินมาก มาซ้ือท่ีน่ีก็ง่าย สะดวก 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พดูจาดี มีการแนะน าลูกคา้ในสินคา้ทุกอยา่ง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้ บางที
เราไม่รู้เราก็ถอนหญา้มาให้เคา้ดู ว่าเป็นหญา้อะไรแลว้ควรใชย้าอะไรฉีด  มาเขาก็แนะน าดี ลูกคา้ 
พึงพอใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ 
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณบุญเพง็ มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู   เพราะ
คุณบุญเพ็งมีบุคลิกชอบพูด ชอบคุย ชอบให้พนักงานพูดคุยด้วย แนะน าสินคา้และบริการ และมี
มนุษยสัมพนัธ์อนัดีกะผูอ่ื้น  
 กรณศึีกษาที ่ 11   ช่ือ บุญตา เพศ หญิง   อาย ุ52 ปี  อาชีพ ท านา  
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    ผา่นมาเห็นเปิดร้าน เห็นช่ือร้านติดอยูท่ี่เส้ือท่ีแจกตอนปีใหม่ 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้ราคาถูกกวา่ตลาด พดูจากบัลูกคา้ดี เป็นกนัเอง 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :     สินคา้ท่ีมาซ้ือบ่อยได้แก่ แป้ง ยาสีฟัน น ้ ายาปรับผา้นุ่ม น ้ ามนัพืช ขนม อาหาร
นกเขา 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    แตกต่างท่ีราคา สินคา้หาไดง่้ายมีทุกอยา่งอยูใ่นร้านเดียว ไม่ตอ้งไปหลายร้าน 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พดูจากบัลูกคา้ดี หาสินคา้ตวัไหนก็ไดเ้ลยไม่ตอ้งรอนาน ไม่ตอ้งใชเ้วลาในการซ้ือ
สินคา้นาน สะดวก รวดเร็ว เรามาซ้ือน ้าถงัก็ยกให้  ซ้ือแก๊สก็ยกให้ คือประทบัใจ บางทีซ้ือของเยอะ 
เช่น ซ้ือพนัธ์ขา้ว 10กระส อบ เราไม่มีรถมา เคา้ก็มีบริการไปส่งถึงบา้น เราก็สะดวก ไม่ตอ้งไปจา้ง
รถมาขน 
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 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณบุญตา มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ กระทิง ชอบ
การบริการท่ีรวดเร็ว มาร้านเดียวไดสิ้นคา้ครบ สะดวก ไม่ตอ้งรอนาน ใชเ้วลาในการซ้ือนอ้ย และ
ไดสิ้นคา้เร็ว ซ้ือเยอะไปส่งถึงบา้นดว้ย 
 กรณศึีกษาที ่ 12   ช่ือ ไพบูลย ์เพศ หญิง  อาย ุ53 ปี อาชีพท านา 
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    มีคนแนะน าพดูถึงร้านบูตสัเอก็เพลสเปิดใหม่ มีสินคา้ทุกอยา่ง ราคาถูกดว้ยนะ 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    เจา้ของร้านอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง พดูกบัลูกคา้ดี ทกัทาย ยิม้แยม้แจ่มใส 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พวกของใชใ้นครัวเรือน เช่น ผงซกัผา้ กาแฟ ถุงพลาสติค ถุงห่อผลไม ้
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     สินคา้ราคาไม่มีความแตกต่างจากร้านอ่ืนเท่าไหร่ บางอยา่งก็ถูกบา้งแพงบา้งเป็น
ธรรมดาตามราคาตลาด สินคา้ถูกใจ  
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     พูดจาดีกบัลูกคา้ มีการทกัทายลูกคา้ดี สอบถามลูกคา้ ตอ้งการอะไร ท าให้ลูกคา้
ชอบ ดีใจ รู้สึกดี มีความสนใจลูกคา้ ท าให้ลูกคา้พึงพอใจ ชอบแบบน้ี ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเองกบั
ลูกคา้  ท่ีร้านมีเคร่ืองถ่ายเอกสารและรับส่งแฟ๊กส์ดว้ย ท าให้สะดวกไม่ตอ้งไปไกลถึงตลาด  บางที
ลูกเราท่ีอยูก่รุงเทพตอ้งการเอกสารด่วน เราก็มาส่งแฟ็กส์ท่ีน่ี สะดวกมาก ราคาก็ไม่แพง แผน่ละ 20

บาทเอง เราข่ีมอเตอร์ไซตไ์ปตลาด ค่าน ้ามนัยงัหมดเยอะกวา่เลย  
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณไพบูลย ์มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะเป็น
คนชอบเขา้สังคมชอบฟังคนอ่ืน เช่ือคนอ่ืน รู้จกัร้านเพราะมีคนแนะน า ชอบท่ีพนกังานพูดคุยดว้ย 
ทกัทาย ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง แสดงวา่เป็นคนชอบคุย ชอบพดูอธัยาศยัดี 
 กรณศึีกษาที ่ 13    ช่ือ จนัทร์เพญ็   เพศ หญิง   อาย ุ  59 ปี   อาชีพ คา้ขาย         
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :     คนขายใจดี มีมนุษยสัมพนัธ์ดี พูดจาดี โอบออ้มอารี มีลดราคาให้กบัลูกคา้  ราคา
เศษเล็กๆ นอ้ยๆ ก็ลดใหลู้กคา้  
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
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 ตอบ :     สินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือน อุปกรณ์ส าหรับขายก๋วยเต๋ียว เคร่ืองปรุง อุปกรณ์ส าหรับ
เด็ก พวกแพมเพิสนมผงเด็ก ซ้ือท่ีน่ี เพราะของมีครบ 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     แตกต่างดีกว่าร้านอ่ืน มีการลดราคาถูกกว่าร้านอ่ืน ขายต ่ากว่าราคาท่ีติดป้ายไว ้ 
อนัไหนลดไดก้็ลด 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ลูกคา้เขา้มาก็ทกัทาย สอบถามวา่ตอ้งการอะไร ถา้อยากไดอ้ะไรก็ถาม เอาอนัน้ีให้
หน่อย ก็หยิบให้เลยคิดว่าดีทุกอย่าง สินคา้ก็หลากหลาย ตอ้งการอะไรก็มีทุกอย่าง มีเยอะกว่าใน
เมืองอีก ขนาดเราอยูบ่า้นนอก ญาติพี่นอ้งก็บอกให้ไปซ้ือท่ีบูตสั หมู่บา้นอ่ืนก็มา ไกล ๆก็มา อยา่ง
บา้นโคกท่าก็มา ไม่เขา้ไปซ้ือในเมือง บา้นโนน บา้นท่อนก็มา บา้นหนองแสง บา้นท่าโพธ์ิท่ีอยูใ่กล ้
ๆ ตลาดก็ยงัมา  เพราะบา้นเรามีสินคา้หลากหลายกวา่ท่ีตลาดอีก และมีคร้ังหน่ึง เรามาซ้ือของแลว้
เรามาทวงวา่ไม่ไดเ้งินทอน เคา้ก็บอกวา่รอก่อน เคา้ขอเปิดกลอ้งดูก่อน สรุปเคา้ทอนเงินเราแลว้แต่
เราลืมไปว่าเอาเก็บไวใ้นอีกกระเป๋า  เราก็กล่าวขอโทษ ว่าเราลืมไป ทางร้านก็ไม่วา่อะไร ไม่ดุเรา  
แถมเคา้ยงับอกอีกดว้ยวา่ถา้มีปัญหาอะไรก็กลบัมาสอบถามไดเ้ราก็รู้สึกดี 
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณจนัทร์เพญ็   มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
เป็นแม่คา้เหมือนกนั ชอบการบริการ ชอบชวนคุย ชอบใหพ้นกังานทกัทาย สอบถาม และก็เช่ือท่ีคน
อ่ืนพดู คนอ่ืนแนะน าวา่ร้านน้ีดีก็มาซ้ือตามค าแนะน า และจากการสังเกตคุณจนัทร์เพญ็เป็นคนชอบ
คุย และพูดเก่งมาก เป็นคนอัธยาศัยดี และย ังชอบแนะน าลูกค้า ร้านก๋วยเต๋ียวมาซ้ือของท่ี
ร้านบูตสัเอก็เพลสอีกดว้ย 
 กรณศึีกษาที ่ 14   ช่ือ  ทิพวรรณ  เพศ หญิง อาย ุ31 ปี   อาชีพ รับจา้ง     
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    สะดวก  มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย    
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    เคร่ืองด่ืม ของใชใ้นครัวเรือน  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ราคาถูก  สินคา้มีคุณภาพ อีกอยา่งถา้ซ้ือไปผดิ ก็สามารถมาเปล่ียนได ้ 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
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 ตอบ :    แม่คา้เป็นกนัเอง เขา้มาก็ทกัทายตลอด บางทีก็ถามวา่ไปไหนมา กินขา้วเยน็หรือยงั 
จะไปไหนเราก็ดีใจ สนิทใจดว้ย การจดัร้านมีความสะดวก  หยิบง่าย  ชอบอีกอยา่งคือมีคือมี ไวไฟ
ใหเ้ล่นฟรี พอมาท่ีร้านทีไหร่ก็จะเปิดไวไฟ เล่นโซเชียลตลอด อีกอยา่งมีบริการอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย 
ก็มีความสะดวก  บางทีลูกสาวมาท ารายงานส่งอาจารย์ ก็ออกมาเล่นเน็ตท่ีน่ี  สะดวกปลอดภยั  
ดีกวา่ใหลู้กสาวไปเล่นตามร้านเน็ต ท่ีมีแต่กลุ่มวยัรุ่นไปเล่นเกมส์ เราก็เป็นห่วง 
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณทิพวรรณ มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
ชอบคุย ชอบให้ทักทายเวลามาซ้ือสินค้า และจากการสังเกต คุณทิพวรรณ ชอบมาใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตเพื่อสนทนา หรือบางทีก็มานัง่เล่นโซเชียล เพื่อใชไ้วไฟฟรีอยูบ่่อยคร้ัง และบางคร้ังก็จะ
สั่งส้มต าและลูกช้ินมานัง่กินหน้าร้านกะน้องๆ อยู่บ่อยคร้ัง แสดงว่าคุณทิพวรรณเป็นคนชอบเขา้
สังคม ชอบพบปะ พดูคุย  
 กรณศึีกษาที ่ 15    ช่ือ เพญ็ศิลป์  เพศ หญิง   อาย ุ61 ปี   อาชีพ ท านา       
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    บา้นอยูใ่กลร้้าน  
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    ขายของเป็นกนัเอง ราคาไม่แพง  
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    นม ผงซกัฟอก ปรับผา้นุ่ม 
 ถาม :   สินคา้ของร้านเรา แตกต่างจากซ้ือท่ีอ่ืนอยา่งไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ท่ีราคาไม่แพงเท่าไร การจดัร้านดี ท าเลดี สะอาด กวา้งขวาง มีทุกอยา่งท่ีลูกคา้ชอบ 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    แม่คา้พดูจาดี เขา้มาก็ทกัทายดว้ยถอ้ยค าสุภาพ มาซ้ือน ้าแขง็ก็ตกัใหต้ลอด  
 มีเหตุการณ์หน่ึงท่ีประทบัใจคือ ช่วงสงกรานต์หลานมาเยี่ยม มากบัแม่ของเขา  แลว้หลาน
โดนกล่าวหาวา่ไปล่อลวงหญิงสาวอยูอี่กจงัหวดัอ่ืน เคา้เลยตอ้งการณ์หลกัฐานไปยืนยนั วา่ช่วงเวลา
นั้น เขาอยูท่ี่ขอนแก่น มาเยีย่มญาติ  พอดีวา่วนันั้น ช่วงเวลานั้นเคา้ไปซ้ือบุหร่ีท่ีร้านบูตสั เลยมาขอดู
กลอ้งวงจรปิดซ่ึงทางร้านก็เปิด บนัทึกไฟล์และส่งขอ้มูลให้ ท าให้เขามีหลกัฐานไปยืนยนั  โดยไม่
คิดเงินเลยสักบาท ท าใหเ้ราประทบัใจมาก  
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 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณเพญ็ศิลป์  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู  เพราะ
ชอบท่ีพนกังานทกัทาย พดูคุยดว้ย และจากการท่ีเล่าเหตุการณ์ประทบัใจ เล่ายาวมากพูดไม่หยุด พูด
เก่งมาก และจากการสังเกตมีบางคร้ังคุณเพญ็ศิลป์กลบัมาจากทุ่งนาก็มกัจะแวะมาด่ืมน ้ าเยน็ ๆ หนา้
บา้น พกัเหน่ือย และนุ่งพูดคุยกบัแม่คา้หนา้ร้านและลูกคา้ พกัให้หายเหน่ือยแลว้ค่อยเดินกลบับา้น 
แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นคนชอบเขา้สังคม ชอบพดูคุย คุยเก่งเป็นอยา่งมาก 
 กรณศึีกษาที ่ 16     ช่ือ วนัชยั  เพศ ชาย  อาย ุ55 ปี   อาชีพ รับจา้ง  
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    ตั้งแต่เปิดร้าน 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    มีสินคา้ใหเ้ลือกทุกอยา่งทุกชนิด เจา้ของร้านดูแลเอาใจใส่เวลาไปซ้ือสินคา้ 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    จ  าพวกของใชต่้างๆ  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     มีสินคา้ทุกชนิดท่ีตอ้งการ ราคาไม่แพง 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     เจา้ของร้านใหเ้รามาขายลูกช้ินไดฟ้รี ซ่ึงดีมากๆ ท าใหเ้รามีรายได ้ เราก็ช่วยเคา้ยก
ของ เช่น ยกปุ๋ย ตกัน ้าแขง็ บางคร้ังก็ช่วยลงสินคา้ บางคร้ังเราไปธุระก็ฝากร้านให้พนกังานช่วยขาย
ลูกช้ินให ้ หรือบางคร้ังพนกังานพกัเท่ียง  เราก็ช่วยเคา้ขายส้มต า เราก็เหมือนเก้ือกูลกนั พึ่งพาอาศยั
กนั เราขายอยูห่นา้ร้านเขา เราก็ช่วยเคา้ดูลูกคา้หนา้ร้านดว้ย  คือเรามาขายไดปี้กวา่ เราก็ผกูพนั สนิท
กนั  ตอนเท่ียงก็กินขา้วดว้ยกนั มีของกินก็แบ่งปันกนั กลายเป็นเหมือนญาติสนิทกนัไปแลว้ 
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณวนัชยั มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เป็นคน
ชอบพูด ชอบคุย ชอบช่วยเหลือกนั ตอนเท่ียงก็มานัง่กินขา้วดว้ยกนั เป็นคนชอบเขา้สังคม จากท่ี              
พูว่ากลายเป็นเหมือนญาติสนิทกนัไปแลว้ แสดงให้เห็นถึงเป็นคนท่ีเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย จากการ
สังเกต คุณวนัชยัเป็นคนอารมณ์ดี ตลก ชอบร้องเพลง และชอบร้องหมอล าอยูห่นา้ร้านดว้ยบางคร้ัง 
ชอบสร้างเสียงหวัเราะ 
 กรณศึีกษาที ่ 17     ช่ือ อพิเชษฐ ์เพศ ชาย   อาย ุ56 ปี   อาชีพ ท านา        
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    เป็นคนในหมู่บา้น  เปิดร้านก็รู้จกั  ขายของไม่แพงก็เลยเป็นลูกคา้ประจ า 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
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 ตอบ :    บริการดี อยากไดอ้ะไรเคา้ก็จดัให ้สินคา้ท่ีขายก็เป็นสินคา้ดี มีคุณภาพ  
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ซ้ือทุกอยา่ง  พวกของใชใ้นบา้น ตั้งแต่พวก  ยากนัยงุถึงอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     สินค้ามีคุณภาพ ซ้ือไปแล้วไม่ผิดหวงั  แล้วถ้าซ้ือไปไม่ถูกใจหรือมีปัญหาก็
สามารถเปล่ียนได ้
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ส่วนการบริการก็ดี  ถา้เราหาของไม่เจอ  บอกเขา  เขาก็รีบวิ่งมาหาให้ ท าแลอยูติ่ด
ถนน ใหญ่มีตน้ไม ้ ร่มร่ืนมีท่ีจอดรถ เยน็สบาย  การจดัร้าน ชอบท่ีเป็นระเบียบ  หาของง่าย   
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณอพิเชษฐ์ มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หมี เพราะ
เป็นคนพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้ สินคา้ตอ้งดี มีคุณภาพ คุม้ค่าคุม้ราคา และพูดถึงในเร่ืองการ
จดัสินคา้ ท่ีเป็นระเบียบ แสดงวา่เป็นคนมีระเบียบและพูดถึงท าเล ชอบท่ีบรรยากาศ มีตน้ไมร่้มร่ืน 
เยน็สบาย แสดงถึงลกัษณะของหมีท่ีมกัจะชอบท่ีบรรยากาศ การตกแต่ง  
 กรณศึีกษาที ่ 18    ช่ือ สายฝน เพศ หญิง   อาย ุ 47  ปี   อาชีพ รับจา้ง      
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    เคา้ขายในราคาท่ีเหมาะสม ไม่เอาก าไรมากเกินควร  
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ประเภทท่ีใชใ้นครัวเรือนเคร่ืองใชป้ระจ าวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    แตกต่างคือมีประเภทยีห่อ้ท่ีเราใช ้เช่น ครีมบิวต้ี หรือพวกเบียร์ไฮนาเกน  
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ประทบัใจ เวลาเราเขา้มาซ้ือของ เจา้ของร้านก็ทกัทาย จะถามวา่ตอ้งการอะไรบา้ง
ค่ะ เวลาโทรศพัท์มีปัญหา เช่น เล่นเน็ตไม่ได้ เติมแล้วเงินหาย ก็มาให้เจ้าของร้านช่วยดูให ้                    
ไม่คิดเงิน   เห็นบางคนเปิดเคร่ืองไม่ติด มาลงทะเบียนซิม ก็มี ท าให้สะดวกดี  แถมยงัมีขายพวก
อุปกรณ์โทรศพัท ์เช่นสายชาร์ต แบตเตอร์ร่ี เมมเมอร์ร่ีการ์ด โทรศพัทก์็มีดว้ย  
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 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณสายฝน มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
ชอบใหค้นอ่ืนทกัทาย ชอบพดูคุย ชอบมาขอความช่วยเหลืออยูห่ลายคร้ัง เป็นคนไม่ถือตนเขา้กบัคน
อ่ืนไดง่้ายและจากท่ีพดูวา่ สินคา้แตกต่างเพราะมีไฮนาเกน้ แสดงวา่เป็นชอบสังสรรค ์ชอบเขา้สังคม 
และจากการสังเกต คุณสายฝนก็มกัจะมาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยูบ่่อยๆ และจะบอกวา่มีเพื่อนมา
เยีย่ม มีการสังสรรคก์นั 
 กรณศึีกษาที ่ 19    ช่ือประครอง  เพศหญิง อาย ุ57 ปี   อาชีพ รับจา้ง     
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั คุน้เคยกนั 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    บริการดี ของเยอะ  
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้ท่ีใชป้ระจ าบา้นซ้ือทุกอยา่ง เช่น กาแฟ ผงซกัฟอก สบู่  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ราคาก็ยติุธรรมดี ของก็หาง่าย   
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พดูจากบัลูกคา้ดี ทกัทาย สอบถามวา่อยากไดอ้ะไร มีการยกสินคา้ให้ เช่นมาซ้ือปุ๋ย
ก็ยกให้ และเวลามีงาน เราไปช่วยงาน เช่นงานบุญ งานศพหรือข้ึนบ้านใหม่ เราก็มาเช่าแก๊ส                     
ก็สะดวก และอีกอย่างถา้มีงานบุญงานอ่ืนๆ ก็สามารถมาเอาสินคา้ไปใช้ในงานก่อนได ้พออเสร็
จงานแลว้ค่อยมาเคลียร์กนั เราไม่มีเงินส ารอง  ทางร้านก็ให้เอาของไปก่อนได ้ เราก็สบายใจ ไดใ้จ
ลูกคา้มากนะ  น่ีก็แนะน าญาติๆ หลายงานแลว้นะ  เคา้ก็ชอบกนั 
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณประครอง  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
ชอบท่ีพนกังานพดูจาดี ทกัทาย สอบถาม แสดงวา่เป็นคนชอบพูดคุย เขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย และท่ีพูด
ว่าเวลามีงาน เราไปช่วยงาน  แสดงถึงการเป็นคนมีน ้ าใจ ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ชอบเขา้สังคม และ 
คุณประครองบอกวา่มีการแนะน าญาติๆ ให้มาเช่าแก๊สดว้ย แสดงวา่เป็นคนชอบพูดคุย ชอบแนะน า
คนอ่ืน 
 กรณศึีกษาที ่ 21   ช่ือ วทิยา เพศ ชาย   อาย ุ30 ปี   อาชีพ ท านา   
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    เป็นร้านประจ าท่ีหมู่บา้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
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 ตอบ :    เจา้ของร้านพดูเพราะ เรียกลูกคา้เก่ง มีการพดูทกัทาย มีบริการใหเ้ล่นเน็ตฟรี 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    เป็นสินคา้เบด็เตล็ดทัว่ไป ของใชใ้นครัวเรือน 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    สินคา้คุณภาพดี การจดัร้านเป็นระเบียบ หาง่าย 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     เจา้ของร้านพูดเพราะ คือมีการพูดทกัทายลูกคา้ พูดคุยด้วย จะไปไหน ท าอะไร             
มีไวไฟฟรี  ชอบเอาโนตบุค๊มานัง่ท างานมีท่ีนัง่ขา้งนอกร้านใหน้ัง่ดว้ย  
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณวทิยา  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ  หนู เพราะชอบ
มานัง่ท างาน มานัง่เล่นไวไฟท่ีหน้าร้าน จากการสังเกต คุณวิทยา มกัจะนัง่ท างาน นัง่โหลดเพลง 
พูดคุยทกัทายคนอ่ืนๆ ดว้ย บางคร้ังก็ซ้ือเบียร์กระป๋องไปนัง่กินดว้ย  ซ่ึงแต่ละคร้ังก็นัง่เป็นชัว่โมง 
ถึงหลายชัว่โมง 
 กรณศึีกษาที ่ 21 ช่ือ พรรฤดี  เพศ หญิง   อาย ุ 46 ปี   อาชีพ ท านา     
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    คนขายเป็นกนัเอง มนุษยสัมพนัธ์ดี มีอะไรก็ค่อยพดูค่อยจา 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ของใชใ้นบา้น เช่น นมขน้กาแฟ โอวลัติน สบู่ ยาสีฟัน 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     ความแตกต่างท่ีแม่ค้ามีมนุษย์สัมพนัธ์ดี ทกัทาย  เป็นกันเอง เลือกสินค้าได้
สะดวกสบาย มีเคร่ืองถ่ายเอกสาร ท าให้สะดวกสบายมาก และมีแฟ๊กส์ดว้ย ส่งเอกสารไปกรุงเทพ
ไดง่้าย ไว ไม่ตอ้งไปตลาด   
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณพรรฤดี  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะ
จากท่ีพูดว่าแม่คา้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี นัน่ก็แสดงว่าคุณพรรฤดีก็เป็นคนชอบพูด ชอบคุย มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีเช่นกนั และจากการสังเกตหลงัจากซ้ือสินคา้และถูกสัมภาษณ์แลว้ คุณพรรณฤดีก็ยงัไม่
กลบับา้นแต่นัง่ท่ีหน้าร้าน มีการพูดคุยกบัแม่คา้ขายผกัและลูกคา้ท่ีผ่านไปมาตั้งนาน ก่อนจะกลบั  
นัน่แสดงถึงวา่คุณพรรณฤดีชอบเขา้สังคม ชอบพดูคุย 
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 กรณศึีกษาที ่ 22   ช่ือ นฐัวฒิุ  เพศ ชาย  อาย ุ15 ปี   อาชีพ นกัเรียน  
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่นหมู่บา้น ก็เลยมาซ้ือตลอด 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    เอาใจใส่ลูกคา้ สินคา้ดี สินคา้ราคาถูก 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ขนม  เติมเงินมือถือ  น ้าอดัลม เบียร์  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    สินคา้ดีกวา่ มีความปลอดภยั  มีแต่สินคา้ใหม่ๆ ไม่มีสินคา้เก่า คา้งสะต็อก การจดั
ร้านเป็นแถวดีเป็นระเบียบ  
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     เอาใจใส่ลูกคา้ ถามหาอะไรก็จดัหาให้ทุกอยา่ง  หยิบให้ มีไวไฟเล่นฟรี  น่ีผมก็มา
นัง่เล่นfacebook เป็นประจ า บางทีก็มาคน้ควา้งาน 
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณนฐัวุฒิ  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หมี เป็นคน
พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้ สินคา้ตอ้งดี มีความปลอดภยั และชอบส่ิงท่ีเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 กรณศึีกษาที ่ 23    ช่ือ จินดา  เพศ หญิง อาย ุ61 ปี   อาชีพ ท านา      
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูบ่า้นเดียวกนั ร้านตั้งอยูติ่ดถนน  เด่น ผา่นไปผา่นมาก็เห็นง่าย   
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้ไม่แพง บางอยา่งถูกกวา่ท่ีอ่ืน  เช่นของใชใ้นครัวเรือน พวกผงซกัผา้ สบู่ ยา
สีฟัน 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ของใชใ้นครัวเรือน 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     ต่างจากท่ีอ่ืนท่ีราคา ไม่แพงเกินไป ไม่เอาเปรียบลูกคา้ จดัร้านเป็นหมวดหมู่  หา
สินคา้ไดส้ะดวก ง่าย  ไม่ไดยุ้ง่ยากในการซ้ือ  เพราะเป็นหมวดหมู่ 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
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 ตอบ :     ประทบัใจท่ีเวลาแม่คา้พูดเพราะ สอบถามว่าตอ้งการอะไร วนัน้ีอยากได้อะไร               
มีสินคา้มาใหม่นะ  มีแนะน าว่า อนัน้ีดีกว่าอนัน้ีเพราะอะไร มาซ้ือบ่อยแม่คา้ก็จ  าไดว้่าเราชอบซ้ือ
อะไร   
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณจินดา  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หมี เพราะชอบ
อะไรท่ีเป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ ไม่ชอบเอาเปรียบคนอ่ืน และบอกว่าสินคา้บางอย่างถูกกว่าท่ีอ่ืน 
แสดงวา่เป็นคนมีวนิยัในการใชจ่้าย ซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งคุม้ค่าคุม้ราคา 
 กรณศึีกษาที ่ 22   ช่ือ เขม็ทอง  เพศ หญิง   อาย ุ55 ปี   อาชีพ ท านา    
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่นหมู่บา้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    สินคา้มีมากมายหลายอยา่ง  อยากไดอ้ะไรก็มี ก็เลยเป็นส่ิงท่ีอยากเขา้มาซ้ือ เราไม่
ตอ้งไปตลาด ไม่ตอ้งไปไกล ร้านตั้งอยูใ่นหมู่บา้นก็มีความสะดวกสบาย   
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :     ของใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่  ยาสีฟัน เคร่ืองปรุง และพวกปุ๋ย ยา อุปกรณ์
การเกษตร               
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     อย่างเวลาเทียบราคาสินคา้กบัท่ีตลาด ท่ีตลาดจะแพงกว่าท่ีร้านเรา บางอย่างแพง
กวา่มาก ราคาถูกกวา่ตลาด   
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     หน้าร้านกวา้งขวาง สินคา้มีหลากหลายทั้ง ทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้ทาง
การเกษตร และเจา้ของร้านยงัเปิดโอกาสให้  เรามาขายสินคา้ท่ีหน้าร้านไดฟ้รี ตอนน้ีก็ขายพวกผกั
สด ของกิน และน ้าป่ัน เราใชไ้ฟฟ้าของท่ีร้านเลยตอ้งจ่าย วนัละ 20 บาท ซ่ึงก็ถือวา่คุม้ค่ามากเราก็มี
รายไดเ้สริมทุกวนั เราก็มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นการตอบแทน เพราะมาขายอยา่งน้ีเราก็อยู่
กนัเหมือนญาติพี่นอ้ง มีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกนั ถือวา่ดีมากๆ  
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณเข็มทอง  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู จากการ
ท่ีคุณเขม็ทองเป็นแม่คา้ มาขายผกัท่ีหนา้ร้าน ขา้งท่ีนัง่ท่ีจดัใหลู้กคา้ การขายตอ้งมีการพูดคุย ทกัทาย 
และท่ีนัง่หนา้ร้านก็มกัจะมีลูกคา้แวะมานัง่ดว้ยตลอดและจากการสังเกตเวลาลูกคา้มานัง่คุยดว้ยก็ไม่
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มีอาการหงุดหงิดแต่อยา่งใด กลบัชอบ และนัง่คุยกนัได ้แบบไม่มีเบ่ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เป็นคนท่ี
ชอบเขา้สังคม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืน และจากการสัมภาษณ์ยงัเป็นคนชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นอีกดว้ย 
 กรณศึีกษาที ่ 25   ช่ือ สมพร เพศ หญิง  อาย ุ48 ปี   อาชีพ แม่บา้น    
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    คนในพื้นท่ี หมู่บา้นขา้งๆ กนั 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    เป็นกนัเอง มีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือก 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พวกของใชใ้นครัวเรือน  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :     สินคา้บางอยา่งถูกกว่าร้านอ่ืน บางอย่างก็ถูกกวา่ 1-2  บาท และชอบอธัยาศยัของ
เจา้ของร้าน เป็นกนัเอง  ท าให้เรารู้สึกสนิทใจในการเลือกซ้ือของ พูดคุยกนัได ้สินคา้มีหลากหลาย   
ถามหาอะไรก็ มีการติดราคาสินคา้  ท าใหส้ามารถค านวณการซ้ือได ้ ไม่ตอ้งคอยถามราคา  สินคา้ก็
หยบิจบัง่าย มองไปก็รู้วา่อยูต่รงไหน  ถา้หาไม่เจอก็ถามแม่คา้ได ้ ไม่หนา้บ้ึง และก็บอกวา่สินคา้อยู่
ตรงไหน  บางคร้ังก็หยบิให ้ ก็เลยประทบัใจ 
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณสมพร มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือหมี ถึงแมจ้าก
การพดูคุยคุณสมพรจะเป็นคนพูดเก่งมาก มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี แต่ส่ิงท่ีเด่นชดักวา่คือ คุณสมพรเป็น
คนท่ีละเอียด รอบคอบ มีความพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือเป็นอย่างมาก เป็นคนท่ีประหยดั ชอบท่ีจะ
ซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาติดไว ้จะไดค้  านวณราคาถูก และตอ้งซ้ือของท่ีคุม้ค่าคุม้ราคา ซ่ึงตรงตามลกัษณะของ
หมี 
 กรณศึีกษาที ่ 26  ช่ือ ชนยัพงษ ์  เพศ ชาย   อาย ุ 17 ปี   อาชีพ นกัเรียน       
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูใ่กลบ้า้น  อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    มีไวไฟเล่นฟรี อยูใ่กลบ้า้น 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    น ้าอดัลม ขนม  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ต่างกนัเช่น สินคา้จ าพวกขนม ท่ีน่ีจะมีหลากหลาย ซ่ึงบางอยา่งร้านอ่ืนไม่มี  
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 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณชนยัพงษ์   มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ อินทรีย ์
จากการท่ีบอกวา่มีขนมท่ีหลากหลายท่ีร้านอ่ืนไม่มี แสดงวา่เป็นคนชอบลองส่ิงใหม่ๆ ไม่ชอบอะไร
เดิมๆ และจากการสังเกตท่ีพบว่าน้องชนัยพงษ์ จะชอบกินขนมมาก และถ้ามีสินค้ามาใหม่ๆ                
ก็มกัจะซ้ือก่อนทุกคร้ัง 
 กรณศึีกษาที ่ 27   ช่ือ อุไรวรรณ เพศ หญิง อาย ุ17 ปี   อาชีพ นกัเรียน       
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :     เป็นทางผา่น และเพื่อนแนะน าว่ามีสินคา้หลากหลาย มีทั้งของใช้จ  าเป็นและของ
ใชส่้วนตวัเยอะ 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    มีของใชทุ้กอยา่ง เช่น ของใชส่้วนตวั ยารักษาโรค   
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ส่วนมากจะซ้ือของใชส่้วนตวั  
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    บางอยา่งก็ราคาถูกกวา่ และของมีคุณภาพ 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    มีไวไฟฟรี เจา้ของร้านพดูจาดี พดูเพราะ ส่ิงของท่ีเราตอ้งการมีทุกอยา่ง ไม่ขาด  
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณสมทรง มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู เพราะจาก
ท่ีบอกวา่รู้จกัเพราะเพื่อนแนะน า แสดงวา่เป็นคนท่ีชอบพูดคุย เขา้สังคม เช่ือเพราะเพื่อนบอก เพื่อน
แนะน า ส่วนท่ีบอกวา่มีไวไฟฟรี ก็แสดงวา่มีมานัง่เล่นโซเชียลท่ีหนา้ร้าน และจากท่ีสังเกตส่วนมาก
เด็กนักเรียนก็มกัจะมาเล่นแชท เฟสบุคและไลน์เป็นส่วนใหญ่ นัน่ก็แสดงว่าชอบเขา้กลุ่ม ชอบมี
สังคม ซ่ึงเป็นลกัษณะของหนู 
 กรณศึีกษาที ่ 28   ช่ือ อนงค ์ เพศหญิง  อาย ุ54 ปี   อาชีพ รับจา้ง    
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    อยูห่นา้ปากซอยบา้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :     ราคาบางอย่างถูก อยู่ใกลบ้า้นสะดวกสบาย ราคาก็พอๆ กบัท่ีเราไปซ้ือตามบ๊ิกซี 
โลตสั หรือหา้งใหญ่ๆ บางทีท่ีน่ีก็ถูกกวา่ เราไม่ตอ้งเสียค่ารถไป  
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    ซ้ือของใชใ้นครัวเรือนทุกอยา่ง ตั้งแต่แชมพ ูน ้าปลา น ้าตาล 
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 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    บางอยา่งราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน แต่ร้านอ่ืนท่ีถูกเหมือนกนัก็มี แต่บางทีเราประทบัใจ ท่ี
อ่ืนก็เขา้นะ แต่ชอบเขา้ท่ีน่ี มนัเร็ว เร่ืองการคิดเงิน เร็วกวา่ท่ีอ่ืน บางทีเราไปซ้ือของท่ีอ่ืนซ้ือของช้ิน
เดียว แต่รอคิดเงิน 30นาที เราก็ไม่อยากไป คือเขาบริการชา้ บ างทีเราตอ้งการความเร็วเรารีบ แต่เคา้
คิดเงินเราชา้ บางทีเขาไม่สนใจลูกคา้ นัง่เล่นโทรศพัท ์เราก็รอคิดเงิน  เราเลยไม่ชอบ  
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     ความเป็นกนัเอง เวลาเราว่าเคา้ เคา้ก็ไม่โกรธ อยากไดอ้ะไรก็ตะโกนมาบอก  หา
อะไรไม่เจอก็ให้พนกังานหาให้ได ้ หยิบมาให้ไดเ้ลย มีความรวดเร็ว ถา้ไปร้านอ่ืนเราตอ้งหาสินคา้
เอง ถึงเคา้ช้ีบอกเคา้ก็ใหเ้ราไปหาเอง ไม่มีหยิบให้  บางทีเราตอ้งการความรวดเร็ว ไม่ลงจากรถก็สั่ง
ของไดเ้ลย พนกังานก็หยบิใหไ้ดห้มด เอาไปส่งใหถึ้งท่ีรถเลย ด่วนก็คือด่วน ถา้ไปร้านอ่ืนไม่มีทางท่ี
จะบริการอยา่งน้ี ขนาดร้านอ่ืน 
 เราบอกเคา้ว่าด่วนๆเคา้ยงักม้หนา้เล่นโทรศพัทเ์ฉยเลย เราก็เลยไม่ชอบ แถมเคา้ยงัหนา้บูด
ดว้ย ส่วนร้านน้ี รวดเร็วทนัใจ บริการดี อยากไดอ้ะไรก็ได ้และสินคา้ทนัสมยั เช่น เคร่ืองส าอาง 
ร้านน้ีจะมีรุ่นใหม่มาก่อนร้านอ่ืนเสมอ อีกอยา่งถา้เรามาถามวา่มีสินคา้การเกษตรตวัน้ีไหม๊ ถา้ไม่มี 
ก็สั่งไวไ้ด ้พรุ่งน้ีมารับไดไ้หม ๊ก็ดี ทนัใจดี ก็เลยประทบัใจ 
 
 ส่ิงที่ค้นพบ : คุณอนงค ์ มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ กระทิง เพราะ
ชอบอะไรท่ีเร็วๆชอบให้คิดเงินเร็วๆ หยิบสินคา้ให้  บางทีรีบก็ให้เอาไปส่งถึงรถ ด่วนก็คือด่วน 
แสดงวา่เป็นคนให้ความส าคญัเร่ืองความรวดเร็วของบริการมากกวา่เร่ืองราคาและบรรยากาศ และ
ไม่ใส่ใจกบัรายละเอียดเล็ก ๆนอ้ยๆ มากนกั และจากการสังเกตและจากการคุน้เคยกบัคุณอนงคจ์ะ
เป็นคนลกัษณะทะมดัทะแมง เป็นคนตรง มีความน่าเกรงขาม ซ่ึงเป็นลกัษณะของกระทิง  
 กรณศึีกษาที ่ 29   ช่ือ ชาตรี เพศ หญิง  อาย ุ42 ปี  อาชีพ ท านา     
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :    เป็นทางผา่น อยูใ่กลบ้า้น 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :    มีของท่ีถูกใจ คือแบบมีของราคาถูกเลยแวะมาซ้ือ 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :    พวกนมเด็ก ผงซกัผา้สบู่ แป้ง พวกของใชส่้วนตวั 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร อธิบายหน่อยซิคะ 
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 ตอบ :     สินคา้ราคาถูก  แต่ไม่ไดเ้ช็ควา่ถูกกวา่ท่ีอ่ืนก่ีบาท เพราะเวลามาซ้ือของบางท่ีก็ซ้ือ
ช้ินใหญ่ๆ  ไวใ้ช ้นานๆ กวา่จะหมดนาน หมดแลว้ค่อยมาซ้ือใหม่ 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :    เวลาส้ินปี ก็มีของแจก ไดพ้วกเส้ือ พวกของใชเ้ช่น ผงซกัผา้น ้ายาลา้งจาน ส่วนการ
บริการอย่างอ่ืนถา้ซ้ือของผิด ก็สามารถน ามาคืนหรือเปล่ียนสินคา้ได้  ส่วนแม่คา้ก็มีการซักถาม
ลูกคา้ อยากไดอ้ะไร แลว้ก็หาให้  /หยิบให้  มีการทกัทายลูกคา้ พูดคุย เป็นกนัเอง มาทีไรก็อยู่นาน
ตลอด เพราะชอบคุยกบัแม่คา้ 
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณชาตรี  มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู คือจะชอบ
ของแจก และพดูวา่มาทีไรก็อยูน่านตลอด เพราะชอบคุยกบัแม่คา้ แสดงให้เห็นวา่คุณชาตรีเป็นชอบ
พูดคุย มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และจากการสังเกตคุณชาตรีเป็นคนพูดเก่งมาก เป็นคนยิ้มแยม้แจ่มใส 
เขา้ถึงง่าย และเป็นคนใจดี 
 กรณศึีกษาที ่  31 ช่ือ ส ารอง  เพศ ชาย  อาย ุ64 ปี  อาชีพ ท านา 
 ถาม :   ท่านรู้จักร้านบูตัสได้อย่างไรค่ะ 
 ตอบ :     อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง แต่คนละหมู่บ้าน แต่ก่อนมาซ้ือร้านข้าง ๆ แต่พอเห็น
ร้านบูตสัเปิดใหม่ ก็เลยมาซ้ือ 
 ถาม :   ร้านบูตัสมีอะไรดี ท าไมท่านถึงชอบมาซ้ือ  ช่วยอธิบายหน่อยซิค่ะ 
 ตอบ :     ราคาของถูก บางตวัก็ถูกเยอะ เช่น ยาคุมหญา้ ราคาถูก พวกนมเด็ก ผงซกัผา้ และ
สินคา้เบด็เตล็ต 
 ถาม :   สินค้าอะไรทีท่่านชอบซ้ือเป็นประจ าบ้างค่ะ 
 ตอบ :     ท่ีจริงก็ซ้ือหลายประเภท เช่น นมเด็ก ตะปูผงซักผา้ ยาฆ่าแมลง เพราะเราท า
การเกษตร ปลูกพริก ปลูกมะเขือ พวกอุปกรณ์การเกษตร 
 ถาม :   สินค้าของร้านบูตัส แตกต่างจากซ้ือทีอ่ืน่อย่างไร  อธิบายหน่อยซิคะ 
 ตอบ :    ต่างตรงราคาถูก ต่างจากร้านอ่ืนท่ีคิดแพง คนก็นิยม ถึงแมจ้ะถูกกวา่แค่ 1 บาท 
 ถาม :   ท่านประทบัใจในการบริการของร้านบูตัสอย่างไรบ้างค่ะ 
 ตอบ :     ประทบัใจคือ เขา้มามีสินคา้หลากหลายชนิด สามารถเลือกเองได ้ มีครบทุกอยา่ง
อยากได้อะไรก็ได้ ไม่ต้องไปร้านอ่ืน  มาร้านเดียวได้ครบทุกอย่าง ไม่ตอ้งเสียเวลา การบริการ
ประทบัใจ  
 1) อยากไดอ้ะไร พนกังานก็จดัหาให้ เช่นอยากไดท้่อพีวีซี พนกังานก็จดัให้ ข้ึนของให ้
จดัการผกู มดัใหเ้รียบร้อย ท าใหส้บาย สะดวก รวดเร็ว มีพนกังานคอยบริการใหต้ลอด 
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 2) เจา้ของร้านก็ยิม้แยม้แจ่มใสดี นิสัยดี คือมีการทกัทายลูกคา้ ซกัถามวา่อยากไดอ้ะไร 
อย่างอาร์ทก็ถามตลอด ว่าอยากไดอ้ะไร ตอ้งการอะไร  มียาคุมหญา้ตวัไหนดีๆ มาก็บอก แนะน า
ลูกคา้ แนะน าสินคา้ คนก็นิยม  แลว้พ่อก็ไปบอกต่อบอกเพื่อนเกษตรดว้ยกนั เคา้ก็ตามมาซ้ือ เช่น  
ยามนัน่ีโปร ตวัน้ีดีนะคุมหญา้ไดห้ลายอยา่ง มีแนะน าการใช้ยาดว้ย  เอาไปใชแ้ลว้ดี คุม้ค่า ไดผ้ลดี  
ก็กลบัมาซ้ือซ ้ า และพอใชดี้เลยบอกต่อ เป็นแบบปากต่อปาก ก็กระจายอยา่งรวดเร็ว  
 
 ส่ิงทีค้่นพบ : คุณส ารอง มีลกัษณะนิสัยท่ีโดดเด่น ตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ คือ หนู คือเป็นคน
คุยเก่ง มีการพูดคุย สอบถามกะพนักงาน ชอบให้พนักงานแนะน าสินคา้ ชอบคุยกนัแลกเปล่ียน
ความรู้กนั สินคา้ตวัไหนดี คุณส ารองก็มีการน าไปบอกต่อกบัคนอ่ืนๆ อีกดว้ย แสดงให้เห็นวา่เป็น
คนท่ีชอบคุย มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีการแนะน าหรือบอกต่อ และจากการคน้พบลกัษณะท่ีโดดเด่น
ของลูกคา้จ านวน 30 คน แยกออกเป็น 4 ประเภทตามแนวคิดสัตวส่ี์ทิศ ซ่ึงสามารถสรุปออกมาได้
ดงัน้ี 
 

ประเภท ลกัษณะท่ีโดดเด่น ความถ่ี 
หนู 
(19 คน) 

มีการทกัทาย ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง  15 คน 
บริการดี เอาใจใส่หยบิของให ้ 11 คน 
มีของแจก / ของสมนาคุณ 6 คน 
มีการแนะน า อธิบายรายละเอียดสินคา้ 5 คน 

หมี 
(7 คน) 

สินคา้เป็นระเบียบ 7 คน 
สินคา้มีคุณภาพ 4 คน 
ราคาถูก /คุม้ค่าคุม้ราคา 4 คน 
สินคา้ครบครัน ไม่เสียเวลา 3 คน 

กระทิง 
(3 คน) 

สะดวก / รวดเร็ว 3 คน 
สั่งสินคา้ได ้ 2 คน 
ส่งสินคา้ถึงบา้น 1 คน 

อินทรีย ์(1 คน) สินคา้แปลกใหม่ 1 คน 
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ภาคผนวก ข 
ความถี่ทีเ่กดิจากประสบการณ์และความประทบัใจจากความคิดเห็นของลูกค้า 
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 จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ จ านวน 30 คน เพื่อคน้หาประสบการณ์ท่ีดีหรือความประทบัใจ               
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมาใชบ้ริการท่ีร้านบูตสัเอก็เพลส สามารถสรุปออกมาได ้24 ขอ้ ดงัน้ี 
 1.  มีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส 13.  ราคาเหมาะสม/คุม้ราคา 
 2.  มีของแถม ของสมนาคุณ 14.  สินคา้ไม่ขาดสตอ็ก 
 3.  สินคา้ราคาถูก 15.  พดูจาดี พดูเพราะ สุภาพ  
 4.  สินคา้/บริการท่ีหลากหลาย 16.  สามารถสั่งสินคา้ได ้
 5.  แนะน าสินคา้ / บริการ 17.  มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น 
 6.  ซ่ือสัตย ์/ จริงใจ 18. สินคา้ตรงตามความตอ้งการ 
 7.  เอาใจใส่ หยบิของ / ยกของให ้ 19.  มีการลดราคาให ้
 8.  สะดวก / รวดเร็ว 20.  มีไวไฟไวบ้ริการฟรี 
 9.  สามารถคา้งช าระ / ติดเงินได ้ 21. มีอินเตอร์เน็ต+เคร่ืองพร้ินเตอร์ 
 10. สินคา้เป็นหมวดหมู่ หาง่าย 22.  ใจดี มีน ้าใจ ชอบช่วยเหลือ 
 11. สินคา้มีคุณภาพ 23.  จ าลูกคา้ และความตอ้งการได ้
 12. คืน / เปล่ียนสินคา้ได ้ 24.  มีการติดราคาสินคา้   
 
 ส่ิงท่ีคน้พบจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ สามารถจดัท าเป็นขอ้มูลความถ่ีจากประสบการณ์ท่ีดี
หรือความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมาใชบ้ริการของลูกคา้แต่ละคน เพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและ
จุดโดดเด่น โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นแต่ละขอ้ตรงกนัตั้งแต่ 6 คนข้ึน
ไปหรือ 20 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นตรงกนันอ้ยกวา่ 
2 คนลงมา หรือ 6.67 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ซ่ึงสรุปเป็นดงัน้ี (รายละเอียด
ตามตารางท่ี 4) 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม  คือขอ้ท่ี 1      3      4      7      8      10      11      15      และขอ้ท่ี 18 
 ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น คือขอ้ท่ี  16      17      19      23      และขอ้ท่ี 24 
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ตารางที ่2 ความถ่ีของปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น 

 
 
 
 
 

คน
ท่ี 

ประสบการณ์ท่ีดีหรือความประทบัใจของลกูคา้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

26                         

27                         

28                         

29                         

30                         

รวม 19 5 23 18 5 5 17 14 2 10 7 5 5 2 16 1 1 6 1 5 3 4 1 1 
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ภาคผนวก ค 
ภาพการด าเนินงานโครงการเพือ่การแนวทางเพือ่เพิม่ยอดขายของร้านบูตัสเอก็เพลส 
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ภาพที ่5 บริเวณหนา้ร้านบูตสัเอก็เพลส 
 

 
 

ภาพที ่6 การด าเนินโครงการดูแล แคร์เหมือนญาติ 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
 

ภาพที ่7 การด าเนินโครงการ 1 นาทีมีสาระ 
 
 

 
 

ภาพท ี8 การด าเนินโครงการกินขา้วเล่าเร่ือง 
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ภาพที ่9 ด าเนินการโครงการใจแลกใจ จึงเขา้ใจ 
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