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บทที ่1 

บทน ำ 
 

 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัจากสภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงไป เกิดจาก
หลายๆ ปัจจยั เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ ตน้ทุน
สินค้าท่ีสูงข้ึน ค่าครองชีพของประชาชนและรายได้ท่ีไม่ เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวติประจ าวนั รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่ภาวะชะลอตวัตามเศรษฐกิจ
โลก ในเขตพื้นท่ีเมืองใหญ่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคอีสานมีการลงทุนใหม่ๆ 
เกิดข้ึนไม่ขาดสายมีการส ารวจเศรษฐกิจจงัหวดัขอนแก่น พบว่า การลงทุนคึกคกัสวนกระแสกบั
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เน่ืองจากมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ทั้งทุนไทย ทุนต่างชาติ และทุนในทอ้งถ่ิน
เดินหนา้ทุ่มเม็ดเงินลงทุน เพื่อตั้งฐานการผลิตบุกตลาดส่งออกในกลุ่มอาเซียน ตามแผนยทุธศาสตร์
พฒันาของจงัหวดัขอนแก่น ในอีก 3 ปี จงัหวดัขอนแก่นจะมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนจากการท่ีมี
อุตสาหกรรมเขา้มาตั้งในจงัหวดัขอนแก่น คนส่วนใหญ่จึงหนัมาประกอบธุรกิจท่ีมีตน้ทุนต ่าและได้
ก าไรมากท่ีสุด เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั เป็นท่ีมาให้
ผูป้ระกอบการหลายรายตอ้งหาสินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่าและรองรับความตอ้งการของตลาดในขณะน้ี      
 ปัจจุบนัโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยีและความ
เจริญกา้วหน้าในดา้นต่างๆ เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ จนบางคร้ังเราเองก็เกือบจะตามไม่ทนั แต่มีส่ิง
หน่ึงยงัคงไดรั้บความนิยมอยูเ่สมอไม่เปล่ียนแปลง คือ ความนิยมในเร่ืองของการแต่งตวั จากกระแส
นิยมทั้งไทยและต่างประเทศนิยมช่ืนชอบกางเกงยีนส์ยี่ห้อต่างๆ วยัรุ่นในยุคน้ีมีเทรนด์ในการ
แต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและไม่เหมือนใคร เพราะรูปแบบการแต่งตวัท่ีมีความหลากหลาย
และการแต่งตวัแปลกๆ แนวๆ มกัจะไดรั้บความนิยมอยา่งสูงเสมอ อยา่งเช่น การแต่งตวัดว้ยกางเกง
ยีนส์ขาด ยิ่งขณะน้ีแฟชัน่ยีนส์เก่า ซีด ขาดๆ วิ่นๆ เซอร์ๆ ตามสไตล์เทรนด์แฟชัน่สตรีทแวร์ก็ก าลงั
มาแรง สังเกตไดจ้ากเหล่าเซเลบดาราดงัทั้งของต่างประเทศและดาราแฟชัน่นิสตา้ของประเทศไทย
ท่ีหันกลบัมาฮิตแฟชัน่ยีนส์ขาดๆ เซอร์ๆ เทรนด์ยีนส์ขาดไดรั้บอิทธิผลมาจากยุค 90's ซ่ึงมีศิลปิน
เพลงแนว grunge อย่างวง Nirvana ไดน้ ากางเกงยีนส์ทรงกระบอกขาวิ้นมาใส่จนกลายเป็นท่ีนิยม 
เร่ิมปรากฏให้เห็นในส่ือกระแสหลกัตั้งแต่ปี 1970 จากวงดนตรีพัง๊ค์และร็อค และเป็นสัญลกัษณ์
ของความไม่อยูใ่นกรอบ บ่งบอกความเป็นตวัของตวัเองสูง  ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งมากในยุค 90 



2 
 

จนกลายเป็นแฟชัน่การแต่งตวั ถึงแมก้างเกงยนีส์ขาดอาจจะดูเก่าจนไม่น่าสวมใส่ แต่ส าหรับบางคน
มนัคือ เพื่อนเดินทางท่ีสวมไปทุกท่ีเป็นความสุขของผูท่ี้หลงใหลในยีนส์  ผูป้ระกอบการจึงหันมา
เลือกสินคา้ท่ีมีแบรนด์เป็นท่ีรู้จกัในคนหมู่มาก ในการประกอบกิจการร้านขายกางเกงยีนส์จะเน้น
กางเกงท่ีคงสภาพดี เพราะกางเกงยีนส์สามารถน ามาดดัแปลงไดห้ลายแบบ ใส่ไดก้บัเส้ือผา้หลาย
สไตล์ แต่อตัราการซ้ือซ ้ ากลบันอ้ย เกิดจากการซ้ือกางเกงยีนส์หน่ึงตวัคุม้ค่าไปนาน ไม่เพียงแค่นั้น
การไม่จงรักภกัดี อนัเป็นนิสัยของกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นท่ีก าลงัเติบโตข้ึนเร่ือยๆ หลายคนสามารถเลือก
แบรนดย์นีส์อะไรก็ได ้เม่ือถูกใจในตวัแบบและราคา  
 ร้านกางเกงยีนส์ขาด (Ripped Jeans Shop) เ ป็นร้านขายกาง เกงยีนส์ ท่ี มียี่ห้อจาก
ต่างประเทศ โดยเปิดร้านท่ีตลาดมอดินแดง มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการส่วนใหญ่ช่ืนชอบยี่ห้อเก่าๆ และคุณภาพของกางเกงยีนส์ ในปีแรกเป็นกางเกงยีนส์ขาสั้นแต่
ไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั ช่วงนั้นเม่ือ 3-4 ปีก่อน มีกระแสกางเกงยีนส์ลวดลายขาดมาใหม่ท าให้
ทางร้านตอ้งหาวธีิในการท ากางเกงยีนส์ลวดลายขาดออกมา เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
ต่อมาไดน้ ามาตกแต่ง ออกแบบ ดีไซดท์  าใหก้างเกงยีนส์มีลวดลายขาดเพิ่มข้ึน เป็นท่ีนิยมและเป็นท่ี
รู้จกัในกลุ่มนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบในสไตล์แนวขาด เพื่อเพิ่มคุณค่าให้
กางเกงยีนส์โดยใส่ลูกไม ้การเพน้ท์ลายลงบนกางเกงยีนส์ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวาง กางเกง
ยีนส์ขาดจะเน้นท่ีคุณภาพดี รูปทรงสวย ใส่ไดก้บัเส้ือหลายแบบ มีหลายสไตล์ให้เลือกตามแฟชัน่ 
ไม่ว่าจะแบบไหน ทรงอะไรก็สร้างความมัน่ใจให้กบัผูส้วมใส่ไดไ้ม่น้อย ในอนาคตการออกแบบ    
ดีไซดข์องช่างฝีมือจะไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

ปัจจุบันร้านกางเกงยีนส์ขาด ด าเนินกิจการมาเป็นเวลา 3 ปี ท าให้มีการรับท า ดีไซด์ 
ออกแบบ ตกแต่งลวดลาย โดยการน ากางเกงยีนส์เก่าทั้งขายาวและขาสั้นมาออกแบบดีไซด์ใหม่ให้
ทนัสมยัและมีมูลค่ามากยิ่งข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีร้านกางเกงยีนส์เกิดข้ึนใหม่มากข้ึน ท าให้มีการ
แข่งขนัในเร่ืองสินคา้และการขายของทางออนไลน์กนัมากส่งผลให้ยอดขายของทางร้านลดลง เรา
ไดค้าดการณ์วา่ยอดขายในปีน้ีจะเติบโตข้ึนกวา่ปีท่ีแลว้เป็น 80 % ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการได้
เล็งเห็นวา่จะพฒันาในการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งทางการคา้ ดว้ยเหตุน้ีร้านกางเกงยีนส์ขาด จึง
คิดหากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่าและขยายฐานลูกคา้ใหม่
หรือลูกคา้ท่ีมาซ้ือคร้ังแรกให้มาเป็นลูกค้าประจ าเพิ่มข้ึน แล้วไปบอกต่อเพื่อนท่ีสนใจให้มาใช้
บริการท่ีร้านกางเกงยีนส์ขาด ท าให้เราสามารถด าเนินกิจการในธุรกิจและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆท่ี
แตกต่างออกไปจากเดิม 
 ดังนั้นผูศึ้กษาจึงเอาแนวคิดของสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) ในการค้นหา
ประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ร้านกางเกงยีนส์ขาด (Ripped Jeans Shop) มาวางแผนจดัท ากลยทุธ์



3 
 

ในการเพิ่มยอดขายกางเกงยีนส์ขาดและเพิ่มจ านวนลูกค้า โดยเน้นลูกค้า 3 กลุ่มคือ ลูกค้า 
ซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ าและลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อ ท าให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในจงัหวดัขอนแก่นและ
ต่างจงัหวดั เพื่อธุรกิจหรือกิจการสามารถอยูร่อดไดใ้นสภาวะปัจจุบนัและด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน
ในอนาคต 
 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.  เพื่อคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกของลูกคา้ในการเพิ่มยอดขายในการซ้ือกางเกงยีนส์

ขาดในร้านกางเกงยนีส์ขาด (Ripped Jeans Shop) ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น และน าไปสร้าง        
กลยทุธ์ใหย้ ัง่ยนื 
   2.  เพื่อเพิ่มจ านวนลูกคา้ของร้านกางเกงยีนส์ขาด (Ripped Jeans Shop) ตลาดมอดินแดง 
จงัหวดัขอนแก่น โดยเน้นลูกคา้ 3 กลุ่ม คือ ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ าและลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อ  
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางมากข้ึน 
               
3.  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 3.1  ด้ำนวชิำกำร 
         การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์และการ
สังเกตลูกคา้ร้านกางเกงยนีส์ขาดในการเลือกซ้ือสินคา้ คน้หาจุดร่วมและจุดโดดเด่นตามแนวคิดของ 
(AI: Appreciative Inquiry) เพื่อน ามาคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และความ
ประทบัใจในการมาใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง โดยแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก 
ลูกคา้ซ้ือซ ้ า และลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อ จ านวน 60 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัส่วนผสมทาง 
การตลาด เพื่อสร้างความภกัดีและขยายฐานลูกคา้ใหม่ของร้านกางเกงยนีส์ขาดใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 3.2  ด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง  
        ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการร้านกางเกงยีนส์ขาด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก 
ลูกคา้ซ้ือซ ้ าและลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อ จ านวน 60 คน 
 3.3  ด้ำนระยะเวลำ 

       ท  าการศึกษาระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2558 เป็นระยะเวลา  
5 เดือน 
             3.4  ด้ำนสถำนที ่
      ร้านกางเกงยีนส์ขาด ( Ripped Jeans Shop) ตลาดมอดินแดง มหาวิทยาลยัขอนแก่น     
จงัหวดัขอนแก่น 
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4.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
4.1  สามารถน ากลยุทธ์มาปรับใช้กบัร้านกางเกงยีนส์ขาด (Ripped Jeans Shop) เพื่อรักษา

ลูกคา้เก่าและขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหเ้พิ่มมากข้ึน 
4.2  สามารถน าประสบการณ์ด้านบวกของลูกค้าตามแนวคิดของ (AI: Appreciative 

Inquiry) ในการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกไปขยายผลต่อยอด และการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดในการเพิ่มยอดขายให้กับร้านกางเกงยีนส์ขาด (Ripped Jeans Shop) ตลาดมอดินแดง 
จงัหวดัขอนแก่น 
     
5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
   5.1  Appreciative Inquiry หรือ AI คือ กระบวนการศึกษาคน้หาร่วมกันเพื่อคน้หาส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดในตวัคน ในองคก์ร หรือของโลกท่ีอยูร่อบตวัของเขา รวมทั้งคน้หาวา่อะไรเป็นสาเหตุส าคญัท่ี
ท าใหร้ะบบด าเนินไปอยา่งดีท่ีสุด AI เป็นศิลปะของการถามค าถาม ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมใหร้ะบบมี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด (Cooperrider, Whitney and Stavros, 2003)    

5.2  ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  หมายถึง การท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ใด
สินคา้หน่ึง ไม่ว่าจะเป็นสินคา้อุปโภค บริโภคให้เกิดความเช่ือมัน่ การนึกถึงหรือตรึงใจผูบ้ริโภค
และเกิดการซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา 
   5.3  กางเกงยีนส์ดดัแปลง  หมายถึง กางเกงยีนส์รุ่นเก่าหรือกางเกงยีนส์ใหม่ท่ีผ่านการใช้
งานแลว้หรือยงัไม่ใชง้าน น ามาดดัแปลงใหม่ใหเ้ป็นกางเกงยนีส์ท่ีทนัสมยั 

5.4  ลูกค้า  หมายถึง ผูบ้ริโภคสินค้าหรือผูท่ี้มาใช้บริการร้านกางเกงยีนส์ขาด  หรือผูท่ี้
ตอ้งการสินคา้ในดา้นความพึงพอใจและการตอบโจทยค์วามตอ้งการ 
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บทที ่3 

วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 

การประยุกตใ์ช้สุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) ในการวางแผนกลยุทธ์การสร้าง
ความภกัดีต่อตราสินคา้ กรณีศึกษาร้านกางเกงยีนส์ขาด ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี          
1) Discovery คือ การตั้งค  าถาม คน้หาเร่ืองดีๆ ประสบการณ์ดีๆ 2) Dream เป็นการวาดฝัน ส่ิงท่ี
อยากได้ ส่ิงท่ีเป็นไปได้ เพื่อช่วยในการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจร้านกางเกงยีนส์ขาด                       
3) Design  เป็นการออกแบบรายละเอียด วางแผน การมีกระบวนการต่างๆ ในการน าขอ้มูลท่ีคน้พบ
และวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นมาสร้างกลยุทธ์ในการด าเนินการ  หรือแนวทางปฏิบัติของ              
ร้านกางเกงยีนส์ขาด 4) Destiny เป็นการน าขั้นตอนขา้งบนไปปฏิบติัและประเมินผล เพื่อให้ได้
ผลลพัธ์ท่ีตั้งเป้าหมายไว ้เป็นหลกัในการคน้หาพฤติกรรมและประสบการณ์ดา้นบวกของลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการ โดยการตั้งค  าถามเชิงบวก เป็นแนวทางในการศึกษามีการน าเคร่ืองมือต่างๆ มาร่วมดว้ย 
ดงัน้ี 

 

1.  ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้     

ในการมาใชบ้ริการร้านกางเกงยนีส์ขาดของผูศึ้กษาเอง โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 รูปแบบ
คือ  
 1.1  ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใช้บริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มซ้ือคร้ังแรก กลุ่มซ้ือซ ้ า และกลุ่มท่ีถูกบอกต่อ ดว้ยค าถามท่ีประยุกตม์าจากแนวคิดทางสุนทรีย
สาธก (AI: Appreciative Inquiry) กับแนวคิดพีระมิดแห่งความภกัดี ในการค้นหาประสบการณ์ 
เชิงบวกของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกางเกงยีนส์ขาด ผูศึ้กษาไดถ้ามค าถามท่ีคลอบคลุมลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้
เล่าประสบการณ์ดีๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 1.2  ใชว้ธีิการสังเกต โดยสังเกตลูกคา้ทุกรายท่ีเขา้มาใชบ้ริการและเลือกซ้ือกางเกงยนีส์ขาด 
โดยดูจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือ การลอง และการสอบถามลูกคา้ในการสัมภาษณ์ทุกคร้ัง เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความสบายใจในการเล่าประสบการณ์ และการแสดงความคิดท่ีเป็นอิสระในประสบการณ์
เชิงบวก    
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2.  กลุ่มตัวอย่ำง (ประชำกร) และพืน้ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาร้านกางเกงยีนส์ขาด ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น มี 3 กลุ่ม   
ดงัน้ี 
            กลุ่มซ้ือคร้ังแรก                           จ  านวน 20  คน 
            กลุ่มซ้ือซ ้ า                              จ  านวน 35  คน 
            กลุ่มท่ีบอกต่อ                              จ  านวน   5  คน 
            รวมทั้งหมดเป็น 60 คน จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ในร้านกางเกงยนีส์ขาด จากการมาใชบ้ริการ
ทุกวนัจนครบจ านวน 

 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ     

 วิธีการด าเนินการศึกษาในแต่ละขั้นตอนใช้กระบวนการสุนทรียสาธก (AI: Appreciative 

Inquiry) เป็นแนวทางในการศึกษาโดยเลือกการสังเกตดูพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ โดยใชค้  าถาม

ปลายเปิดท่ีเน้นประสบการณ์เร่ืองดีๆ ท่ีคน้พบในเชิงบวก การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 

ร่วมกบักระบวนการสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) และแนวคิดพีระมิดแห่งความภกัดี 

ตลอดจนการสังเกตส่ิงต่างๆ รอบตวั โดยประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางออ้มตลอด

ระยะเวลา 3 ปี ของร้านกางเกงยีนส์ขาด โดยได้น า 4-D Model มาใช้ในการศึกษา ตั้งแต่การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การคน้หาประสบการณ์เชิงบวก ไปจนถึงข้ึนตอนการสร้างแนวทางในการด าเนิน  

กลยุทธ์ต่างๆ ให้กบัลูกคา้ ท่ีจะน าไปขยายผลและสามารถไปใช้ไดจ้ริงต่อไปในอนาคต เพื่อท าให้

สามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ าและลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อ ให้เป็นท่ี

รู้จกัในอนาคต และพฒันาลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อใหเ้พิ่มมากข้ึนตามหลกัพีระมิดแห่งความภกัดี 

 

4.  ขั้นตอนกำรศึกษำ 
การศึกษาน้ีผูศึ้กษาได้ประยุกต์ใช้แนวคิดสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) ในการ

คน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ขาด โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มยอดขายของร้านกางเกงยีนส์ขาด ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น น าไป
สร้างกลยุทธ์ให้ย ัง่ยืนและเพิ่มจ านวนลูกคา้ของร้านกางเกงยีนส์ขาด โดยเน้นลูกค้า 3 กลุ่ม คือ 
ลูกคา้ทซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ าและลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อและการเป็นท่ีรู้จกัใหก้วา้งขวางมากข้ึนต่อไป
ในอนาคต ตามล าดับขั้นของพีระมิดแห่งความภักดี โดยใช้กระบวกการทางสุนทรียสาธก 
 (AI: Appreciative Inquiry) ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 4.1  Discovery กำรค้นหำประสบกำรณ์เชิงบวกทีด่ีทีสุ่ดในกำรเข้ำมำใช้บริกำรของลูกค้ำ 
        เป็นการคน้หาประสบการณ์โดยสังเกตจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวั โดยใช้สุนทรียสาธก      

(AI: Appreciative Inquiry) จากพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ การจบัดูเน้ือผา้ การลองสวมใส่ของลูกคา้ 
ทั้งประสบการณ์ทางตรงและทางออ้ม เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุดในการน ามาพฒันา
ต่อยอด เพื่อท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้สึกประทบัใจอยากมาใช้บริการ และสามารถน าไปบอกต่อและเป็น
ลูกค้าประจ าต่อไปตามล าดับขั้นของพีระมิดแห่งความภกัดี นอกจากน้ียงัใช้การสังเกตส่ิงท่ีอยู่
รอบตวั เช่น คู่แข่งหรือกระแสแฟชัน่ต่างๆ ตามนิตยสาร เวบ็ไซด์ การแต่งตวัของต่างประเทศและ
สังเกตดูพฤติกรรมการแต่งตวัของวยัรุ่น เพื่อคน้หาจุดเปล่ียนและการดดัแปลง ออกแบบ กางเกง
ยีนส์ให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยใช้ 5W1H ไดแ้ก่ Who What Where When Why How เป็นการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ ดงัน้ี 

  ใคร (Who) นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมาตลาดมอดินแดง และผูท่ี้ช่ืนชอบกางเกงยนีส์ขาด 
         อะไร (What) เป็นร้านท่ีจ าหน่ายกางเกงยีนส์ขาสั้ นขาดลวดลายต่างๆ มีให้เลือก

หลากหลาย ทั้งรูปทรง สี มีหลายไซด์ท่ีลูกคา้ตอ้งการ กางเกงยีนส์มีขา 3 แบบ คือ ขาปล่อย ขาเก็บ 
ขาพบั มีการท ากางเกงสีสาดเพื่อใหโ้ดดเด่นกวา่ใครและรับท าขาด 
                   ท่ีไหน (Where) ตลาดมอดินแดง กลุ่มแฟนเพจ ส่ือโซเช่ียลมีเดีย   
                   เม่ือไร (When) ลูกคา้เห็นกางเกงยีนส์ท่ีโชวใ์นร้าน สะดุดตาตวัโชว ์และแวะชม ท าให้
เกิดการอยากลองสวมใส่ในท่ีสุด รวมทั้งเห็นจากหลายคนหรือเพื่อนๆ ใส่แลว้สวย อยากเปล่ียน 
สไตส์การแต่งตวัรวมถึงเป็นแฟชัน่ลายขาดท่ีมาเร่ือยๆ    

        ท าไม (Why) เกิดจากกระแสแฟชั่นของกางเกงยีนส์ขาดเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่น  
ทางร้านมีกางเกงยีนส์ให้เลือกมากมายหลากหลาย มีกางเกงยีนส์ขาดและไม่ขาด มีไซด์ตั้ งแต่  
24 – 40 หรือมากกว่า ตามลูกคา้ตอ้งการ การบริการท่ีเป็นกนัเอง เอาใจใส่ลูกคา้ มีการรับประกนั
หลงัการขายใหลู้กคา้ท าใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซ ้ าบ่อยๆ 
                   อย่างไร (How) มีการตั้งกลุ่มเพจกางเกงยีนส์ขาด มีแฟนเพจของร้านเข้ามาติดตาม 
 มีกลุ่ม LINE Instagram  Twitter และเวบ็ขอนแก่นลิงค ์ในการบอกขอ้มูลแก่ลูกคา้ เป็นช่องทางใน
การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้งทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั 
  4.2  Dream กำรจินตนำกำรสร้ำงฝันทีอ่ยำกเป็นในอนำคต 

      เม่ือคน้พบประสบการณ์เชิงบวกจากการน าเอาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัโดดเด่นมา
วาดฝันท่ีจะช่วยพฒันาร้านกางเกงยีนส์ขาด จนสามารถเพิ่มจ านวนลูกคา้ในการบอกต่อได้จึงน า
ประสบการณ์เชิงบวก มาจินตนาการสร้างฝันท่ีอยากเป็นในอนาคตของร้านกางเกงยนีส์ขาด โดยท า
เป็นโครงการต่างๆ เพื่อส่ิงท่ีวาดฝันนั้นสามารถน ามาปฏิบติัและเป็นจริงได ้ซ่ึงอาจเป็นการวาดฝัน
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ถึงกางเกงยีนส์ท่ีแปลกใหม่และแตกต่าง การบริการท่ีดีข้ึน การสร้างความประทบัใจของลูกค้า      
การท าตามความตอ้งการของลูกคา้ สามารถตอบโจทยข์องลูกคา้ได ้
  4.3  Design กำรออกแบบ  

 เป็นการออกแบบส่ิงท่ีคน้พบในขั้นตอน Discovery มาวางแผนและ Dream ในการจดัท า
กลยุทธ์ เพื่อก าหนดและมอบหมายงานให้ชัดเจนในขั้นตอน Destiny โดยการเลือกเอาจุดร่วม 
(Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergences) เพื่อน าไปสู่การออกแบบแนวทางในการบริการ
ลูกค้าแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือส่ออาร์ (SOAR Analysis) เพื่อค้นหาจุดแข็งขององค์กร
ประกอบกบัโอกาสท่ีมีอยูแ่ละส่ิงท่ีอยากจะเป็นมาท าเพื่อให้เกิดผลลพัธ์และการใช ้CRM เพื่อรักษา
ความภกัดีให้เกิดมูลค่าสูงสุด การแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีอายุ 
ตั้งแต่ 15-24 ปี และกลุ่มวยัท างาน อายุ 25 – 30 ปี ข้ึนไป โดยน ามาจดัท ากลยทุธ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละความพึงพอใจของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 4.4  Destiny ท ำให้เป็นจริง 

 เป็นขั้นตอนการตอบสนองต่อการคน้พบในขั้นตอน Design มาสรุปและสร้างแนวทาง
หรือนโยบายของการด าเนินการตามท่ีก าหนดตามสภาพความเป็นจริง โดยน าเอาประสบการณ์ 
เชิงบวกท่ีดีท่ีสุดท่ีคน้พบมาสร้างแนวทางหรือนโยบาย ไปขยายผลต่อดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงใน
อนาคต เพื่อน าไปสู่การพฒันาร้านกางเกงยนีส์ขาดให้ดียิง่ข้ึนและตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการ ท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการใชบ้ริการและอยากจะมาใช้บริการอีก ส่งผล
ให้ลูกคา้ของร้านกางเกงยีนส์ขาดมีความภกัดีต่อตราสินคา้ตามล าดบัขั้นของพีระมิดแห่งความภกัดี 
ดงัท่ีฝันเอาไว ้
 
5.  สรุปผลกำรศึกษำ 
 การคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกเก่ียวกบัร้านกางเกงยีนส์ขาดในมุมมองของลูกคา้ เร่ิมจาก
การท่ีลูกคา้มีความตอ้งการอยากจะไดรั้บความพึงพอใจในรูปแบบต่างๆ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

5.1.  การตั้งวตัถุประสงคแ์ละการออกแบบค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
5.2.  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
5.3.  การน ามาหาจุดร่วมและจุดโดดเด่น มาสร้างเป็นกลยทุธ์ของร้าน 
5.4.  การปฏิบติัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้รวบรวมเป็นรายงาน 
5.5.  การสรุปผลการปฏิบติัและการน าเสนอ 
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6.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
           ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาการวางแผนกลยทุธ์และการน าไปปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 
ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน ซ่ึงผูศึ้กษาไดว้างแผนการศึกษาไว ้ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตำรำงที ่1 แผนการด าเนินงาน 
หัวข้อ 2557 2558 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 
1. ก าหนดหวัขอ้และก าหนดวตัถุประสงค ์      
2. การออกแบบค าถามและการสัมภาษณ์
ลูกคา้ 

     

3. วเิคราะห์และวางแผนกลยทุธ์      
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล      
5. สรุปผลการปฏิบติั      
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บทที ่4 

ผลกำรศึกษำ และอภิปรำยผล 
 

 
ผลการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ กรณีศึกษาร้านกางเกง

ยีนส์ขาด ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์เพื่อคน้หาประสบการณ์ 
ดา้นบวกของลูกคา้ในการเพิ่มยอดขายในการซ้ือกางเกงยีนส์ขาดของร้านกางเกงยีนส์ขาด (Ripped 
Jeans Shop) และน าไปสร้างกลยุทธ์ให้ย ัง่ยืนรวมทั้งเพิ่มจ านวนลูกคา้ โดยเน้นลูกคา้ 3 กลุ่ม คือ 
ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ าและลูกคา้ท่ีบอกต่อ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางมากข้ึน เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการน าทฤษฎีสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) มาใชใ้นการศึกษา 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์ เพื่อหาประสบการณ์ดา้นบวกท่ีลูกคา้ประทบัใจในการใชบ้ริการร้าน
กางเกงยีนส์ขาด โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีซ้ือคร้ังแรก กลุ่มท่ีซ้ือซ ้ าและกลุ่มท่ีถูกบอกต่อ 
โดยน าเอาการวิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาส เป้าหมาย และผลลัพธ์ (SOAR Analysis) การสร้าง
ความสัมพนัธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ร่วมกับส่วนผสมทางการ
ตลาด (Marketing Mix: 4P’s) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
รวมทั้งการบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management: CEM ) และทฤษฎีจุด
พลิกผนั (The Tipping Point) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์โดยมี 3 กลุ่ม คือ ผูเ้ช่ือมต่อ (Connector) 
ผูรู้้ (Maven) และนักขาย (Salesman) จากนั้นท าการสรุปหาจุดร่วม (Convergences) และจุดเด่น 
(Divergences) โดยใชว้งจร 4-D ซ่ึงกระบวนการสุนทรียสาธกโดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1.  Discovery คือ การตั้งค  าถาม คน้หาเร่ืองดีๆ ประสบการณ์ดีๆ จากการสัมภาษณ์ลูกคา้       
3 กลุ่ม จ านวน 60 คนดงัน้ี 
               กลุ่มซ้ือคร้ังแรก                           จ  านวน   20   คน 
               กลุ่มซ้ือซ ้ า                                    จ  านวน   35   คน 

 กลุ่มท่ีบอกต่อ                               จ  านวน    5    คน 
  ในขั้นตอนน้ีจะน าทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship 
Management: CRM) การวเิคราะห์โดยใช ้(SOAR Analysis) มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมดว้ย   
 2.  Dream เป็นการวาดฝัน ส่ิงท่ีอยากได ้ส่ิงท่ีเป็นไปได ้เพื่อช่วยในการก าหนดเป้าหมาย
ของธุรกิจร้านกางเกงยนีส์ขาด 
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              3.  Design เป็นการออกแบบรายละเอียด วางแผน การมีกระบวนการต่างๆ ในการน าขอ้มูล
ท่ีคน้พบและวิเคราะห์จากขอ้มูลขา้งตน้มาสร้างกลยุทธ์ ในการด าเนินการหรือแนวทางปฏิบติัของ
ร้านกางเกงยนีส์ขาด 
 4.  Destiny เป็นการน าขั้นตอนข้างบนไปปฏิบัติและประเมินผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้
 
ผลการวเิคราะห์จากการเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ 
ตำรำงที ่2 จ านวนและประเภทของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ประเภท อาย/ุปี ลูกคา้ท่ีใชค้ร้ังแรก ลูกคา้ท่ีซ้ือซ ้ า ลูกคา้บอกต่อ 
นกัเรียน-นกัศึกษา 15 - 17 5 2 - 
 18 - 24 15 25 3 
วยัท างาน 25 - 30 - 5 2 
 31 ปีข้ึนไป - 3 - 

รวม 20 35 5 
รวมทั้งหมด 60 

            

     สรุปผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน มีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป และแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 1) ลูกคา้ท่ีใชค้ร้ังแรก มีจ านวน 20 คน 2) ลูกคา้ท่ีซ้ือซ ้า                             
มีจ  านวน 35 คน 3) ลูกคา้บอกต่อ มีจ านวน 5 คน 
ค ำถำมทัว่ไปเกีย่วกบัประสบกำรณ์ทีด่ี 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองราวดีๆ และประสบการณ์ดีๆ โดยใชท้ฤษฎีสุนทรีย
สาธก (AI:Appreciative Inquiry) จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ร้านกางเกงยีนส์ขาด จ านวน 60 คน อายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านกางเกงยนีส์ขาด โดยสร้างค าถาม 3 ค  าถาม ดงัน้ี 

ค ำถำมที ่1 คุณชอบร้านกางเกงยนีส์ขาดตรงไหน จุดเปล่ียนท่ีท าใหช้อบและประทบัใจค่ะ 
ที่มำของค ำถำมที่ 1 เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าชอบร้านกางเกงยีนส์ขาดตรงไหน จุดเปล่ียนท่ีท าให้
กลบัมาใชสิ้นคา้ของเราคืออะไร ตวัอยา่งเช่น ลูกคา้ซมัเมอร์มาซ้ือกางเกงยนีส์ บอกวา่มีเพื่อนเคยซ้ือ
ไปแล้ว ใส่ 2 ปี สภาพยงัดูใหม่ กางเกงยีนส์ไม่มีปัญหา และจะกลบัมาซ้ือทุกปี ซ่ึงตอนนั้นบอก
วิธีการรักษาดูแลกางเกงให้ใส่ได้นานๆ และการสอนวิธีการท าลวดลายขาดให้ลูกคา้ เป็นความ
ประทบัใจใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซ ้ า และสร้างความพึงพอใจในระยะยาวได ้
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ค ำถำมที ่2 เคยไปใชบ้ริการร้านไหนแลว้ประทบัใจอยา่งไรค่ะ 
ทีม่ำของค ำถำมที ่2 เพื่อใหท้ราบวา่บริการร้านไหนท่ีลูกคา้ประทบัใจและไปประจ า มาเป็นตวัอย่าง 
ในการพฒันาร้านกางเกงยีนส์ขาด โดยลูกค้าจะเล่าให้เราฟังในการไปใช้บริการร้านท่ีตัวเอง
ประทบัใจ ยกตวัอยา่ง เช่น ลูกคา้ไปใชบ้ริการร้านเส้ือผา้หลงัมอ เป็นร้านขายชุดเดรสจะมีชุดแขวน
ไวใ้ห้เลือกให้ลองตามสบาย มีคูปอง ส่วนลดให้ซ้ือครบ 10 ตวั ฟรี 1 ตวัในร้าน ราคาจะเท่ากัน 
เป็นตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาสามารถท่ีจะน ากลยทุธ์มาใชก้บัลูกคา้ได ้

ค ำถำมที ่3 คุณใหค้วามส าคญักบัเร่ืองอะไรมากท่ีสุดค่ะ 
ที่มำของค ำถำมที่ 3 เพื่อให้ทราบวา่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการให้ความส าคญักบัเร่ืองอะไรในการเลือกซ้ือ
สินค้าหรือกางเกงยีนส์ เพื่อจะน ามาพฒันาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าให้
ความส าคญักับ 1) สีของกางเกงยีนส์ ล าดับแรก ว่ามีสีท่ีเราชอบไหม ใส่กับชุดอะไร 2) ราคา
พอเหมาะกบักางเกงยีนส์ไหม 3) เน้ือผา้เป็นอย่างไร ใส่สบายรึเปล่า 4) ใส่แลว้ดูดีไหม มีเพื่อนทกั
ไหม เป็นตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาทราบความตอ้งการของลูกคา้และคดักางเกงยนีส์ใหมี้คุณภาพลดของเสีย
ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 

1.  ผลจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงร้ำนกำงเกงยนีส์ขำด 
ผลจากการสัมภาษณ์โดยใช้ สุนทรียสาธก  (AI: Appreciative Inquiry) เพื่ อค้นหา

ประสบการณ์ดา้นบวก พร้อมทั้งสังเกตกลุ่มลูกคา้จ านวน 60 คน พบวา่ มีปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมท่ีลูกคา้
มีความเห็นตรงกนัและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละคนและ
น ามาใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านกางเกงยีนส์ขาด จากกลุ่มตวัอย่างทั้ งส้ิน        
60 คน มีรายละเอียด  การสัมภาษณ์อยูใ่นภาคผนวก ก ซ่ึงสามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1.1  กลุ่มที ่1 กลุ่มซ้ือคร้ังแรก 
                     จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ของร้านกางเกงยีนส์ขาดท่ีมีการซ้ือสินคา้ 1 คร้ังในช่วง
ท าการศึกษา โดยถือเป็นการลูกคา้ท่ีซ้ือคร้ังแรกของทางร้านท่ีให้บริการ มีจ านวน 20 คน ดงัแสดง
ในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่3  สรุปการสัมภาษณ์ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก 
กลุ่มลูกค้ำ กำรค้นพบ 

(Discovery) 
ควำมถี่ 

(Frequency) 
ลูก ค้ำที่ ใ ช้
บริกำรคร้ัง
แรก 

1. มีใหเ้ลือกหลากหลายทั้งไซด ์สี รูปทรง 
2. อธัยาศยัดี เป็นกนัเอง เอาใจใส่ ยิม้แยม้ 
3. ราคาถูก 
4. พดูจาไพเราะ เรียกลูกคา้ 
5. เลือกสินคา้ให ้มีการน าเสนอสินคา้ใหม่ 
6. ใหค้  าแนะน า สอบถามได ้
7. เปล่ียนได ้ลองได ้
8.โดดเด่นไม่เหมือนใคร 
9. สั่งท าขาดได ้
10. คุณภาพดี ใส่สบาย ผา้นุ่ม 
11. สินคา้ดึงดูดตา 
12. มีกระจกใหลู้กคา้ 
13.โชวสิ์นคา้เตม็ร้าน 
14. มีการรับประกนัสินคา้ 
15. มีการดดัแปลงสินคา้เช่นลูกไม ้ลายสีสาด 

18 
18 
15 
15 
12 
11 
11 
7 
7 
6 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

16.โทรถามลูกคา้เก่ียวกบักางเกงยนีส์ 
17.รู้ ใจลูกคา้ 
18. การจดัร้าน ป้ายราคา 

 
จากตารางท่ี 3 สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ดงัน้ี 

 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (คนพดูถึงมากกวา่ 1 คร้ัง) 
             1. มีใหเ้ลือกเหลากหลายทั้งไซด ์สี รูปทรง 
             2. อธัยาศยัดี เป็นกนัเอง เอาใจใส่ ยิม้แยม้ 
             3. ราคาถูก 
             4. พดูจาไพเราะ เรียกลูกคา้ 
             5. เลือกสินคา้ให ้มีการน าเสนอสินคา้ใหม่ 
             6. ใหค้  าแนะน า สอบถามได ้
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             7. เปล่ียนได ้ลองได ้
             8. โดดเด่นไม่เหมือนใคร 
             9. สั่งท าขาดได ้  
            10. คุณภาพดี ใส่สบาย ผา้นุ่ม 
            11. สินคา้ดึงดูดตา 
            12. มีกระจกใหลู้กคา้ 
            13.โชวสิ์นคา้เตม็ร้าน 
            14. มีการรับประกนัสินคา้ 
            15. มีการดดัแปลงสินคา้ เช่น ลูกไม ้ลายสีสาด 
            ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (คนพดูถึงไม่เกิน 1 คร้ัง) 
            1. มีโทรถามลูกคา้เก่ียวกบักางเกงท่ีซ้ือไป 
            2. รู้ใจลูกคา้ 
            3. การจดัร้าน ป้ายราคา 
     จากการสัมภาษณ์ลูกคา้กลุ่มซ้ือคร้ังแรก พบว่าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมของลูกคา้กลุ่มน้ี คือ  
1) มีให้เลือกเยอะทั้ งไซด์ สี รูปทรง เช่น มีไซด์ตั้ งแต่ 24 – 40 มีสีท่ีต้องการ เช่น สียีนส์ สีซีด 
สีด า สีขาว เป็นตน้ มีรูปทรงท่ีหลากหลาย เช่น ทรงกระบอก ทรงบอลลูน เป็นตน้ มีกางเกงยีนส์ 
เอวสูง เอวต ่า ขาเก็บ ขาปล่อย ขาพบั 2) แม่ค้าเป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกค้าไม่ทอดทิ้ง ยิ้มแยม้ 
3) ราคาถูก 4) พูดจาไพเราะและมีการเชิญชวน 5) มีการเลือกสินคา้ให้ มีการน าเสนอสินคา้ใหม่ คือ 
มีการน าเสนอสินคา้ใหม่และให้ลองได ้6) ให้ค  าแนะน า สอบถามได ้คือ ให้ค  าแนะน าในการสวม
ใส่เขา้กบัชุดแบบไหนและสอบถามการใช้งานของกางเกงยีนส์ วิธีการถนอมผา้ให้สามารถใช้ได้
นานๆ 7) เปล่ียนได้ ลองได ้คือ ใส่ไม่ไดส้ามารถน ามาเปล่ียนไดแ้ละสามารถลองกางเกงยีนส์ได้    
8) โดดเด่นไม่เหมือนใคร คือ ลวดลายขาดกางเกงยนีส์ไม่ซ ้ าแบบและมีการท าสีสาด ท าลวดลายขาด
ต่างๆ ตามลูกคา้สั่ง 9) สั่งท าขาดได้ คือ เอากางเกงยีนส์จากบา้นมาให้ท าลวดลายขาดได้หรือสั่ง
ท าลายขาดเพิ่มได ้10) คุณภาพดี ใส่สบาย ผา้นุ่ม 11) สินคา้ดึงดูดตา คือ มีกางเกงยนีส์ไซดใ์หญ่โชว์
หนา้ร้าน 12) มีกระจกให้ลูกคา้ 13) โชวสิ์นคา้เต็มร้าน 14) มีการรับประกนัสินคา้ คือ ช ารุดกระดุม
ซิปเปล่ียนไดฟ้รีตลอดอายกุารใชง้าน 15) มีการดดัแปลงสินคา้ เช่น ลูกไม ้ลายสาดสี เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นของลูกค้ากลุ่มน้ี คือ 1) โทรถามลูกค้าเก่ียวกับกางเกงท่ีซ้ือว่ามี
ปัญหาอะไรหรือไม ่ใส่แลว้สวยไหม 2) รู้ใจลูกคา้ คือ รู้วา่ลูกคา้ใส่ไซด์อะไร แบบไหน รูปร่างแบบ
น้ีใส่กางเกงทรงไหนจึงจะเหมาะ 3) การจดัร้าน คือ จดัร้านแบบเดิมให้ลูกค้าจ าได้ มีป้ายราคา
มองเห็นไดช้ดัเจน 
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1.2  กลุ่มที ่2 กลุ่มซ้ือซ ้ำ  
       จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ของร้านกางเกงยีนส์ขาด มีการซ้ือสินคา้มากกว่า 1 คร้ัง

ในช่วงท าการศึกษา โดยถือเป็นการลูกคา้ซ้ือซ ้ าของทางร้านในการให้บริการ มีจ านวน 35 คน  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 
ตำรำงที ่4 สรุปการสัมภาษณ์ลูกคา้ซ้ือซ ้ า 

กลุ่มลกูค้ำ กำรค้นพบ 
(Discovery) 

ควำมถี่ 
(Frequency) 

ลูกค้ำทีซ้ื่อซ ้ำ 1. สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลาย 
2. อธัยาศยัดี ดูแลเอาใจใส่ เป็นกนัเอง 
3. มีการรับประกนัหลงัการขาย 
4. ราคาถูก 
5. พดูจาไพเราะ เชิญชวน 
6. ช่วยเลือกสินคา้ให้ 
7.โทรถามลูกคา้ ใหค้  าแนะน า ลองได ้มีกระจก 
8. สั่งท าขาดได ้
9. คุณภาพดี ใส่แลว้คุม้ค่า ใส่สบาย 
10. ลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใคร มีความจริงใจ 
11. การดดัแปลง การจดัร้านมีเอกลกัษณ์ 
12. รู้ใจลูกคา้ จ าลูกคา้ได ้
13. น าเสนอสินคา้มาใหม่ 
14. มีไซดท่ี์ตอ้งการ การข้ึนโชวข์องสินคา้ 
15. มีนามบตัรใหลู้กคา้ 
16. สามารถน ากางเกงยนีส์มาดดัแปลงใหใ้หม่ 
17. ลูกคา้แบ่งปันขอ้มูลผา่นทางส่ือออนไลน์ 
18. สอนวธีิท าลวดลายขาด 
19. มีป้ายร้าน ป้ายราคา 

33 
33 
28 
23 
19 
16 
13 
12 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

 
จากตารางท่ี 4 สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ดงัน้ี 

 ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (คนพดูถึงมากกวา่ 1 คร้ัง) 
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 1. สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลาย 
2. อธัยาศยัดี ดูแลเอาใจใส่ เป็นกนัเอง 
3. มีการรับประกนัหลงัการขาย 
4. ราคาถูก 
5. พดูจาไพเราะ เชิญชวน 
6. ช่วยเลือกสินคา้ให ้

             7. โทรถามลูกคา้ ใหค้  าแนะน า ลองได ้มีกระจก 
 8. สั่งท าขาดได ้

9. คุณภาพดี ใส่แลว้คุม้ค่า ใส่สบาย 
10. ลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใคร มีความจริงใจ 
11. การดดัแปลง การจดัร้านมีเอกลกัษณ์  

              12. รู้ใจลูกคา้ จ าลูกคา้ได ้
13. น าเสนอสินคา้ใหม่ 
14. มีไซดท่ี์ตอ้งการ การข้ึนโชวข์องสินคา้ 
15. มีนามบตัรใหลู้กคา้ 
ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (คนพดูถึงไม่เกิน 1 คร้ัง) 
1. สามารถน ากางเกงยนีส์มาดดัแปลงใหใ้หม่ 
2. ลูกคา้แบ่งปันขอ้มูลผา่นทางส่ือออนไลน์ 
3. สอนวธีิท าลวดลายขาด 
4. มีป้ายร้าน ป้ายราคา 

                  จากการสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มซ้ือซ ้ า พบว่าปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วมของลูกค้ากลุ่มน้ี คือ  
1) สินคา้มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ ไซด์ 24-40 มีหลายสี มีรูปทรง 3 แบบ คือ มีเอวสูง เอวต ่า  
ขาเก็บ ขาปล่อย ขาพบั 2) อธัยาศยัดี ดูแลเอาใจใส่ เป็นกนัเอง ยิ้มแยม้ ชวนคุย คุยสนุก ไหวลู้กคา้  
3) มีการรับประกนัหลงัการขาย สามารถน าสินคา้มาเปล่ียนได ้4) ราคาถูก 5) พดูจาไพเราะ เชิญชวน 
คือ ใช้ค  าว่า “ตวัเอง” แทนแม่ค้า ชอบค าพูด เช่น “แวะชมดูก่อนได้นะคะ ลองได้ค่ะ ไม่ซ้ือไม่
เป็นไร” มีค า “ขอบคุณ” ลงทา้ย 6) ช่วยเลือกสินคา้ให้ คือ หากางเกงให้ลูกคา้ลอง 7) โทรถามลูกคา้ 
ให้ค  าแนะน า 8) สั่งท าลวดลายขาด 9) คุณภาพดี คุม้ค่า ใส่สบาย ใส่ไดน้าน ทนทาน ไม่มีกล่ินอบั 
10) ลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใคร มีความจริงใจ 11) มีการออกแบบ ดัดแปลง การจัดร้านมี
เอกลักษณ์ คือ มีการเพิ่มลูกไม้ กระดุม เป็นต้น และการจดัวางท่ีเห็นสินค้าได้ง่าย ลูกค้าจ าได้  
12) รู้ใจลูกค้า  จ  าลูกค้าได้ คือ รู้ว่าลูกค้าใส่ไซด์อะไร และรู้ว่าลูกค้าชอบกางเกงแบบไหน  
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13) น าเสนอสินคา้ใหม่ คือ เวลามีสินคา้มาใหม่จะน าเสนอและให้ลูกคา้เลือก 14) มีไซด์ท่ีตอ้งการ 
การโชวสิ์นคา้หลากหลาย 15) มีนามบตัรใหลู้กคา้ 

  ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นของลูกคา้กลุ่มน้ี คือ 1) สามารถน ากางเกงยนีส์มาดดัแปลงใหใ้หม่ 
คือ เอากางเกงยีนส์ท่ีไม่สวมใส่มาท าให้ดูเป็นกางเกงยีนส์ใหม่ตามแฟชั่น โดยไม่ต้องไปซ้ือ 
2) ลูกคา้แบ่งปันขอ้มูลผา่นทางส่ือออนไลน์ คือ ถ่ายรูปลูกคา้ท่ีใส่สวยลงในเพจให้ลูกคา้ท่านอ่ืนได้
รับรู้ 3) สอนวธีิท าลวดลายขาด คือ สอนการท ากางเกงยนีส์ขาดใหลู้กคา้สามารถน ากลบัไปท าท่ีบา้น
ได ้4) มีป้ายร้านและป้ายราคา เพื่อใหลู้กคา้จ าร้านกางเกงยนีส์ขาดได ้
 

1.3 กลุ่มที ่3 กลุ่มลูกค้ำทีถู่กบอกต่อ  
                    จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าของร้านกางเกงยีนส์ขาดท่ีไปบอกต่อเพื่อน คนรู้จัก 
 โดยกลุ่มน้ี อาจจะมาจากคนใชบ้ริการคร้ังแรกและซ้ือซ ้ าในช่วงท าการศึกษา โดยถือเป็นการลูกคา้
ท่ีถูกบอกต่อของทางร้านกางเกงยนีส์ มีจ านวน 5 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 5 ดงัน้ี 
 

ตำรำงที ่5 สรุปการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีถูกบอกต่อ 
กลุ่มลูกค้ำ กำรค้นพบ 

(Discovery) 
ควำมถี่ 

(Frequency) 
ลูกค้ำทีบ่อกต่อ 1. สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลาย 

2. เอาใจใส่ เป็นกนัเอง รับประกนัหลงัการขาย 
3. หาสินคา้ใหล้อง สั่งท าลวดลายขาดได ้
4. ลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใคร  พูดจาไพเราะ  
เชิญชวน ใหค้  าแนะน า 
5. คุณภาพดี ใส่สบาย 
6. ป้ายราคาเด่น 
7. รับท ากางเกงยนีส์ลวดลายขาด 

5 
4 
3 
2 
 

1 
1 
1 

 

      จากตารางท่ี 5 สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ดงัน้ี 
      ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (คนพดูถึงมากกวา่ 1 คร้ัง) 

 1. สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลาย 
 2. เอาใจใส่ เป็นกนัเอง รับประกนัหลงัการขาย 
 3. หาสินคา้ใหล้อง สั่งท าขาดได ้
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    4. ลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใคร พดูจาไพเราะ เชิญชวนใหค้ าแนะน า 
       ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (คนพดูถึงไม่เกิน 1 คร้ัง) 

 1. คุณภาพดี ใส่สบาย 
       2. ป้ายราคาเด่น 
       3. รับท ากางเกงยนีส์ลวดลายขาด 
           จากการสัมภาษณ์ลูกคา้กลุ่มท่ีถูกบอกต่อ พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมของลูกคา้กลุ่ม 

คือ 1) สินคา้มีให้เลือกหลากหลาย คือ มีไซด์ 24-40 มีหลายสีให้เลือก ทั้งรูปทรง 3 แบบ เช่น เอวสูง 
เอวต ่า ขาเก็บ ขาปล่อย ขาพบั เป็นตน้ 2) เอาใจใส่ เป็นกนัเอง รับประกนัหลงัการขาย คือ ยิ้มแยม้
แจ่มใส่ชวนคุย 3) หาสินคา้ให้ลอง สั่งท าลวดลายขาดได ้4) ลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใคร พูดจา
ไพเราะ มีการเชิญชวน เช่น “แวะดูก่อนไดน้ะคะ ลองได ้ไม่ซ้ือไม่เป็นไร” ให้ค  าแนะน าลูกคา้ใน
การเลือกกางเกงรูปแบบต่างๆ การจบัดูเน้ือผา้  

           ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นของลูกคา้กลุ่มน้ี คือ 1) คุณภาพดี ใส่สบาย 2) ป้ายราคาเด่น 
คือ มีป้ายราคาท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 3) รับท ากางเกงยีนส์ลวดลายขาด ทั้งขาสั้น-ขายาว เป็นการน า
กางเกงยนีส์เก่ามาท าใหดู้ใหม่เสมอ 

ผลการสรุปจากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ า และลูกคา้ท่ีถูก
บอกต่อ จ านวน 60 คน  

ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (คนพดูถึงมากกวา่ 1 คร้ัง) 
 1. สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น ไซด ์สี รูปทรง 
 2. มีอธัยาศยัดี เอาใจใส่ เป็นกนัเอง 
 3. รับประกนัหลงัการขาย 
 4. หาสินคา้ใหล้อง 
 5. สั่งท าลวดลายขาดได ้

ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (คนพดูถึงไม่เกิน 1 คร้ัง) 
 1. ป้ายราคา 
 
2.  กำรวเิครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ SOAR Analysis  

ผลการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพื่อคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของร้านกางเกงยีนส์ขาด     
ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น โดยหา (Strengths) หาโอกาสท่ีเป็นไปไดท่ี้ลูกคา้มาใช้บริการ  
ร้านกางเกงยีนส์ขาดมากท่ีสุด (Opportunities) โดยมีส่ิงท่ีฝันไว้ในอนาคตหรือท่ีเป็นไปได้ 
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(Aspirations) และสุดท้ายส่ิงท่ีต้องการจะเห็นหรือผลลัพธ์ท่ีต้องการจะให้เป็น (Results) มี
รายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่6 การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ SOAR Analysis  

 
 
 

ส่ิงทีต้่อง
ค้นหำใน
เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Inquiry) 

 
ส่ิงทีด่ีทีสุ่ด 
(Strengths) 

1. สินค้ามีให้เลือกหลากหลายทั้ง
รูปทรง สี มีหลายไซดแ์ละขาหลาย
แบบ 
2. เจา้ของร้านอธัยาศยัดี ดูแลเอาใจ
ใส่ คอยใหค้  าแนะน า 
3. การดดัแปลงสินคา้ 
4. คุณภาพดี 

 
โอกำส 

(Opportunities) 
1. กระแสจากดาราต่างประเทศและดารา
ไทยท่ีนิยมสวมใส่ 
2. กางเกงยีนส์ทนัสมยั ไม่ตกยุคใส่ได้
หลายโอกาส 
3. จังหวดัขอนแก่นมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง  

 
 
เจตนำหรือส่ิง
ดีๆทีอ่ยำกเห็น
ในองค์กร 

(Appreciative 
Intent) 

 
ส่ิงทีต้่องกำรในอนำคต 

(Aspirations) 
1. เป็นร้านขายกางเกงยีนส์ขาสั้นท่ี
โดดเด่นท่ีสุดในภาคอีสาน 
2. เป็นร้านกางเกงยีนส์ท่ีจ  าหน่าย
ทั้งปลีกและส่งในภาคอีสาน 
3. ขยายสาขาไปต่างจงัหวดั 
4. ลูกคา้สามารถติดต่อได ้โดยผา่น
ส่ือโซเ ช่ียลมี เ ดีย  (Social Media 
Marketing) 
 

 
ผลลพัธ์ทีต้่องกำร 

(Results) 
1. ยอดขายเพิ่มข้ึน 50,000 บาทต่อเดือน 
2. มีแฟนเพจติดตามมากกวา่ 1,800 ไลน์ 
3. ลูกคา้รู้จกัร้านกางเกงยนีส์ขาดมากข้ึน 

  
จากตารางท่ี 6 การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ SORA Analysis ของร้านกางเกงยนีส์ขาด สรุปได ้ดงัน้ี 
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2.1  ส่ิงทีต้่องค้นหำในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Inquiry) 
                      2.1.1  ส่ิงท่ีดีท่ีสุด (Strengths) ของร้านกางเกงยีนส์ขาด คือ 1) สินค้ามีให้เลือก
หลากหลาย ทั้งรูปทรง สีซีด สีเขม้ มีหลายไซด์ คือ มีไซด์ตั้งแต่ 24 – 40 ในแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ                        
มีลายขาดให้เลือกหลากหลาย กางเกงยีนส์มีขา 3 แบบ ไดแ้ก่ ขาปล่อย ขาเก็บ ขาพบั ทั้งขาดและ 
ไม่ขาดขาสั้น กางเกงยีนส์มีหลายสี เช่น สีด า สีขาว สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีส้ม เป็นตน้ มีการน า
กางเกงยีนส์มาท าสีสาดตามตอ้งการ 2) เจา้ของร้านมีอธัยาศยัดี ดูแลเอาใจใส่ คอยให้ค  าแนะน า คือ
ยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะเชิญชวนลูกค้า เอาใจใส่ ช่วยเลือกสินค้าให้ลูกค้า ให้ค  าแนะน า
รับประกนัหลงัการขาย 3) การดดัแปลงสินคา้ คือ การออกแบบ เช่น การใส่ลูกไม ้การต่อขา การใส่
ลูกปัด เป็นตน้ 4) คุณภาพดี คือ ทนทาน ใส่สบาย ไม่มีกล่ินอบั  
                      2.1.2  โอกาส (Opportunities) ของร้านกางเกงยีนส์ขาด คือ 1) กระแสจากดารา
ต่างประเทศและดาราไทยท่ีนิยมสวมใส่เป็นแบบท าให้คนท่ีรู้จกั และผูท่ี้ติดตามอยากลองสวมใส่  
เป็นโอกาสของทางร้านกางเกงยีนส์ขาดในการจ าหน่ายสินคา้ 2) กางเกงยีนส์ทนัสมยั ไม่ตกยุคใส่
ไดห้ลายโอกาส เช่น ไปเดินเล่น ใส่ไปเท่ียว ออกก าลงักาย เป็นตน้ สามารถใส่ไดก้บัเส้ือหลายแบบ 
3) จงัหวดัขอนแก่นมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง คือ มีประชากรในจงัหวดัขอนแก่นเพิ่มข้ึน 
และมีก าลงัซ้ือมากข้ึน  

2.2  เจตนำหรือส่ิงดีๆทีอ่ยำกเห็นในองค์กร (Appreciative Intent) 
                      2.2.1  ส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต (Aspirations) ของร้านกางเกงยีนส์ขาด คือ 1) เป็นร้าน
ขายกางเกงยีนส์ขาสั้นท่ีโดดเด่นท่ีสุดในภาคอีสาน คือ กางเกงยีนส์มีไม่ซ ้ าแบบ มีหลายรูปทรง มี
การดดัแปลงให้ไม่เหมือนใคร เช่น การท าสีสาดลายต่างๆ การน ากางเกงยีนส์เก่ามา ออกแบบ 
ลายขาดใหม่ การใส่ลูกไม ้เป็นตน้ 2) เป็นร้านกางเกงยีนส์ท่ีจ  าหน่ายทั้งปลีกและส่งในภาคอีสาน  
3) ขยายสาขาไปต่างจงัหวดั 4) ลูกคา้สามารถติดต่อได้ โดยผ่านส่ือโซเช่ียลมีเดีย (Social Media 
Marketing) 
 2.2.2  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (Results) ของร้านกางเกงยีนส์ขาด คือ 1) ยอดขายเพิ่มข้ึน 
50,000 บาทต่อเดือน 2) มีแฟนเพจติดตามมากกวา่ 1,800 ไลน์ จากเดิม 1,500 ไลน์ 3) ลูกคา้รู้จกัร้าน
กางเกงยนีส์ขาดและมีการโทรเขา้มาสอบถามกนัมากข้ึน 

 
3.  กำรน ำเอำประสบกำรณ์ด้ำนบวกร่วมกบัส่วนผสมทำงกำรตลำด (4P’s)  
     จากขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ทั้ง       
3 กลุ่ม จ านวน 60 คน ผูศึ้กษาไดน้ าเอาส่วนผสมทางการตลาดมาใช้วิเคราะห์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้
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ย ัง่ยืนและเพิ่มจ านวนลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก ซ้ือซ ้ าและท่ีถูกบอกต่อ โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 
4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อน าเอา
ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัจุดโดดเด่นของกลุ่มลูกคา้มาเปรียบเทียบและน ามาใช้ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 7 ดงัน้ี 
ตำรำงที ่7 การน าเอาส่ิงท่ีคน้พบมาเช่ือมโยงกบัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s)  

ส่วนผสมทำง
กำรตลำด 

กำรค้นพบ (Discovery) 

ลูกค้ำซ้ือคร้ังแรก ลูกค้ำซ้ือซ ้ำ ลูกค้ำทีถู่กบอกต่อ 

 
 

ผลติภัณฑ์ 
(Product) 

1. มีใหเ้ลือก
หลากหลาย 
2. ผา้นุ่ม 
3. ลวดลายขาดสวย
ทนัสมยัไม่เหมือนใคร 
4. คุณภาพดีใส่สบาย 

1. มีให้เลือกหลายแบบ 
หลายไซด ์หลายสี 
2. ผา้ดี ใส่สบาย คุ ้มค่า
ทนทาน ไม่มีกล่ินอบั 
3. ลวดลายขาดไม่
เหมือนใคร 
4. เอาของเก่ามาท าใหม่ 

1. มีสินคา้ใหเ้ลือก
หลากหลาย 
2. คุณภาพดี ใส่สบาย 
3. สินค้าไม่ เห มือน
ใคร 

รำคำ(Price) ราคาถูก ราคาถูก ราคาถูก 
 
 
 
 
 

ช่องทำงจัด
จ ำหน่ำย (Place) 

1. ร้านตลาดมอดินแดง  
2. การจดัร้าน 
3. มีป้ายติดร้าน 
4. เดินผา่นร้าน 
5.โทรถามลูกคา้ 
6. เลือกสินค้าให้ลอง
น าเสนอสินคา้ใหม ่

1. เป็นร้านท่ีเคยซ้ือ 
มัน่ใจในคุณภาพของ
สินคา้ เน้ือผา้ดี ใส่ทน 
2. การข้ึนโชวข์องสินคา้ 
3. การจดัร้านท่ีมี
เอกลกัษณ์ 
4.  โทรสอบถามลูกค้า
ใหค้  าแนะน า 
5. การรีววิใหลู้กคา้เห็น 
6. ช่วยเลือกสินคา้ให้
ลอง 
7. มีไซด์ท่ีตอ้งการ ตอบ
โจทยค์วามตอ้งการ 
8. น าเสนอสินคา้ใหม่อยู่
เสมอ 

1. เอาใจใส่ลูกคา้ เป็น
กนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส 
2. ช่วยเลือกสินคา้ให้
ลอง 
3. ป้ายราคาเด่น 
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ตำรำงที ่7 การน าเอาส่ิงท่ีคน้พบมาเช่ือมโยงกบัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) (ต่อ) 
ส่วนผสมทำง
กำรตลำด 

กำรค้นพบ (Discovery) 

ลูกค้ำซ้ือคร้ังแรก ลูกค้ำซ้ือซ ้ำ ลูกค้ำทีถู่กบอกต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมกำรตลำด
(Promotion) 

1. ใหล้องได ้
2. ใหค้  าแนะน า 
3. สามารถเปล่ียนได ้
4. สั่งท าลวดลายขาดได ้
5. มีการเชิญชวน 
6. ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
7. พดูจาไพเราะเชิญ
ชวน 
8. มีกระจกให ้
9. รับประกนัหลงัการ
ขาย 
10. รู้ใจลูกคา้ 
11. ดดัแปลงเพิ่มเติมได ้
12. สะดุดตวัโชว ์
13. การจดัร้าน 
14.  บอกวิ ธีการรักษา
สภาพกางเกงใหดู้ใหม่ 

1. ลองได ้มีกระจก 
2. ดัดแปลง  ดี ไซด์
ลวดลายขาด 
3. ประกนัหลงัการ
ขาย 
4. มีป้ายร้าน 
5. รับประกนัหลงัการ
ขาย 
6. พดูจาไพเราะ เชิญ
ชวน 
7. อธัยาศยัดี เป็น
กนัเอง 
8. รู้ใจลูกค้า จ าลูกค้า
ได ้
9. สั่งท าขาดได ้
10. การจดัร้านมี
เอกลกัษณ์ 
11. มีความจริงใจกับ
ลูกคา้ 
12. ดัดแปลงเพิ่มเติม
ได ้
13. มีนามบตัรให้
ลูกคา้ 
14. สอนวธีิท าขาด 

1. ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
2. รับประกนัหลงัการ
ขาย 
3. ใหค้  าแนะน า 
4. พูดจาไพเราะ เชิญ
ชวน 
5. รับประกนัหลงัการ
ขาย 
6. ลองได ้
7. สั่งท าขาดได ้
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4.  กำรวำดฝัน (Dream) 
    ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ โดยจากการค้นพบประสบการณ์ตนเอง เพื่อ    
สร้างเป็นวสิัยทศัน์ของร้านกางเกงยนีส์ขาด        
          ช่ือธุรกิจ                                 Ripped Jeans Shop  
          ประเภทของธุรกิจ            เป็นร้านจ าหน่ายกางเกงยนีส์ขาสั้นท าลวดลายขาด 
          วสิัยทศัน์ (Vision)            เป็นร้านท่ีมีคนรู้จกัมากในจงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั 
          พนัธกิจ (Mission)            1) ร้านท่ีน ากางเกงยนีส์เก่ามา Reuse และดดัแปลงไม่ซ ้ าแบบ   
               2) เป็นร้านท่ีสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้และสร้างความ  
                                มัน่ใจในการสวมใส่กางเกงยนีส์ 
                                                    3) ท าใหลู้กคา้เห็นคุณค่าของกางเกงยนีส์เก่าท่ียงัใชไ้ด ้
           เป้าหมาย (Goal)               1) สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
              2) ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อร้านกางเกงยนีส์ขาด 
              3) จ านวนยอดขายเพิ่มข้ึนในระยะยาว 
   เม่ือวาดฝันในส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดกบัองคก์รแลว้ จากการน าส่ิงท่ีคน้พบจากการ
สัมภาษณ์ในเชิงบวก จากขั้นตอนการคน้พบ (Discovery) การหาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) 
และปัจจัยท่ีเป็นจุดเด่น (Divergences) ของแต่ละเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด             
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจโดยน ามาท าเป็นแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวข้องกิจการ โดยสอดคลอ้งกบัการวาดฝัน (Dream) เพื่อใหไ้ปตามแนวทางท่ีตอ้งการ โดยการ
ออกแบบ (Design) โดยมีหลกัการของสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) มาเป็นเคร่ืองมือใน
การท างานใหเ้กิดผลลพัธ์และน ามาขยายผลสร้างเป็นกลยทุธ์ในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
5.  ขั้นตอนกำรออกแบบ (Design) 
 หลงัจากท าการคน้พบ (Discovery) และการวาดฝัน (Dream) แลว้ ผูศึ้กษาจึงแบ่งกลุ่มดงัน้ี 

5.1  การแบ่งกลุ่มลูกคา้ การเลือกเป้าหมาย และการก าหนดจุดยนื 
       5.1.1  การแบ่งกลุ่มลูกคา้ (Segmentation) 

  ลูกค้าของร้านกางเกงยีนส์ขาด คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบนั 
รวมถึงบุคคลวยัท างาน การจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านกางเกงยนีส์ขาด แบ่งออกเป็นกลุ่มดงัน้ี 
   กลุ่มท่ี 1  นกัเรียน นกัศึกษา กลุ่มน้ี คือ กลุ่มท่ีชอบราคาถูก ใส่แลว้ดูดี ใส่แลว้
สวย คุณภาพเหมาะสม เป็นกลุ่มท่ีชอบความแตกต่าง ทนัสมยั ชอบการดูแลเอาใจใส่ ความเป็น



24 
 

กนัเอง ความมัน่ใจในการสวมใส่ ความยิม้แยม้แจ่มใส ชอบการบริการท่ีดี การรับประกนัหลงัการ
ขาย การท าลวดลายขาดท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ เป็นตน้ 
  กลุ่มท่ี  2  ว ัยท างาน ก ลุ่มน้ีจะเน้นคุณภาพ การรับประกันหลังการขาย 
 ความสะอาดของสินคา้ การดดัแปลงกางเกง การรู้ใจลูกคา้ จ าขอ้มูลของลูกคา้ได ้การแนะน าในการ
ดูแลรักษากางเกงยนีส์ 
 5.1.2  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
 ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของร้านกางเกงยนีส์ขาด มีดงัน้ี 
     1.  นกัเรียน-นกัศึกษา        อาย ุ15 – 17 และ 18 - 24 ปี 
  2.  วยัท างาน                      อาย ุ25 – 30 และ 31 ปี ข้ึนไป 
                    5.1.3  การก าหนดจุดยนื (Positioning) 
    จุดยืนของร้านกางเกงยีนส์ขาด (Ripped Jeans Shop) เป็นร้านจ าหน่ายกางเกง
ยนีส์ขาสั้นท่ีโดดเด่นท่ีสุดในจงัหวดัขอนแก่น และสร้างความมัน่ใจในการสวมใส่กางเกงยนีส์ 
                              ดังนั้ น ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของร้านกางเกงยีนส์ขาด คือ กลุ่มนักเรียน 
นกัศึกษา ส่วนใหญ่ท่ีมีอายุระหวา่ง 15 – 24 ปี ท่ีชอบสวมใส่กางเกงยนีส์ขาดขาสั้นท่ีคงสภาพดีและ
น าแฟชัน่ ผูศึ้กษาไดค้น้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่นของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มซ้ือคร้ังแรก 
กลุ่ทซ้ือซ ้ าและกลุ่มท่ีถูกบอกต่อ ไดก้ าหนดกลยทุธ์หลกัและ 5 โครงการดงัน้ี 
 กลยทุธ์สร้างแรงดึดดูด 

1) โครงการพรีเซนเตอร์ 
            2) โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระส่ิงใด เตม็ใจใหบ้ริการ 
             3) โครงการ REUSE  
             4) โครงการโลกทนัสมยั 
             5) โครงการสร้างความมัน่ใจประทบัใจผูส้วมใส่ 
 
1)  โครงกำรพรีเซนเตอร์ 
     ทีม่ำของกลยุทธ์ 
    จากการท่ีลูกคา้ประจ าบอกกบัผูศึ้กษาให้มีการแต่งตวั การรีวิวในเพจ การท่ีลูกคา้ท่านอ่ืน 
สวมใส่ให้เห็น การแนะน าการแต่งตวั การมีนางแบบประจ าร้าน ท าให้ลูกคา้ท่านอ่ืนเกิดการรับรู้
และอยากเขา้มาลองเลือกซ้ือสินคา้ การท่ีแม่คา้ใส่ให้ลูกคา้เห็นท าให้ลูกคา้เกิดการอยากสวมใส่  
มีการน าเสนอกางเกงยีนส์ขาดทั้งเอวสูง เอวต ่า ขาปล่อย ขาเก็บ ขาพบั ความยาวจากเป้า ลวดลาย
ขาดต่างๆ ให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ ดลใจลูกคา้ ชกัชวนลูกคา้ให้แวะมาร้านเราบ่อยๆ ไม่ซ้ือไม่ว่า ในท่ีสุด
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ลูกคา้จะใจอ่อน ทนไม่ได้ตอ้งทดลองซ้ือ ทดลองใช้ในท่ีสุด (IRM/CRM การตลาดมุ่งสัมพนัธ์,  
ศิริวรรณและคณะ: 30) 
           วตัถุประสงค์ 
            1. เพื่อสร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้ในการสวมใส่ในการแนะน าการแต่งตวัใหลู้กคา้ 
            2. เพื่อสวมใส่ใหลู้กคา้ไดเ้ห็นและน าไปประยกุตก์บัเส้ือทุกแบบ 
           วธีิด ำเนินกำร 
           1. แม่คา้น ากางเกงยนีส์ในร้านมาสวมใส่ในเวลาขายกางเกง 
           2. มีการแนะน าลูกคา้ในการใส่กางเกงยนีส์ใหม้ัน่ใจมากข้ึน 
           3. หานางแบบหรือเพื่อนมาสวมใส่กางเกงยนีส์ในร้านแลว้ท าโปสการ์ดใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ 
           งบประมำณ  
           1. กางเกงยนีส์ท่ีนางแบบสวมใส่ 100 บาท 
           2. ค่าจดัท าโปสการ์ด 10 รูป 150 บาท 
           รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 250 บาท 
           ระยะเวลำ 
           ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม เป็นตน้ไป 
           ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ลูกคา้เห็นจากพรีเซนเตอร์ท่ีสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นแม่คา้หรือนางแบบ     
ท าใหลู้กคา้มัน่ใจในการสวมใส่มากข้ึน และอยากเขา้มาลองกางเกงยนีส์ของทางร้าน 
 
2) โครงกำรยิม้งำม รู้จักถำมไถ่ ธุระส่ิงใด เต็มใจให้บริกำร 
    ทีม่ำของกลยุทธ์ 
           จากการท่ีลูกค้าเข้ามาใช้บริการท าให้ทราบว่า ลูกค้าชอบท่ีแม่ค้า ยิ้มแยม้แจ่มใส พร้อม
ให้บริการ สามารถสอบถามได ้มีการแนะน าตวัสินคา้มาใหม่เร่ือยๆ ลูกคา้บางคนไม่ซ้ือแต่แวะมา
ทกัทายถามสารทุกข์สุกดิบกนั พูดคุยเพื่อให้สบายใจ ลูกค้าชอบแม่ค้าพูดจาไพเราะใช้ค  าเรียก 
“ตวัเอง” เวลาเรียกลูกคา้ “ดูก่อนไดน้ะค่ะ ลองไดเ้ลย ไม่ซ้ือไม่เป็นไร” แม่คา้อารมณ์ดี ทกัทายตลอด 
ลูกคา้อยากเขา้มาลองมาเลือกกางเกงยนีส์ มีความจริงใจกบัลูกคา้ มีแนะน าการรักษากางเกงยนีส์ให้
ใส่ได้นาน สนใจลูกคา้สบตาลูกคา้ตลอด ถามข่าวคราวลูกคา้ เป็นกนัเองเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง  
ท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าเหมือนรู้จกักนัมา 10 ปี ท าให้กลายเป็น “ยิ้มงาม รู้จกัถามไถ่ ธุระส่ิงใด เต็มใจ
ใหบ้ริการ” (สมชาติ กิจยรรยง, 2545: 43) 
            วตัถุประสงค์ 
            1. เพื่อการบริการลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจสูงสุด 
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            2. เพื่อสร้างกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั ท าใหรู้้จกักนัมากข้ึน 
            3. เป็นร้านท่ีท าใหลู้กคา้สบายใจในเร่ืองต่างๆ 
            4. เพื่อสร้างยอดขายใหย้ ัง่ยนืในระยะยาว 
            วธีิด ำเนินกำร 
            1. เชิญชวนลูกคา้ให้แวะเขา้มาชมร้านกางเกงยีนส์ขาด โดยใช้ค  าว่า “เขา้มาดูก่อนไดน้ะคะ 
ไม่ซ้ือไม่เป็นไร” และ “แวะชมไดน้ะคะ ใส่ไม่ไดเ้ปล่ียนไดค้่ะ”  
            2. กล่าวตอ้นรับลูกคา้เม่ือลูกคา้มาเยือนและมาใชบ้ริการโดยใชค้  าวา่ “สวสัดีค่ะ ดูก่อนไดน้ะ
คะ” 
            3. ให้ลูกคา้ลองกางเกงยีนส์ไดต้ามสบาย โดยเราเป็นคนหาไซด์ให้หรือลูกคา้หาเอง ลูกคา้
สวมใส่สวยค่อยซ้ือ มีการแนะน าการใส่ใหเ้ขา้กบัรูปร่างของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการ
สวมใส่มากข้ึน 
            4. การแนะน าวธีิการรักษาสภาพกางเกงยนีส์ใหใ้ชไ้ดน้านๆ และการดูซิป กระดุม 
            5. การชวนลูกคา้คุย เพื่อใหไ้ม่เกร็งในการเลือกและการทราบขอ้มูล ประสบการณ์ของลูกคา้
แต่ละบุคคลในการสวมใส่กางเกงยนีส์ 
            6. การใหค้  าปรึกษาในกรณีท่ีกางเกงยนีส์ช ารุด เพื่อรักษากางเกงยนีส์เก่าใหใ้ชง้านต่อไป 
            7. เม่ือลูกคา้ออกจากร้าน เจา้ของร้านกล่าว “ ขอบคุณค่ะ มีปัญหาอะไรมาหาเราไดน้ะคะ” 
            งบประมำณ 
                   - 
            ระยะเวลำ 
            ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม เป็นตน้ไป 
            ผลที่คำดว่ำจะได้รับ การรักษาลูกคา้เก่าและเพิ่มลูกคา้ใหม่ ในการใช้บริการให้เกิดความ
ประทบัใจ การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างแม่คา้กบัลูกคา้ให้เกิดข้ึน เกิดการบอกต่อและการกลบัมา 
ซ้ือซ ้ าในระยะยาว ลูกคา้สามารถสอบถามได้ในเร่ืองท่ียงัไม่รู้เก่ียวกบักางเกงยีนส์ ให้ค  าแนะน า
ลูกคา้ในการน ากางเกงยนีส์เก่าไปใชง้าน เพื่อใหค้งสภาพดีและคงทน 
 
3)  โครงกำร REUSE 
    ทีม่ำของกลยุทธ์ 
           กางเกงยีนส์มือสองท่ียงัใช้ได้น ามาเพิ่มลวดลายขาด ออกแบบ ดัดแปลง ใส่ลูกไม้ และ 
ท าสีใหม่ให้สวยกว่าเดิม เป็นการน าของเก่ามาท าใหม่ โดยการเพิ่มคุณค่าให้กบักางเกงยีนส์ยี่ห้อ
เก่าๆ ท่ียงัคงรักษาสภาพดี เพื่อท าให้คนหนัมาสนใจใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและวตัถุดิบท่ีน ามาท าผา้ยนีส์
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มากข้ึน การใชง้านกางเกงยนีส์ให้คุม้ค่ามากท่ีสุด มีการแนะน าให้ท าลวดลายขาด โดยให้ค  าแนะน า
ในการเลือกเน้ือผา้ท่ีจะน ามาท าลวดลายขาด  
          วตัถุประสงค์ 
           1. เพื่อท าใหลู้กคา้เห็นคุณค่าของกางเกงยนีส์เก่าท่ียงัใชไ้ด ้
           2. เพื่อลดปริมาณกางเกงยนีส์ในการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 
           วธีิด ำเนินกำร 
           1. ประชาสัมพนัธ์บอกลูกค้าในการน ากางเกงเก่ามาท าใหม่ โดยการเพิ่มลวดลายขาด 
ดดัแปลง ออกแบบ ท าสีสาดต่างๆ 
           2. แนะน าลูกคา้ในการดูเน้ือผา้ของกางเกงยนีส์แต่ละตวั โดยมีตวัอยา่งใหดู้จากอินเตอร์เน็ต 
           3. น าเสนอลวดลายขาดต่างๆ ตั้งแต่กางเกงยนีส์ขาสั้น ขายาว ทั้งของผูช้ายและของผูห้ญิง 
           4. ลงเวบ็ไซด ์ลงเพจ โฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
           งบประมำณ 
                  - 
           ระยะเวลำ 
           ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม เป็นตน้ไป 
            ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ลูกคา้เห็นคุณค่าของกางเกงยีนส์ตวัเก่า และน ามาให้ท าลวดลายขาดให้
เป็นกางเกงยนีส์ตวัใหม่ เรียนรู้เน้ือผา้ของกางเกงยนีส์และใชก้างเกงยนีส์ใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 
 
4)  โครงกำรโลกทนัสมัย 
     ทีม่ำของกลยุทธ์ 

กิจการหรือธุรกิจจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่ือโซเชียลมีเดียหลากหลายทาง  
เพื่อการติดต่อส่ือสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไปไม่ว่าจะเป็น 
Twitter Instagram Line เพจ เวบ็ไซด์ต่างๆ ท าให้ลูกคา้สามารถติดต่อเราไดส้ะดวกมากข้ึน โดยลง
โฆษณา ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อแจง้ให้ลูกคา้ทราบ เม่ือเกิดปัญหาเราสามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว
และยงัสามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ไดห้ลายช่องทางมากข้ึน มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง มีความ
จริงใจ เปล่ียนจากลูกค้าท่ีซ้ือคร้ังแรกหรือแวะเข้ามาดูมาเป็นลูกค้าท่ีซ้ือซ ้ า จะเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เราจึงใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) ให้เกิดการรับรู้เชิงประสบการณ์ คือ รับรู้ คิด ท า ร่วม (ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกลกุล,      
นิทศัน์ คณะวรรณและธีรพล แซ่ตั้ง, 2546: 30-31)   
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            วตัถุประสงค์ 
            1. เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ถึงทุกท่ีและทุกเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการติดต่อได ้
            2. เพื่อสร้างกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 
            3. เพื่อให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและการติดต่อเป็นไปไดง่้ายข้ึนรวมทั้งเกิดลูกคา้ท่ีน าไป
บอกต่อ 
            วธีิด ำเนินกำร 
             1. การสร้างแฟนเพจ ท าเว็บไซด์ การลงในเว็บขอนแก่นลิงค์ Twitter Instagram Line       
การจดัท านามบตัร การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้แต่ละบุคคล 
             2. การใหค้วามรู้ในเร่ืองของกางเกงยีนส์ผา่นทางโซเชียลมีเดีย การแนะน าร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
มากข้ึน 
             3. การหาผูเ้ช่ือมต่อ ผูรู้้ ผูข้าย คอยแนะน าจากประสบการณ์ต่างๆ 
             4. การจดัท าป้ายร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกั การจดัร้านใหน่้าเลือกซ้ือมากข้ึนและการจดัท าโปสการ์ด 
             5. การแนะน าตวัสินคา้ การถ่ายรูป เวลาในการลงส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหก้บัลูกคา้ 
             งบประมำณ 
             1. นามบตัร                จ  านวน 1,000 ใบ         ราคา 1,000 บาท 
             2. ป้ายร้าน                 จ  านวน 1 ป้าย              ราคา 1,000 บาท 
             รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 2,000 บาท 
             ระยะเวลำ 
             ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม เป็นตน้ไป 
             ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ลูกคา้รู้จกัร้านกางเกงยีนส์ขาดมากข้ึน ทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและ
ต่างจงัหวดัลูกคา้ มีโทรมาสอบถามมากข้ึน และน ากางเกงยีนส์มาให้ท าลวดลายขาด รวมถึงไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากลูกคา้โดยตรงและสามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็วมากข้ึน 
 
5)  โครงกำรสร้ำงควำมมั่นใจประทบัใจผู้สวมใส่ 
    ทีม่ำของกลยุทธ์ 

การท่ีลูกคา้ชอบการดูแลเอาใจใส่ ความยิ้มแยม้แจ่มใสของแม่คา้ ลูกคา้พูดว่า “สินคา้ดี  
ใส่สบาย เน้ือผา้ดี ใส่แลว้ไม่คนั ราคาถูก” คุณภาพดี รับเปล่ียน ซิป กระดุม ครบวงจร การตดัขา
กางเกงยีนส์ ลองได ้มีการรับประกนัหลงัการขาย คือ การเปล่ียนซิป กระดุม สั่งท าลวดลายขาดเพิ่ม
ได ้แม่คา้พูดจาไพเราะ ตรงใชค้  า คือ เรียกลูกคา้วา่ “ตวัเอง” ใส่แลว้คุม้ค่าเพราะใส่ไดน้าน ทนทาน
ขาดยาก ใส่สบาย ไม่มีกล่ินอบัจากกางเกงยนีส์ การบริการดี เช่น สามารถเปล่ียนได ้เช่น ซิป กระดุม 
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เป็นตน้ การท ากางเกงยีนส์สาดสี มีการโทรให้มารับสินคา้ มีการรีวิวให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ ท าให้ลูกคา้มี
ความมัน่ใจมากข้ึน เป็นตน้  
             วตัถุประสงค์ 
              เพื่อสร้างความมัน่ใจในการซ้ือกางเกงยีนส์ ท าให้ลูกคา้ท่ีซ้ือคร้ังแรกกลายเป็นลูกคา้ซ้ือซ ้ า
และถูกบอกต่อในท่ีสุด 
             วธีิด ำเนินกำร 
              1. ติดตามสอบถามลูกคา้โดยการโทรถามลูกคา้ถึงกางเกงยีนส์ท่ีซ้ือไปวา่มีปัญหาอะไรหรือ
ไหม 
              2. กางเกงยนีส์ท่ีซ้ือมีปัญหาสามารถน ามาเปล่ียนหรือท าลวดลายขาดเพิ่มไดไ้ม่คิดเงิน 
              3. มีการรับประกนัหลงัการขาย ถา้ช ารุดสามารถน ามาเปล่ียนหรือซ่อมไดต้ลอดอายกุารใช้
งาน 
              4. บริการส่งกางเกงยนีส์ถึงหอพกัในมหาวทิยาลยัขอนแก่นฟรีไม่เสียค่าบริการ 
              5. ใหลู้กคา้รีววิในการสวมใส่กางเกงยนีส์ลงในเพจ 
              งบประมำณ 
               ค่าน ้ามนั    100  บาท/สัปดาห์ 
              ระยะเวลำ 
              ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม เป็นตน้ไป 
              ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้ามากข้ึนโดยการประกันหลังการขาย              
การบริการจดัส่ง การแกปั้ญหาไดร้วดเร็วท าใหลู้กคา้เกิดการซ้ือซ ้ าและการถูกบอกต่อ 
 
6.  กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติและประเมินผล (Destiny) 

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัและประเมินผลนั้นตอ้งมีเป้าหมายท่ีแน่นอน ในการก าหนด  
กลยทุธ์และมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ า Balanced Scorecard เป็น
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เคร่ืองมือในการท ากลยุทธ์ของร้านกางเกงยีนส์ขาด และมีรายละเอียดท่ีมีความสัมพนัธ์แบบเหตุ
ไปสู่ผล (Cause-and effect Relationship) อยา่งเป็นรูปธรรม 
              
6.1  แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) แสดงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นเหตุและผลระหวา่งวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์ทั้ง 4 มุมมอง ดงัแสดงในตารางท่ี 8 ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่8 แผนกลยทุธ์ของร้านกางเกงยนีส์ขาด 

มุมมองดา้น
การเงิน 
(Financial 

Perspective) 
 

 

มุมมองดา้นลูกคา้ 
(Customer 

Perspective) 
 

 

 
 

มุมมองดา้น
กระบวนการ

ภายใน 
(Process 

Innovation 
Perspective) 

 
 
 
 

มุมมองดา้นการ
เรียนรู้และเติบโต 

(Learning and 
Growth 

Perspective) 
 

 

ลด

ตน้ทุน
ของ
สินค้า 

Supplier 

ท่ีดี 

ลดของ

เสีย 

ลูกคา้

พอใจ 
ดูแลเอา

ใจใส่ 

กลบัมา

ซ้ือซ ้ า 

 

บริการ

รวดเร็ว 

น าเสนอ

สินคา้
ใหม่ 

บริการ

ให้

ค  าแนะ

น า 

การจดั

ร้านใหม่ 

ดูแลดัง่

แฟน 

ดดัแปลง

เพิ่มลาย 

ส่ือ 

Social 

Media 

พฒันา

สินคา้ 

ติดตาม

ลูกคา้ 
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6.1.1  กรอบกลยุทธ์ (Strategy Framework) แสดงวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัขบัเคล่ือนการปฏิบติังาน การวดัผล และเป้าหมายทั้ง 4 มุมมอง ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 9 ดงัน้ี 
ตำรำงที ่9 มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

วตัถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ 

(Strategic Objective) 

กำรวดัผล (Measure) ดัชนีช้ีวดั (KPI) แผนงำน (Initiatives) 

ตัวขับเคลือ่น 
(Performance Driver) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

ปี 2557 ปี 2558 

1. ดดัแปลงและเพิ่ม
ลวดลายขาดใหก้บั
สินคา้ 

 
 

อัตราความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 

25 % 50 % 1. โครงการ REUSE 
2. หาลวดลายทางอินเตอร์เน็ตและเว็บ
แฟชัน่ต่างๆ 

2. ส่ือโซเชียลมีเดีย 
 

จ านวนแฟนเพจท่ีกด
ถูกใจ 

จ านวนคนต่อสัปดาห์ 1,500 ไลน์ 1,800 ไลน์ 1. โครงการโลกทนัสมยั 
2. ลงโฆษณาทางเวบ็ไซด์ 

3. พฒันาสินคา้ใหม่ จ านวนความคิดเห็นของ
ลูกคา้ 

จ านวนคนต่อสัปดาห์ 10 คน/
สัปดาห์ 

20 คน/
สัปดาห์ 

1. โครงการสร้างความมัน่ใจประทบัใจ 
ผูส้วมใส่ 
2. เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

4. ติดตามลูกคา้ 
 

จ านวนขอ้มูลลูกคา้ จ านวนลูกคา้ซ้ือซ ้ า 10 ราย/เดือน 30 ราย/เดือน 1. โครงการยิ้มงาม รู้จักถามไถ่ ธุระ 
ส่ิงใด เตม็ใจใหบ้ริการ 
2. บนัทึกขอ้มูลลูกคา้ทุกคร้ัง 
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ตำรำงที ่9 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Process Innovation Perspective) (ต่อ) 
วตัถุประสงค์เชิง 

กลยุทธ์ 
(Strategic Objective) 

กำรวดัผล (Measure) ดัชนีช้ีวดั (KPI) แผนงำน (Initiatives) 

ตัวขับเคลือ่น 
(Performance Driver) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

ปี 2557 ปี 2558 

1. น าเสนอสินคา้ใหม่ 
 

 จ านวนลูกคา้มาแวะชม 20 ราย/เดือน 80 ราย/เดือน 1. โครงการโลกทนัสมยั 
2. สังเกต จดบนัทึก แนะน า 

2. บริการใหค้  าแนะน า จ านวน ลูกค้า ท่ี เ ข้ า ม า
สอบถาม/สัปดาห์ 

จ านวน Case ท่ีให้
ค  าแนะน า 

5 ราย/เดือน 20 ราย/เดือน 1. โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระ
ส่ิงใด เตม็ใจใหบ้ริการ 
2. ถามลูกคา้ทุกคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ 

3. การจดัร้านใหม่  จ านวนลูกค้าท่ีแวะมา
ร้าน 

20 ราย/เดือน 40 ราย/เดือน 1. โครงการพรีเซนเตอร์ 
2. ท าป้ายร้านให้ดูเด่นข้ึนและ มี
โปสการ์ดติดใหลู้กคา้เห็น 
3. จดัเรียงสินคา้ใหดู้น่าสนใจ 

4. ดูแล ลูกค้า เหมือน
แฟนตวัเอง 

 จ านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 30 ราย/เดือน 70 ราย/เดือน 1. โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระ
ส่ิงใด เตม็ใจใหบ้ริการ 
2. เขา้ถึงลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดและคอย
ให้ค  าแนะน า รู้ใจลูกคา้และสังเกต
ลูกคา้เป็นรายๆ 
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ตำรำงที ่9 มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) (ต่อ) 
วตัถุประสงค์เชิง 

กลยุทธ์ 
(Strategic Objective) 

กำรวดัผล (Measure) ดัชนีช้ีวดั (KPI) แผนงำน (Initiatives) 

ตัวขับเคลือ่น 
(Performance Driver) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

ปี 2557 ปี 2558 

1. ลูกคา้พึงพอใจ จ านวนลูกคา้ท่ีพึงพอใจ
ในตวัสินคา้และบริการ 

จ านวนค าชมของลูกคา้ 15 ราย/เดือน 30 ราย/เดือน 1. โครงการพรีเซนเตอร์ 
2. เอาใจใส่ลูกคา้ มีความเป็นกนัเอง 
ยิม้แยม้แจ่มใส ตอ้นรับดว้ยรอยยิม้พร้อม
ใหค้  าแนะน าและช่วยเลือกสินคา้ให ้

2. ดูแลเอาใจใส่  จ านวนลูกคา้ท่ีซ้ือซ ้ า 10 ราย/เดือน 20 ราย/เดือน 1. โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระส่ิงใด 
เตม็ใจใหบ้ริการ 
2. ทกัทายลูกคา้ เป็นกนัเอง 

3. กลบัมาซ้ือซ ้ า คุณภาพของสินคา้และ
ประสบการณ์ 

จ านวนลูกคา้บอกต่อ  1 ราย/เดือน 1. โครงการสร้างความมัน่ใจประทบัใจ 
ผูส้วมใส่ 
2. รู้ข้อมูลและสอบถามลูกค้าเ ก่ียวกับ
กางเกงยนีส์ท่ีซ้ือจากทางร้าน 

4. บริการท่ีรวดเร็ว ความตอ้งการของลูกคา้ จ านวนลูกคา้พึงพอใจ  5 ราย/เดือน 1. โครงการโลกทนัสมยั 
2. แก้ ปั ญห า ลู ก ค้ า ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ประทบัใจ 
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ตำรำงที ่9 มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) (ต่อ) 
วตัถุประสงค์เชิง 

กลยุทธ์ 
(Strategic Objective) 

กำรวดัผล (Measure) ดัชนีช้ีวดั (KPI) แผนงำน (Initiatives) 

ตัวขับเคลือ่น 
(Performance Driver) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

ปี 2557 ปี 2558 

1. ลดต้นทุนในการสั่ง
สินคา้ 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินคา้/คร้ัง 

ลดค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ
ขนส่งสินคา้/คร้ัง 

5,000 บาท/ปี 3,000 บาท/ปี 1. การจดบนัทึกการขนส่งสินคา้ทุกคร้ัง 
2. การค านวณค่าใชจ่้ายในการสั่งสินคา้ 
3. การสั่งสินคา้ในปริมาณเพิ่มข้ึนจากเดิม 

2. Supplier ท่ีดี  จ า นวน สินค้ า ช า รุ ด
นอ้ยลง 

500 ตวั/ปี 250 ตวั/ปี 1. การหา Supplier ท่ีไวใ้จไดแ้ละรู้ใจ 
2. การมีมิตรไมตรี น ้าใจต่อกนั 
3. การติดต่อส่ือสารท่ีเขา้ใจตรงกนัและมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
4. เป็นครอบครัวเดียวกนั 
5. โครงการโลกทนัสมยั 

3. ลดปริมาณของเสีย  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร สั่ ง
สินคา้แต่ละคร้ัง 

50 % /ปี 25 % /ปี 1. โครงการ REUSE 
2. การน า สินค้า ท่ีช า รุด  ห รือ เ สียมา
ดัดแปลงซ่อมแซมให้ เ ป็นตัวใหม่ไม่
เหมือนใคร 
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7.  ผลกำรศึกษำ 
            จากการน าขั้นตอนการออกแบบ Design และ Destiny มาขยายผลและการท ากลยทุธ์สามารถ
อธิบายท่ีมาของกลยุทธ์จากประสบการณ์ด้านบวกท่ีได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตและการน า  
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ สามารถสรุปผลการทดลองท่ีได้จากกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดและ 5 โครงการ  
ดงัแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
7.1  โครงกำรพรีเซนเตอร์ 
ตำรำงที ่10 โครงการพรีเซนเตอร์ 

ก่อนใช้กลยุทธ์ 
1) ลูกคา้ไม่ทราบวา่กางเกงยีนส์ขาสั้นลวดลาย
ขาดใส่แลว้ความยาวจะประมาณไหน 
2) ลูกค้าไม่ทราบว่ากางเกงยีนส์ขาสั้ นใส่กบั   
ชุดอะไรไดบ้า้ง 

Discovery 
ลูกคา้จะดูจากการสวมใส่และการแต่งตวัของ
คนขายรวมถึงแฟชัน่ ณ ขณะนั้น 

Dream 
เป็นร้านท่ีมีคนรู้จักมากในจังหวดัขอนแก่น
และต่างจงัหวดั 

หลงักำรทดลอง 
ลูกคา้เห็นโปสการ์ดจากรูปท่ีนางแบบสวมใส่
ท าให้เกิดการอยากซ้ือและการออกแบบในการ
สวมใส่กบัเส้ือต่างๆ 
 
 

Design 
1) แม่ค้าน ากางเกงยีนส์ในร้านมาสวมใส่ใน
เวลาขายกางเกงยนีส์ 
2) มีการแนะน าลูกค้าในการใส่กางเกงยีนส์ 
เพื่อสร้างมัน่ใจ สังเกตการแต่งตวัของลูกคา้วา่
ชอบสไตล์ไหน และแนะน าในการสวมใส่ได้
ถูกตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ 
3) หานางแบบโดยมีเพื่อนท่ีหน้าตาดีๆ มาใส่
กางเกงยีนส์ในร้านแลว้ท าโปสการ์ดให้ลูกคา้
ไดรั้บรู้  

Destiny 
แม่คา้สวมใส่กางเกงยนีส์ขาดขาสั้นและกางเกง
ยีนส์ขาดขายาว ท าให้ลูกค้าได้เห็นความยาว
ของกางเกงยีนส์และเขา้มาลอง  มาแวะชมท า
ใหเ้กิดการซ้ือคร้ังแรกและซ้ือซ ้ า 
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7.2  โคงกำรยิม้งำม รู้จักถำมไถ่ ธุระส่ิงใด เต็มใจให้บริกำร 
ตำรำงที ่11 โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระส่ิงใด เตม็ใจใหบ้ริการ 

ก่อนใช้กลยุทธ์ 
1) ลูกคา้ไม่กลา้เขา้มาสอบถามกางเกงยีนส์ใน
ร้าน เพราะกลวัไม่ซ้ือแม่คา้จะวา่ได ้
2) แม่ค้าไม่ค่อยสนใจลูกค้าเท่าท่ีควรท าให้
ลูกคา้ไม่ค่อยเขา้ร้าน 
3) ลูกค้าเข้ามาแวะชมร้านรู้สึกเกรงใจแม่ค้า
และเกิดช่องวา่งระหวา่งกนั 
 

Discovery 
ลูกค้าชอบแม่ค้าท่ียิ้มแย้ม ต้อนรับด้วยมิตร
ไมตรี มีความเป็นกนัเอง ไม่เหวีย่งลูกคา้ ไม่บ่น  
ไม่เบ่ือลูกคา้ ไม่ท าใหรู้้สึกอึดอดั 

Dream 
สร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ มีกลัยามิตรท่ีดี
ระหวา่งแม่คา้และลูกคา้ 

หลงักำรทดลอง 
ลูกคา้แวะเขา้มาเลือกดูกางเกงยนีส์มากข้ึน เกิด
การอยากลองและการซ้ือในท่ีสุด ท าใหเ้กิดการ
ซ้ือคร้ังแรกเพิ่มมากข้ึน 
 

Design 
1) เชิญชวนลูกคา้ให้แวะเขา้มาชมร้านกางเกง
ยีนส์ขาด โดยใช้ค  าว่า “เขา้มาดูก่อนได้นะคะ 
ไม่ ซ้ือไม่ เ ป็นไร” และ “แวะชมได้นะคะ             
ใส่ไม่ไดเ้ปล่ียนไดค้่ะ”  
2) ให้ลูกคา้ลองกางเกงยีนส์ไดต้ามสบาย โดย
เเม่ค้าเลือกไซด์ให้หรือลูกค้าเลือกเอง ลูกค้า
สวมใส่สวยค่อยซ้ือ มีการแนะน าการสวมใส่
ใหเ้ขา้กบัรูปร่างของแต่ละบุคคล  
3) การแนะน าวิธีการรักษาสภาพกางเกงยีนส์
ใหใ้ชไ้ดน้านๆ และการรับประกนัสินคา้ 
4) การชวนลูกคา้คุย เพื่อใหไ้ม่เกร็งในการเลือก
และการทราบขอ้มูล ประสบการณ์ของลูกคา้
แต่ละบุคคลในการสวมใส่กางเกงยนีส์ 
 

Destiny 
แม่ ค้าส ามารถตอบค าถาม ลูกค้า ได้และ
ใหบ้ริการท่ีเป็นกนัเองเหมือนแฟนตวัเอง 
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7.3  โครงกำร REUSE 
ตำรำงที ่12 โครงการ REUSE  

ก่อนใช้กลยุทธ์ 
1) กระแสแฟชั่นในการน ากางเกงยีนส์มาท า
ลวดลายขาด 
2) เห็นกางเกงยีนส์เก่าท่ีไม่ใส่แลว้ น่าจะน ามา
ดดัแปลงใหใ้ส่ไดน้านๆ 
3) เป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม วตัถุดิบท่ีน ามาถกั
ทอนั้นหายาก 
4) กางเกงยีนส์ท่ีรูปทรงไม่สวย น ามาออกแบบ
ดดัแปลงท าสี และตดัเยบ็ใหม่ 

Discovery 
ลู กค้า ช่ืนชอบกาง เกงยีน ส์ลวดลายขา ด                  
สามารถสั่ งท าลวดลายขาดได้ตามความ
ต้องการ และเห็นคุณค่าของกางเกงยีนส์มาก
ข้ึน รวมทั้ งใส่แล้วคุ้มค่าเป็นกางเกงยีนส์ตวั
ใหม่ท่ีใส่ไดน้าน โดดเด่นกวา่ใคร 
 

Dream 
การท่ีลูกค้าเห็นคุณค่าของกางเกงยีนส์ และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

หลงักำรทดลอง 
1) เป็นท่ีรู้จกัของวยัรุ่นท่ีช่ืนชอบกางเกงยีนส์
ลวดลายขาด และแฟชั่นในขณะนั้ น ทั้ งใน
จงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั 
2)  ลูกค้าน ากางเกงยีนส์ ท่ีไม่ใช้แล้วมาท า
ลวดลายขาดมากข้ึน 
3) ลูกคา้ช่ืนชอบลายสีสาดต่างๆ ท่ีไม่เหมือน
ใคร 
4)  ช่ างออกแบบได้พัฒนาฝี มือในการท า
ลวดลายกางเกงยนีส์ขาด และช านาญมากข้ึน 
 
 
 

Design 
1) ประชาสัมพนัธ์บอกลูกคา้ในการน ากางเกง
ยีนส์เก่ามาท าใหม่ โดยการเพิ่มลวดลายขาด
ออกแบบ ดดัแปลง สาดสี 
2) แนะน าลูกคา้ในการดูเน้ือผา้ของกางเกงยีนส์
แต่ละตวั โดยมีตวัอยา่งใหดู้จากอินเตอร์เน็ต 
3) น าเสนอลวดลายขาดต่างๆ ตั้ งแต่กางเกง
ยนีส์ขาสั้น ขายาว ทั้งของผูช้ายและของผูห้ญิง 
4)  ล ง เ ว็บ ไซด์  ลง เพจ  โฆษณาผ่ า น ส่ื อ        
โซเชียลมีเดียต่างๆ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 

Destiny 
ลูกคา้น ากางเกงยีนส์เก่ามาให้ท าลวดลายขาด
มากข้ึน และมีการลงส่ือโซเชียลใหรั้บรู้  
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7.4  โครงกำรโลกทนัสมัย 
ตำรำงที ่13 โครงการโลกทนัสมยั 

ก่อนใช้กลยุทธ์ 
1)  กิ จการห รือ ธุ ร กิ จควร มี ช่ องทา งก าร  
จดัจ าหน่าย ทางส่ือโซเชียลมีเดียหลากหลาย
เพื่อติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และ
เ ป็น ท่ี รู้ จักของ บุคคลทั่ว ไป  เ ช่น  Twitter 
Instagram Line เพจ  เว็บไซด์ ต่างๆ เป็นต้น  
ท าใหลู้กคา้ติดต่อเราไดส้ะดวกมากข้ึน 
2) การลงโฆษณา ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อแจง้
ให้ลูกคา้ทราบ เม่ือมีปัญหาสามารถแก้ปัญหา
ไดร้วดเร็ว และสามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้
และติดตามอยา่งต่อเน่ือง  
 

Discovery 
ลูกค้าท่ีอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถสอบถาม
แม่ค้าและทางร้านได้ ลูกค้ากลัวไม่ได้สินค้า
ตามท่ีตอ้งการจากทางร้าน 

Dream 
เ ป็ น ท่ี รู้ จักทั้ ง ในจังหวัดขอนแ ก่น  และ
ต่างจงัหวดัในเร่ืองกางเกงยนีส์ลวดลายขาด 
 

Design 
1) การสร้างแฟนเพจ ท าเวบ็ไซด์ การลงในเวบ็
ขอนแก่นลิงค์ Twitter Instagram Line จัดท า
นามบตัร ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้แต่ละบุคคล 
2) การให้ความรู้ในเร่ืองกางเกงยีนส์ผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย การแนะน าร้านให้เป็นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึน 
3) การหาผูเ้ช่ือมต่อ ผูรู้้ ผูข้าย มาแนะน าและ
ปรึกษาธุรกิจ จากประสบการณ์ต่างๆ 
4) การแนะน าตวัสินคา้ การถ่ายรูป เวลาในการ
ลงส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหก้บัลูกคา้ 
 

หลงักำรทดลอง 
1)  ลูกค้าสามารถติดต่อส่ือสารได้สะดวก
รวดเร็วมากข้ึน มีส่ือโซเชียลมีเดียหลากหลาย
และเป็นท่ี รู้จักของบุคคลทั่วไปผ่านทาง 
Twitter Instagram Line เพจ เวบ็ไซดต่์างๆ  
2) สามารถแกปั้ญหาหรือตอบค าถามให้ลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน ลูกคา้พึงพอใจ 
3) มีแฟนเพจติดตามมากกวา่ 1,800 ไลน์  
4) ลูกค้าจากต่างจงัหวดัโทรมาสอบถามและ   
ส่งกางเกงยนีส์มาท าลวดลายขาดเพิ่มข้ึน 

Destiny 
การสร้างแฟนเพจ ท าเว็บไซด์ การลงในเว็บ
ต่างๆ Twitter Instagram Line การให้นามบตัร
กบัลูกคา้ เม่ือซ้ือสินคา้และการมีผูดู้แลระบบ  
(ผูเ้ช่ือมต่อและผูรู้้) 
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7.5  โครงกำรสร้ำงควำมมั่นใจประทบัใจผู้สวมใส่ 
ตำรำงที ่14 โครงการสร้างความมัน่ใจประทบัใจผูส้วมใส่ 

ก่อนใช้กลยุทธ์ 
1) ลูกค้าไม่มัน่ใจในการสวมใส่กางเกงยีนส์
ขาด 
2) ลูกคา้ไม่กลา้เขา้มาเลือกซ้ือ เพราะไม่มัน่ใจ
ในคุณภาพ และการรับประกนัสินคา้ 
 

Discovery 
ลูกคา้จะคอยถามว่า “ใส่ไม่ได้เปล่ียนได้ไหม
คะ” กางเกงยีนส์น้ี ผ่านการฆ่าเช้ือมารึยงัคะ 
เป็นตน้  

Dream 
เ ป็ น ท่ี รู้ จักทั้ ง ในจังหวัดขอนแ ก่น  และ
ต่างจงัหวดัในเร่ืองกางเกงยนีส์ขาด หลงักำรทดลอง 

1) การท่ีลูกคา้ชอบการดูแลเอาใจใส่ ความยิ้ม
แย้มแจ่มใส  ใส่แล้วคุ้มค่าเพราะใส่ได้นาน 
ทนทานขาดยาก ใส่สบาย ไม่มีกล่ินอบั 
2) สามารถน ากางเกงยนีส์มาเปล่ียนได ้เช่น ซิป 
กระดุม มีการรับประกนัหลงัการขาย 
3) การรีววิใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ ท าใหม้ัน่ใจมากข้ึน 
4) บอกวธีิการรักษากางเกงยนีส์ใหใ้ชไ้ดน้านๆ 
 
 

Design 
1) ติดตามสอบถามลูกคา้ โดยการโทรถามเร่ือง
กางเกงยนีส์ท่ีซ้ือไปวา่มีปัญหาอะไรไหม 
2) ถ้ากางเกงยีนส์ท่ีซ้ือไปมีปัญหาสามารถ
น ามาเปล่ียนหรือท าลวดลายขาดเพิ่มได้ไม่
คิดเงิน 
3) รับประกนัหลงัการขายถา้ช ารุดน ามาเปล่ียน
หรือซ่อมไดต้ลอดอายกุารใชง้าน 
4)  บ ริ ก า ร ส่ ง ก า ง เ ก ง ยี น ส์ ถึ ง หอพัก ใ น
มหาวทิยาลยัขอนแก่นฟรีไม่เสียค่าบริการ 
5) ให้ลูกคา้รีวิวในการสวมใส่กางเกงยีนส์ลง
ในเพจ 
 

Destiny 
1) แม่คา้โทรถามลูกคา้ในเร่ืองปัญหาต่างๆ มี
การรับประกนัสินคา้ 
2) แม่คา้ให้ลูกคา้รีวิวกางเกงยีนส์ท่ีซ้ือไป และ
กางเกงยนีส์ท่ีน ามาท าลวดลายขาด  
3) บอกวธีิการรักษากางเกงยนีส์ใหใ้ชไ้ดน้านๆ 
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8.  สรุปผลกำรศึกษำหลงัจำกท ำโครงกำร 
สรุปผลการทดลองหลังจากการวางแผนท าโครงการทั้ง 5 โครงการ เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ท่ีวางไวข้องร้านกางเกงยีนส์ขาด ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึง วนัท่ี 31 เมษายน 
2558 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ดงัน้ี 
 
8.1  โครงกำรพรีเซนต์เตอร์ 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการสวมใส่ใน               
การแนะน าการแต่งตัวให้ลูกค้า และการใส่ให้ลูกค้าได้ดูการน าไปประยุกต์กับเส้ือทุกแบบ               
ไม่ตกเทรนด ์โดยการท าโปสการ์ดและหานางแบบถ่ายใหลู้กคา้ไดม้องเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
            

ภำพที ่4 โปสการ์ดร้านกางเกงยนีส์ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่5 นางแบบร้านกางเกงยนีส์ขาด 
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จากการท าโครงการน้ีท าให้ลูกคา้เห็นจากพรีเซนเตอร์ท่ีไดส้วมใส่ คือ แม่คา้หรือนางแบบ 
ท าให้ลูกคา้มัน่ใจในการใส่มากข้ึน อยากเขา้มาลองกางเกงยีนส์และยงัสามารถติดต่อส่ือสารผ่าน
ทางขอ้มูลท่ีใส่ลงในโปสการ์ดไดง่้ายข้ึน การท าโปสการ์ดแปะไวใ้ห้ลูกคา้ไดเ้ห็น ท าให้ลูกคา้อยาก
เขา้มาดู มาแวะชมจากรูปและอยากลองสวมใส่กางเกงยีนส์มากข้ึน เพิ่มความสะดุดตาให้ลูกคา้ 
ใส่ออกมาแลว้จะเป็นแบบไหน ความยาวของกางเกงเท่าไร มีก่ีแบบให้เลือก ประสาทการรับรู้ทั้ง  
5 อยา่ง ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ินและผิวกาย ส่วนใหญ่อนัดบัแรกไดจ้ากการมองเห็น 70- 90 % มาจาก
การได้ยิน 10-20 % การสัมผสั 5 % การรับกล่ิน 3 % และการรับรส 2 % การมองเห็นมีบทบาท
ส าคญัมากท่ีสุด ในประสาทการรับรู้ทั้งห้าส่งขอ้มูลกวา่ 80 % จากส่ิงแวดลอ้มภายนอกไปยงัสมอง 
ดงันั้น การขายสินคา้ก็ควรจะใชป้ระโยชน์จากการมองเห็นให้เตม็ท่ี (Atsushi NAKAZAWA, 2555: 
41-42) 
 
8.2  โครงกำรยิม้งำม รู้จักถำมไถ่ ธุระส่ิงใด เต็มใจให้บริกำร 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการบริการลูกค้าให้เกิดความประทบัใจสูงสุดสร้าง
กลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั ท าใหรู้้จกักนัมากข้ึน ลูกคา้ผอ่นคลายในเร่ืองต่างๆ และสร้างยอดขายใหย้ ัง่ยนื
ในระยะยาว โดยมีการเตรียมบริการก่อนขาย-ระหวา่งและหลงัการขาย ดงัน้ี 

กำรเตรียมก่อนขำยและบริกำร 
1)  ยิม้แยม้ แจ่มใส เพื่อสร้างความประทบัใจยามแรกพบ 
2)  แต่งกาย สะอาด เรียบร้อย และเหมาะกบัสินคา้ สถานท่ีหรือพื้นท่ี 
3)  มีความสุภาพอ่อนนอ้ม ถ่อมตน  
4)  แขง็ขนั กระตือรือร้น สนใจลูกคา้อยา่งจริงใจ สบตากบัลูกคา้ 
5)  สนทนา เจรจาพาทีในเร่ืองท่ีเขาชอบหรือสนใจ และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
6)  อย่าพูดแต่ฝ่ายเดียว เปิดโอกาสให้ลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการเขาพูดบา้ง เราจะไดรู้้ปัญหา

หรือความคาดหวงัจากเขา 
 7)  จดจ ารายละเอียด คือ ช่ือและขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ได ้

กำรบริกำรระหว่ำงขำย 
1)  ปล่อยใหลู้กคา้ไดเ้ลือกก่อน ถา้ลูกคา้ตอ้งการก็จะหาสินคา้ช่วย 
2)  ใหลู้กคา้ไดล้องสินคา้นั้นจนเป็นท่ีพึงพอใจ 

 3)  ใหค้  าแนะน าระหวา่งลูกคา้เลือกในการเลือกสี รูปทรง สัดส่วน เป็นตน้ 
  4) ลูกคา้ตอ้งการส่ิงใดหาใหไ้ดเ้ท่าท่ีเรามีและแนะน า 
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กำรบริกำรหลงักำรขำย 

1)  บอกวธีิการรักษากางเกงยนีส์ขาดใหใ้ชไ้ดน้านๆ 

2)  กางเกงยนีส์มีปัญหาสามารถแกใ้หท้นัที บอกตามความจริง 
3)  โทรศพัท ์สอบถาม พดูคุย 
4)  การลงส่ือโซเชียลมีเดีย แจง้ขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ 
5)  จดัตกแต่งร้าน 
6)  บริการเช็ดอุปกรณ์ท าลวดลายขาดและการเช็ดสินคา้ 
7)  การใหค้  าปรึกษาในเร่ืองท่ีสามารถช่วยได ้เช่น การถามหาสินคา้ตวัอ่ืน เป็นตน้ 
     จากการท าโครงการน้ีท าให้ลูกคา้มีซ้ือกางเกงยีนส์เพิ่มข้ึน มีการทกัทายและแนะน า

เพื่อนมาซ้ือสินคา้และบอกต่อ เกิดความประทบัใจในการบริการความเป็นกนัเองของแม่คา้ ไม่มีค  า
วา่แม่คา้และลูกคา้จะมีค าวา่ กลัยาณมิตรท่ีดี ดูแลเอาใจใส่ให้ค  าปรึกษาท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส ช่วยเลือก
ให้ รู้ใจลูกคา้ แม่คา้มีความจริงใจไม่เชิญชวนเกินจริง ตวัไหนมีปัญหาบอกลูกคา้ตามความจริง  
คุยไดทุ้กเร่ืองท าใหลู้กคา้ไม่รู้สึกเบ่ือ ลองไดไ้ม่ซ้ือไม่เป็นไร สอบถามได ้เช่น ตวัน้ีมีปัญหา รูปทรง
ไม่สวยแม่คา้ก็แนะน าให้ไปเขา้ทรงและเพิ่มลูกปัด เป็นตน้ สนใจลูกคา้ตลอดเวลา สบตากบัลูกคา้ 
พดูจาไพเราะใชค้  าวา่ “ตวัเอง” และการเชิญชวน “ลองก่ีตวัก็ได”้ มีค าลงทา้ย “คะ” ทุกคร้ัง และกล่าว 
“ขอบคุณค่ะ” เม่ือลูกคา้ออกจากร้าน การรักษาลูกคา้เก่าและเพิ่มลูกคา้ใหม่ในการใชบ้ริการให้เกิด
ความประทบัใจ การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแม่คา้กบัลูกคา้ให้เกิดการบอกต่อและการกลบัมาซ้ือ
ซ ้ าในระยะยาว ลูกคา้สามารถสอบถามไดใ้นเร่ืองท่ียงัไม่รู้เก่ียวกบักางเกงยีนส์ ให้ค  าแนะน าลูกคา้
ในการน ากางเกงยนีส์เก่าไปใชง้าน เพื่อใหค้งสภาพดีและคงทน  
 

8.3  โครงกำร REUSE  
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ท าให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของกางเกงยีนส์เก่าท่ียงัใช้ได้           

ลดปริมาณกางเกงยีนส์ในการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการประชาสัมพนัธ์บอกลูกคา้ใน
การน ากางเกงเก่ามาท าลวดลายใหม่ ออกแบบ ดดัแปลง สาดสี แนะน าลูกคา้ในการดูเน้ือผา้ของ
กางเกงยีนส์แต่ละตวั โดยมีตวัอย่างให้ดูจากอินเตอร์เน็ต น าเสนอลวดลายขาดต่างๆ ตั้งแต่กางเกง
ยีนส์ขาสั้ น ขายาว ทั้ งของผู ้ชายและของผู ้หญิง โดยให้ลูกค้าได้สัมผสัผ้ายีนส์ท่ีน ามาและ          
กางเกงยนีส์ของร้านจะท าใหลู้กคา้ไดค้วามรู้ในเร่ืองของผา้ยนีส์มากข้ึน การน ากางเกงยนีส์ท่ีไม่สวย
มาดดัแปลง สาดสี จะท าใหไ้ดก้างเกงยนีส์ท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าใคร 
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                  ภำพที ่6 ผา้ฝ้าย              ภำพที ่7 ผา้ยดื 

 

 

 

 

 

 

               ภำพที ่8 กางเกงยนีส์สีสาด                                      ภำพที ่9 วธีิท าขาด 

 

จากการท าโครงการน้ี ลูกคา้ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสักบัเน้ือผา้ยีนส์แต่ละแบบในการมาถกัทอเป็น
กางเกงยนีส์ การน ามาออกแบบ ดดัแปลงเพิ่มเติมต่างๆ และการน ากางเกงยนีส์เก่ามาเพิ่มคุณค่าโดย
น ามาท าลวดลายขาดแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากเน้ือผา้แต่ละตวัของลูกคา้ ท าให้ลูกคา้ได้รับรู้
เก่ียวกบัผา้ยนีส์และช่างฝีมือไดพ้ฒันาฝีมือของตนเอง รวมทั้งเป็นท่ีรู้จกัของคนในจงัหวดัขอนแก่น
และจงัหวดัใกลเ้คียง ในการน ากางเกงยีนส์เก่ามาให้ท าลวดลายขาดและเกิดการบอกต่อของลูกคา้ท่ี
เคยใชบ้ริการมาแลว้ 
 

8.4  โครงกำรโลกทนัสมัย 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงร้านกางเกงยีนส์ขาดทุกท่ี และทุกเวลาท่ี

ลูกคา้ตอ้งการสามารถติดต่อได ้ท าให้ผูศึ้กษาจ าแนกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว
รวมถึงใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและการติดต่อเป็นไปไดง่้ายข้ึน รวมทั้งเกิดลูกคา้ท่ีน าไปบอกต่อ 
มีการจดัตกแต่งร้านให้ดูน่าคน้หา เพื่อท่ีลูกคา้จะได้อยู่ได้นานข้ึนและเกิดการซ้ือโดยไม่ได้ตั้งใจ 
เห็นไดว้า่มีการลงเวบ็ไซด ์ 
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http://market.khonkaenlink.info และการลง https://www.pinterest.com/kanjana_2533190 การลง
เพจ  http://www.facebook.com/jaeb.jane.mam?ref=hl หรือ เพจ ช่ือ  กาง เกงยีน ส์ขาด  การลง 
Instagram ช่ือ https://instagram.com/jeabjane/ การตั้ งกลุ่ม Ling เพื่อการติดต่อส่ือสารกับลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม การลงทวติเตอร์ https://twitter.com/kanjana 1990 โดยผูเ้ช่ือมต่อ (Connector) การศึกษา
เร่ืองเน้ือผา้ของกางเกงยีนส์แต่ละตวัในการท่ีจะน ามาท าลวดลายขาด โดยผูส้ะสมความรู้หรือแฟน
พนัธ์ุแท้ (Maven) และการมีผูข้ายท่ีดี (Salesman) คอยบริการท่ีหน้าร้าน หรือพนักงานขายท่ีให้
ขอ้มูลและคอยแนะน าในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบักางเกงยนีส์ขาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่10 เพจกางเกงยนีส์ขาด  

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่11 การจดัร้านแบบใหม่ 

 

http://www.facebook.com/jaeb.jane.mam?ref=hl
https://instagram.com/jeabjane/
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จากการท าโครงการน้ี ลูกคา้เห็นสินคา้หรือกางเกงยีนส์ขาด บุคคลทัว่ไปสนใจร้านกางเกง
ยีนส์ขาด ลูกคา้ติดตามมากกวา่ 1,800 ไลน์ ท าให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีทางร้านแจง้ให้ทราบ
และมีการรีววิของลูกคา้ท่ีสวมใส่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนไดเ้ห็น ท าใหเ้กิดการอยากซ้ือและอยากมาแวะชม
และลองสวมใส่มากข้ึน นอกจากน้ีแลว้ยงัประชาสัมพนัธ์ทางช่องทางอ่ืนๆ จากการสังเกตพบว่า 
การติดแทร็กจากเพจ LINE และส่ืออ่ืนๆ ท าให้ลูกคา้คน้หาง่ายข้ึนเขา้ถึงง่ายและมีลูกคา้ตอบรับ
ล าดบั 1 คือ ทางแฟนเพจ รองลงมา เวบ็ขอนแก่นลิงค์ Instagram LINE และอ่ืนๆ ท าให้เป็นท่ีรู้จกั
กนัในวงกวา้งทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั ลูกคา้โทรมาสอบถามการท าลวดลายขาดของ
กางเกงยีนส์ และการไดรั้บขอ้ความจากแฟนเพจเป็นการเพิ่มฐานลูกคา้มากข้ึน การท าป้ายร้านและ
การจดัตกแต่งร้านให้ดูน่าคน้หา “มองเห็นยาก ซ้ือยาก เขา้ใจยาก” เป็นการสร้างรูปแบบพฤติกรรม
การซ้ือแบบใหม่เพื่อชักจูงให้เกิดการซ้ือแบบฉับพลัน โดยท าให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนก าลังเขา้ไป
ส ารวจป่า ในขณะท่ีมาซ้ือสินคา้ การจดัร้านให้ลูกคา้วางใจและใช้เวลาในการเลือกชมสินคา้ได้
นานๆ ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการซ้ือโดยไม่ไดว้างแผนได ้(Atsushi NAKAZAWA, 2555) 
การท่ีจะใหลู้กคา้ซ้ือแบบฉบัพลนัตอ้งมีบรรยากาศเชิญชวนใหเ้กิดการซ้ือ คือ เป็นร้านท่ีเปิดไฟสวา่ง
อยา่งทัว่ถึง การมีป้ายร้านท่ีเด่น สวา่ง ก็ท  าใหลู้กคา้หนัมาสนใจไดเ้ช่นกนั 
 
8.5  โครงกำรสร้ำงควำมมั่นใจประทบัใจผู้สวมใส่ 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ การสร้างความมัน่ใจในการเลือกซ้ือกางเกงยนีส์จากลูกคา้
ท่ีซ้ือคร้ังแรก กลายเป็นลูกคา้ซ้ือซ ้ าและถูกบอกต่อในท่ีสุด ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการควรคิดไวใ้นใจเสมอ         
ในการด าเนินการการบริการ คือ “ถา้เขา (ลูกคา้) ไม่พอใจ ขอให้บอกกบัเรา แต่ถา้พอใจ (ในการ
บริการของเรา) จงบอกกบัเพื่อนของเขา” แนวทางสร้างความมัน่ใจท่ีจะให้บริการ ความอบอุ่นใจ
และมัน่ใจเม่ือซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการต่างๆ คือ  

1)  การรับประกนั การใชง้านของสินคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในสินคา้นั้นตลอดอายุ
การใชง้าน เช่น ร้านกางเกงยีนส์ขาดรับประกนั ซิป กระดุม เม่ือกางเกงยีนส์มีปัญหาสามารถน ามา
เปล่ียนได ้เป็นตน้ 
 2)  ทนัเวลา คือ ส่งมอบสินคา้ได้ตรงเวลา หรือก่อนวนัท่ีก าหนดไว ้เช่น การท่ีลูกคา้น า         
กางเกงยีนส์มาท าลวดลายขาด เวลาในการท าลวดลายขาด 2 วนั เม่ือถึงก าหนดหรือเสร็จก่อนจะ          
โทรบอกลูกคา้ใหม้ารับสินคา้ รวมถึงการส่งสินคา้ถึงหอพกัในเวลาท่ีตกลงกนัไว ้

3)  สัญญา คือ การรักษาสัจจะ ค ามัน่สัญญา อย่าให้สัญญาอะไรๆ กบัลูกคา้ง่ายๆ ถ้าไม่
แน่ใจ 
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   4)  ประณีต เป็นการส่งสินคา้ท่ีทนัเวลา ตรงตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้การท าลวดลายขาดมี
ความประณีตทั้งความเรียบร้อยของสินคา้และกิริยามารยาทของผูบ้ริการ คือ การท าลวดลายขาด
กางเกงยนีส์ท่ีประณีต ดูสวยงามและทนัเวลาในการท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 
 5)  ไร้ขีดจ ากัด คือไม่มีข้ออ้าง ข้อแก้ตวั หรือเง่ือนไขท่ีจะส่งผลให้เกิดการโต้แยง้หรือ          
ขุ่นเคือง จากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ เช่น การนอ้มรับค าติชมหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างๆ สั้นๆ ง่ายๆ คือ 
รับประกนั ทนัเวลา สัญญา ประณีตและไร้ขีดจ ากดั (สมชาติ กิจยรรยง, 2545: 105) 
 
9.  สรุปผลกำรศึกษำในกำรเพิม่จ ำนวนลูกค้ำและเพิม่ยอดขำยในกำรซ้ือกำงเกงยีนส์ขำด 

จากการวิ เคราะ ห์หา  (Strengths) และ  (Opportunities) ของ ร้านกาง เกงยีน ส์ขาด                 
ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) และจากการ
สัมภาษณ์เชิงบวกของลูกคา้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มซ้ือคร้ังแรก กลุ่มซ้ือซ ้ าและกลุ่มท่ีถูกบอกต่อ เพื่อคน้หา
ประสบการณ์ดา้นบวก ในการการเพิ่มจ านวนลูกคา้และเพิ่มยอดขายมากข้ึน เป็น 80 % และรักษา
ลูกเก่าขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เกิดการซ้ือซ ้ า โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative 
Inquiry) ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษา ดงัน้ี 

9.1  ไดท้ราบประสบการณ์ดา้นบวกของลูกคา้ในการเพิ่มยอดขายในการเลือกซ้ือกางเกง
ยีนส์ในร้านกางเกงยีนส์ขาด ตลาดมอดินแดง มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยผ่านการท ากลยุทธ์สร้าง
แรงดึงดูดและโครงการต่างๆ คือ 

       9.1.1  โครงการพรีเซนเตอร์ จากการท าโครงการดงักล่าว ลูกคา้เห็นโปสการ์ดจากรูปท่ี
นางแบบสวมใส่ ท าใหเ้กิดการอยากซ้ือและการออกแบบในการสวมใส่กบัเส้ือต่างๆ เกิดจากการท า
โปสการ์ดมีขอ้มูลท่ีลูกคา้สามารถติดต่อได ้การจดัเรียงสินคา้ให้ดูสวยงาม น่าคน้หา เขา้มาลองสวม
ใส่ มาแวะชมถึงไม่ได้ซ้ือหลายๆ คร้ัง มีสินค้าท่ีดลใจท าให้จ  านวนลูกค้าท่ีแวะมาร้านจากเดิม  
20 ราย/เดือน เพิ่มข้ึนเป็น 40 ราย/เดือน ลูกคา้มีความพึงพอใจมากข้ึนและอยากมาเลือกซ้ืออีก 
                     9.1.2  โครงการโลกทนัสมยั จากจ านวนลูกคา้มาแวะชมท่ีร้านและได้รับรู้จากการท่ี
ลูกคา้เขา้ไปดูเพจของร้าน มีลูกคา้สนใจ ตอบกลบัหรือตอบสนองมาก ทั้งทางโทรศพัท ์มาแวะชม
ร้านหรือเวบ็ไซด์ โดยวดัจากจ านวนแฟนเพจท่ีกดถูกใจ จากเดิม 1,500 ไลน์ เพิ่มเป็นมากกวา่ 1,800 
ไลน์ ลูกคา้รู้จกัร้านกางเกงยนีส์ขาดมากข้ึนทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั มีลูกคา้โทรเขา้มา
สอบถามมากข้ึนและน ากางเกงยีนส์มาให้ท าลวดลายขาด รวมถึงได้รับขอ้มูลข่าวสารจากลูกคา้
โดยตรงและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัถ่วงที รวดเร็ว และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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  9.2  ได้ทราบประสบการณ์ด้านบวกในการเพิ่มจ านวนลูกค้า โดยเน้นลูกค้า 3 กลุ่ม คือ  
ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ าและลูกคา้บอกต่อ ในการเป็นท่ีรู้จกัให้กวา้งขวางมากข้ึน โดยผา่นการ
ท ากลยทุธ์สร้างแรงดึงดูดและโครงการต่างๆ คือ 
   9.2.1  โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระส่ิงใด เตม็ใจใหบ้ริการ จากการเตรียมก่อนขาย 
ระหวา่งขายและหลงัขาย ท าให้จ  านวนลูกคา้ซ้ือซ ้ า จากเดิม 10 ราย เป็น 30 ราย/เดือน จ านวน Case 
ท่ีให้ค  าแนะน า จาก 5 เป็น 10 ราย/เดือน จ านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน จาก 30 เป็น 70 ราย/เดือน หลงัจาก
จดัท าโครงการข้ึนมา ลูกคา้แวะเขา้มาสอบถามและเลือกซ้ือมากข้ึน มีปัญหาสามารถปรึกษาได้
ตลอดเหมือนเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนั มีการตอ้นรับลูกคา้อยา่งจริงใจ มีความกระต้ือร้ือร้น สนใจลูกคา้ 
ท าให้ลูกคา้ประทบัใจในการดูแลเอาใจใส่ ความตั้งใจและรอยยิ้ม เกิดการมาซ้ือซ ้ าและบอกต่อ 
ลดช่องวา่งระหวา่งแม่คา้กบัลูกคา้ มีความเป็นกลัยาณมิตรท่ีดี ดูแลเหมือนลูกคา้เหมือนแฟนตวัเอง 
 9.2.2  โครงการ REUSE เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มวยัรุ่นท่ีช่ืนชอบกางเกงยีนส์ลวดลายขาด 
ทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั ลูกคา้น ากางเกงยนีส์ท่ีไม่ใส่แลว้มาใหท้  าลวดลายขาดมากข้ึน 
และผูท้  าลวดลายขาดไดพ้ฒันาฝีมือในการดดัแปลง ออกแบบใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
    9.2.3  โครงการสร้างความมั่นใจประทับใจผูส้วมใส่ เกิดการบอกต่ออย่างน้อย  
1 ราย/เดือน ลูกคา้ชอบการดูแลเอาใจใส่ ความยิ้มแยม้แจ่มใสของแม่คา้ ใส่แลว้คุม้ค่าเพราะใส่ได้
นาน ทนทานขาดยาก ใส่สบาย ไม่มีกล่ินอบัจากกางเกงยีนส์ สามารถน ากางเกงยีนส์มาเปล่ียนได ้ 
ไม่วา่จะเป็นซิป กระดุม มีการรับประกนัหลงัการขาย มีการรีววิใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ ท าใหม้ัน่ใจมากข้ึน 
บอกวิธีการรักษากางเกงยีนส์ให้ใชไ้ดน้านๆ ลูกคา้มัน่ใจในตวัสินคา้โดยการมีประกนัหลงัการขาย
การบริการจดัส่ง การแกปั้ญหาไดร้วดเร็วท าใหลู้กคา้เกิดการซ้ือซ ้ าและการบอกต่อ 

ผลจากการด าเนินโครงการ พบวา่ รายไดข้องร้านกางเกงยีนส์ขาดเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี พ.ศ. 2557 ดงัแสดงในตารางท่ี 15 
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ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบรายได้ของร้านกางเกงยีนส์ขาด ระหว่างเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 ถึง
เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2558 
 

 

 
10.  อภิปรำยผล 
 จากการท ากลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า กรณีศึกษาร้านกางเกงยีนส์ขาด 
 ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 การสร้างความภกัดีต่อตราสินค้าเกิดจากความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอตรงกับทฤษฎีของ 
Schiffman; & Kanuk (1994) ท่ีกล่าวไว ้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้จะเกิดการซ้ือ
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า โดยมี 5 ระดบัตามทฤษฎีของ Anker (1990) คือ 1) รู้จกัจาก
คนท่ีไม่รู้จกัมารู้จกัสินคา้ 2) ทดลองใช้จากคนท่ีรู้จกั 3) ซ้ือใช้จากคนท่ีทดลองใช้ มาซ้ือใช้สินคา้   
4) ใชซ้ื้อจากคนท่ีซ้ือใช ้ใชซ้ ้ า 5) บอกต่อจากคนท่ีใชซ้ ้ า น าไปบอกต่อ การท่ีลูกคา้มีประสบการณ์
จากการซ้ือกางเกงยีนส์ขาด โดยผา่นการรับรู้ กล่ิน สี เสียงและการสัมผสั ถือวา่เป็นความไดเ้ปรียบ
ของสินคา้ท่ีน าเสนอ โดยยึดประสบการณ์ลูกคา้ (CEM) ของวิทยา ด่านธ ารงกูลและ พิภพ อุดร 
(2549) ประโยชน์ คือ 1) สร้างความจงรักภกัดีต่อลูกคา้เพิ่ม 2) สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 3) สร้าง
ช่ือเสียงและรักษาธุรกิจให้คงอยู่  จากการศึกษาท าให้รับรู้ประสบการณ์เชิงบวกในเร่ือง 
ประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านกางเกงยนีส์ขาดมากข้ึน และสามารถน าไปสร้างโครงการ
ต่างๆ ให้เหมาะกบัธุรกิจได ้การจะรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท าให้ลูกคา้พึงพอใจกบัการบริการ
ของร้านกางเกงยีนส์ขาด เกิดจากการเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ตามทฤษฎีของ ชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกุล, นิทศัน์ คณะวรรณและ ธีรพล แซ่ตั้ง (2546) กล่าววา่ ท าไม
ตอ้งท า CRM พบวา่ ลูกคา้แต่ละรายมีความส าคญัไม่เท่ากนั ทุกผลิตภณัฑ์จะมีลูกคา้ขาประจ าหรือ
แฟนพนัธ์ุแทอ้ยู่ กลุ่มน้ีมีความส าคญัมากตอ้งดูแลให้ดี ข่าวร้ายมกัแพร่ไดเ้ร็วกว่าข่าวดีเสมอ หาก
บริการลูกคา้ดี ลูกคา้จะบอกเพื่อนฝงูญาติมิตร ลูกคา้มีพลงัในการบอกต่อทุกการติดต่อกบัลูกคา้เรา

เดือน รายรับ (บาท) 
2557 2558 

ธนัวาคม 5,890 8,900 
มกราคม 8,950 15,995 
กุมภาพนัธ์ 10,900 18,850 
มีนาคม 15,500 21,459 
เมษายน 18,850 25,550 
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ให้ประสบการณ์เชิงบวกและท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจพึงพอใจในสุด จากลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก
กลายเป็นลูกคา้ซ้ือซ ้ าและขาประจ าในท่ีสุด นอกจากน้ีผูศึ้กษาใชแ้นวคิดจุดพลิกผนั (The Tipping 
Point) ตามทฤษฎีของ Malcolm Gladwell (2550) ได้อธิบาย 3 ปัจจัยของการเปล่ียนแปลง คือ  
กฎของความนอ้ย (Law of the Few) ปัจจยัแห่งการติดหนึบ (Stickiness Factor) และพลงัแห่งบริบท 
(Power of Context) จากทฤษฎีดงักล่าว ผูศึ้กษาใช้กฎของความน้อยมากท่ีสุดท่ีได้จากผูเ้ช่ือมโยง 
(Connectors) ผูรู้้ (Mavens) และนกัขาย (Salesman) คือ ผูศึ้กษาไดผู้เ้ช่ือมโยงท่ีรู้จกัคนจ านวนมาก
ในการแนะน าบุคคลผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเผยแพร่ข่าวสารไปยงับุคคลทัว่ไป ท าให้มีการกระจาย
ข้อมูลได้กวา้งขวางมากข้ึนเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ผูรู้้เกิดจากบุคคลท่ีอยู่รอบตัวได้แก่ เพื่อน รุ่นพี่ 
อาจารย ์เป็นผูท่ี้รู้ลึก รู้จริงในเร่ืองนั้นๆ ท าใหผู้ศึ้กษาไดข้อ้มูลและส่ิงท่ีไม่เคยรู้มาก่อนในการในการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงผูรู้้มีบทบาทส าคญัในการประกอบธุรกิจท่ีสร้างความแตกต่างในเร่ืองต่างๆ 
รวมถึงนกัขายผูท่ี้นา้วโนม้ใจหรือจูงใจให้คลอ้ยตามค าพูดไดโ้ดยง่าย ท าให้เกิดความมัน่ใจในการ
ซ้ือสินคา้มากข้ึน ปัจจยัแห่งการติดหนึบจะบอกวิธีเฉพาะท่ีท าให้สารเป็นท่ีจดจ าแก่ลูกคา้ และพลงั
แห่งบริบท มนุษยน์ั้นอ่อนไหวต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงหมายความวา่ถา้สนใจจะเร่ิมสร้างกระแสแบบ
ปากต่อปากให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ควรจะทุ่มเททรัพยากรไปท่ีคนทั้ง 3 กลุ่มน้ีเท่านั้น  
ร้านกางเกงยีนส์ขาดได้วางแผนกลยุทธ์  โดยการให้ความส าคัญในส่วนผสมทางการตลาด  
4P (Marketing Mix) สดอคล้องกับของ สุดาดวง จิระ (2541) ได้กล่าวเอาไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจ
สามารถควบคุมไดใ้ห้เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product) ลูกคา้เร่ิมรับรู้แหล่งท่ีมาของสินคา้ท าให้เกิดความเช่ือมัน่มากข้ึน โดยท าการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ในการน ากางเกงยนีส์ขาด ท าใหมี้มูลค่าและคุณค่าในสายตาของลูกคา้ท าให้
สินคา้สามารถขายได ้โดยการสร้างความแตกต่างให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งท าให้
กลุ่มเป้าหมายมองเห็นและยอมรับในความแตกต่างนั้น อาจท าไดห้ลายแบบ เช่น ดา้นรูปลกัษณ์  
การออกแบบ เป็นตน้ ร้านกางเกงยีนส์ขาดได้มีการออกแบบลวดลายขาดแบบต่างๆ ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ การน ากางเกงยีนส์มาท าสีสาดลายต่างๆ ให้แตกต่างจากคู่แข่งและมีหลากหลาย
ใหเ้ลือก คือ มีขา 3 แบบ คือ ขาเก็บ ขาปล่อย ขาพบั ใหเ้ลือก รวมถึงใหลู้กคา้น ากางเกงยนีส์เก่าหรือ
ท่ียงัใช้งานได้มาท าลวดลายขาด เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของกางเกงยีนส์ 2) ด้านราคา (Price) 
ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากบัราคาของสินคา้ ถา้สินคา้ในสายตาของลูกคา้
เห็นว่ามีมูลค่าสูงหรือเหมาะสมกบัราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือต้องค านึกถึงตน้ทุน ค่าใช้จ่ายทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม การตั้งราคาของทางร้านจะเน้นท่ีราคาถูกเพราะตอ้งดูก าลงัของลูกคา้ในการ
เลือกซ้ือ โดยของผูศึ้กษาจะอยู่ในตลาดมอดินแดง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงลูกคา้มีก าลงัในการ
จับจ่ายสินค้า ท่ี ลูกค้า รับได้ 3)  ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ผู ้ศึกษาเลือกตลาดมอดินแดง 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ นกัเรียน นกัศึกษา เป็นส่วนใหญ่มีการ
กระจายสินคา้ การขนส่ง ท่ีอยู่ใกลเ้คียง คือ ใกลห้อพกั ไปรษณีย ์ท่ีจอดรถ มีบริการส่งสินคา้ให้
ลูกค้าถึงมือ เข้าถึงลูกค้าได้สะดวก 4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ธุรกิจทุกธุรกิจมีการ
ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ไดห้ลายช่องทาง หลายรูปแบบ ทางร้านกางเกงยีนส์ติดต่อลูกคา้ผา่นทางส่ือ
โซเชียลมีเดีย คือ เว็บไซด์ การสร้างกลุ่มแฟนเพจในช่ือ กางเกงยีนส์ขาด การลง Instagram การ 
ตั้งกลุ่ม LING ช่ือกลุ่มคนรักยีนส์ และการลงทวิตเตอร์ โดยมีผูเ้ช่ือมต่อ ผูรู้้และนกัขาย คอยแนะน า
ในเร่ืองต่างๆ โดยใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ตามทฤษฎีของ Cooperrider, 
Whitney and Stavros (2003) เป็นกระบวนการท่ีขับเคล่ือนให้เกิดการถามในเชิงบวกแบบไม่มี
เง่ือนไขใดๆ สามารถใช้กบัการสนทนาแบบเร็วๆ สั้ นๆ เร่ิมจากการคน้หา (Discovery) เป็นการ
คน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกซอ้นเร้นอยูภ่ายในตวับุคคล ในการซกัถาม พดูคุย เพื่อใหคู้่สนทนา
เล่าถึงส่ิงท่ีประทบัใจเล็กๆ ออกมา โดยตั้งค  าถาม 3 ค าถามให้ลูกคา้ร้านกางเกงยีนส์ขาดได้บอก
เก่ียวกบัร้านของผูศึ้กษา จากนั้นมาวาดฝัน (Dream) เป็นการน าประสบการณ์หรือส่ิงดีๆ ท่ีไดจ้าก
การค้นหามาก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายท่ีต้องการและชัดเจนมากข้ึน มาออกแบบ 
(Design) เป็นกาวางแผนเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีตั้ งไวค้วบคู่กับการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้รู้ว่าส่ิงท่ี
ออกแบบใช้ได้จริงหรือไม่ สุดทา้ยการลงมือท า (Destiny) เป็นการปฏิบติัตามแผนท่ีได้วางไวใ้น
ขั้นตอนการออกแบบเพื่อใหไ้ดว้ธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด แลว้กบัมาท าใหม่อีกคร้ังและท าซ ้ าไปเร่ือยๆ 
จนไปสู่เป้าหมายในท่ีสุด ซ่ึงอยู่บนหลกั 5 ประการ คือ 1) หลกัการสร้าง 2) หลกัการเกิดพร้อม  
3) หลกัการบทกวี 4) หลกัการคาดการและ 5) หลกัการเชิงบวก ยิ่งใชค้  าถามเชิงบวกมากเท่าไร การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยิ่งประสบความส าเร็จและความย ัง่ยืนมาก สุดท้ายการวิเคราะห์สออ่าร์ 
(SOAR Analysis) ของอจัฉริยะ อุปการกุล (2553) ท่ีกล่าวไวว้า่ เป็นการวิเคราะห์องคก์ร เพื่อใชใ้น
การวางแผนทางดา้นกลยทุธ์ โดยมี จุดแขง็ (Strength) ขององคก์ร คือ ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดทาง
ร้านกางเกงยีนส์ขาดสินคา้มีให้เลือกหลากหลายทั้งรูปทรง สี มีหลายไซด์และขาหลายแบบ โอกาส 
(Opportunities) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรจากกระแสจากดาราต่างประเทศ และดาราไทยท่ีนิยม
สวมใส่กางเกงยีนส์เป้าหมาย (Aspirations) ส่ิงท่ีเราอยากเห็นในอนาคต เป็นร้านขายกางเกงยีนส์ 
ขาสั้ นท่ีโดดเด่นท่ีสุดในภาคอีสาน ผลลัพธ์ (Results) สามารถวดัผลออกมาเป็นรูปธรรมท าให้
ยอดขายเพิ่มข้ึน 50,000 บาทต่อเดือน มีแฟนเพจติดตามมากกวา่ 1,800 ไลน์ ลูกคา้รู้จกัร้านกางเกง
ยนีส์ขาดและมีการโทรมาสอบถามมากข้ึน 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 
 
1.  สรุปผลกำรศึกษำ 

ในการศึกษาอิสระคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวิ ธี ศึกษาจากการสัมภาษณ์  
โดยหลักการด้านสุนทรียสาธกจากการวิเคราะห์หา (Strengths) และ (Opportunities) ของร้าน
กางเกงยีนส์ขาด ตลาดมอดินแดง จงัหวดัขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
และจากการสัมภาษณ์เชิงบวกของลูกค้า 3 กลุ่ม คือ กลุ่มซ้ือคร้ังแรก กลุ่มซ้ือซ ้ าและกลุ่มท่ีถูก 
บอกต่อ เพื่อคน้หาประสบการณ์ดา้นบวก ในการการเพิ่มจ านวนลูกคา้และเพิ่มยอดขายมากข้ึน เป็น  
80 % และรักษาลูกเก่าเพิ่มลูกคา้ใหม่ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาออกมาดงัน้ี  
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 5 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 
2558 ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตห์ลกัการทางดา้นสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) โดยท าการแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรกจ านวน 20 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นของลูกคา้
กลุ่มน้ี คือ มีการโทรถามลูกคา้เก่ียวกบักางเกงท่ีซ้ือไปว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ รู้ใจลูกคา้คือรู้ว่า
ลูกคา้ใส่ไซด์อะไร รูปร่างลกัษณะน้ีใส่กางเกงทรงไหนจึงจะเหมาะสม การจดัร้าน คือ จดัร้าน
แบบเดิมเพื่อใหลู้กคา้จ าได ้

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มท่ีซ้ือซ ้ าจ  านวน 35 คน พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นของลูกคา้กลุ่มน้ี คือ  
น ากางเกงยีนส์เก่ามาท าลวดลายขาด คือ สามารถน ากางเกงยีนส์ท่ีไม่ใช้แลว้มาท าเป็นกางเกงยีนส์
ใหม่ ตามแฟชัน่โดยไม่ตอ้งไปซ้ือใหม่ การรีวิวให้ลูกคา้ คือ ถ่ายรูปลูกคา้ท่ีใส่แลว้สวยลงในเพจ 
สอนวิธีท าขาด คือ สอนการท ากางเกงยีนส์ขาดให้ลูกคา้สามารถน ากลบัไปท าเองได ้มีป้ายร้ าน คือ 
ใหลู้กคา้สามารถจ าร้านเราได ้ 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มลูกคา้ท่ีบอกต่อ จ านวน 5 คน พบวา่  ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นของลูกคา้กลุ่มน้ี 
คือ คุณภาพดี ใส่สบาย ลองได ้ป้ายราคาเด่น คือ มีป้ายราคาท่ีเห็นไดช้ดัเจน รับท ากางเกงยีนส์ขาด
ทั้งขาสั้น- ขายาว เป็นการน ากางเกงยนีส์เก่ามาท าใหดู้ใหม่เสมอ 

ผลการสรุปจากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ลูกคา้ซ้ือคร้ังแรก ลูกคา้ซ้ือซ ้ า และลูกคา้ท่ีถูก
บอกต่อ จ านวน 60 คน พบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม คือ สินคา้มีให้เลือกหลากหลาย เช่น ไซด์ สี 
รูปทรง เจ้าของร้านมีอธัยาศยัดี เอาใจใส่ เป็นกันเอง รับประกันหลังการขาย หาสินค้าให้ลอง 
สามารถสั่งท าลวดลายขาดได ้ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น คือ ป้ายราคา 
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 ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Inquiry)  พบว่า ส่ิงท่ีดีท่ีสุด (Strengths) ของร้าน
กางเกงยีนส์ขาดโดยใช้เคร่ืองมือ SOAR Analysis คือ สินคา้มีให้เลือกหลากหลาย มีไซด์ ท่ีลูกคา้
ตอ้งการครบครัน มีลายใหเ้ลือกหลากหลาย เจา้ของร้านมีอธัยาศยัดี ดูแลเอาใจใส่ คอยใหค้  าแนะน า 
คือยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะเชิญชวนลูกคา้ ช่วยเลือกสินคา้ให้ลูกคา้ ให้ค  าแนะน ารับประกนั
หลงัการขาย มีการดดัแปลงสินคา้ คือ การออกแบบ เช่น การใส่ลูกไม ้การต่อขา การใส่ลูกปัด 
 เป็นต้น มีสินค้าคุณภาพดี คือ ทนทาน ใส่สบาย ไม่มีกล่ินอบั โอกาส (Opportunities) ของร้าน
กางเกงยีนส์ขาด คือ จากกระแสต่างประเทศท่ีดาราไทยและต่างประเทศใส่เป็นแบบ ท าให้กางเกง
ยีนส์ขาดเป็นท่ีนิยมกนัมากข้ึน กางเกงยีนส์ไม่ตกยุคสามารถใส่ไดทุ้กโอกาส จงัหวดัขอนแก่นมี
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง คือ มีประชากรในจงัหวดัขอนแก่นเพิ่มข้ึนและมีก าลงัซ้ือมากข้ึน  
 เจตนาหรือส่ิงดีๆ ท่ีอยากเห็นในองค์กร (Appreciative Intent)  พบว่า เป็นร้านขายกางเกง
ยีนส์ขาสั้นท่ีโดดเด่นท่ีสุดในภาคอีสาน คือ กางเกงยีนส์มีไม่ซ ้ าแบบ มีหลายรูปทรง มีการดดัแปลง
ให้ไม่เหมือนใคร เช่น การท าสีสาดลายต่างๆ การน ากางเกงยีนส์เก่ามา ออกแบบ ลายขาดใหม่ การ
ใส่ลูกไม ้เป็นตน้ เป็นร้านกางเกงยีนส์ท่ีจ  าหน่ายทั้งปลีกและส่งในภาคอีสาน สามารถขยายสาขาไป
ต่างจงัหวดัและลูกคา้สามารถติดต่อได ้โดยผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย (Social Media Marketing) ผลลพัธ์ 
(Results) คือ ยอดขายเพิ่มข้ึน 50,000 บาทต่อเดือน มีแฟนเพจติดตามมากกวา่ 1,800 ไลน์ ลูกคา้รู้จกั
ร้านกางเกงยนีส์ขาดมากข้ึน 

โดยได้ท าการแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวยัท างาน ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายหลกัของร้านกางเกงยีนส์ขาด คือ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ส่วนใหญ่ท่ีมีอายุระหว่าง     
15 – 24 ปี ท่ีชอบใส่กางเกงยีนส์ขาดขาสั้นท่ีคงสภาพดีและน าแฟชัน่ ทางผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลยทุธ์
สร้างแรงดึงดูดเป็นกลยทุธ์หลกัและมีโครงการต่างๆ ดงัน้ี 
           1)  โครงการพรีเซนเตอร์ 
           2)  โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระส่ิงใด เตม็ใจใหบ้ริการ 
           3)  โครงการ REUSE  
           4)  โครงการโลกทนัสมยั 
           5)  โครงการสร้างความมัน่ใจประทบัใจผูส้วมใส่ 
 
2.  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
               จากการด าเนินการตามกลยทุธ์หลกัและโครงการต่างๆ ผลท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

  1)  โครงการพรีเซนเตอร์ ผูศึ้กษาพบว่า  ลูกคา้เห็นโปสการ์ดจากรูปท่ีนางแบบสวมใส่ 
ท าให้เกิดการอยากซ้ือและการออกแบบในการสวมใส่กบัเส้ือต่างๆ เกิดจากการท าโปสการ์ดมี
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ข้อมูลท่ีลูกค้าสามารถติดต่อได้ การจัดเรียงสินค้าให้ดูสวยงาม น่าค้นหา เข้ามาลองสวมใส่  
มาแวะชมถึงไม่ไดซ้ื้อหลายๆ คร้ัง มีสินคา้ท่ีดลใจท าให้จ  านวนลูกคา้ท่ีแวะมาร้านจากเดิม 20 ราย/
เดือน เพิ่มข้ึนเป็น 40 ราย/เดือน ลูกคา้มีความพึงพอใจมากข้ึนและอยากมาเลือกซ้ืออีก 
                2)  โครงการยิม้งาม รู้จกัถามไถ่ ธุระส่ิงใด เต็มใจให้บริการ ผูศึ้กษาพบวา่  จากการเตรียม
ก่อนขาย ระหว่างขายและหลงัขาย ท าให้จ  านวนลูกคา้ซ้ือซ ้ า จากเดิม 10 ราย เป็น 30 ราย/เดือน, 
จ  านวน Case ท่ีให้ค  าแนะน า จาก 5 เป็น 10 ราย/เดือน จ านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน จาก 30 เป็น 70 ราย/
เดือน หลงัจากจดัท าโครงการข้ึนมา ลูกคา้แวะเขา้มาสอบถามและเลือกซ้ือมากข้ึน มีปัญหาสามารถ
ปรึกษาไดต้ลอดเหมือนเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนั มีการตอ้นรับลูกคา้อย่างจริงใจ มีความกระต้ือร้ือร้น 
สนใจลูกคา้ ท าให้ลูกคา้ประทบัใจในการดูแลเอาใจใส่ ความตั้งใจและรอยยิม้ เกิดการมาซ้ือซ ้ าและ
บอกต่อ ลดช่องว่างระหว่างแม่คา้กบัลูกคา้ มีความเป็นกลัยาณมิตรท่ีดี ดูแลเหมือนลูกคา้เหมือน
แฟนตวัเอง 
                3)  โครงการ REUSE ผูศึ้กษาพบว่า  เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มวยัรุ่นท่ีช่ืนชอบกางเกงยีนส์
ลวดลายขาด ทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั ลูกค้าน ากางเกงยีนส์ท่ีไม่ใส่แล้วมาให้ท า
ลวดลายขาดมากข้ึน และผูท้  าลวดลายขาดไดพ้ฒันาฝีมือในการดดัแปลง ออกแบบใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
                4)  โครงการโลกทนัสมยั ผูศึ้กษาพบวา่  จากจ านวนลูกคา้มาแวะชมท่ีร้านและไดรั้บรู้จาก
การท่ีลูกคา้เขา้ไปดูเพจของร้าน มีลูกคา้สนใจ ตอบกลบัหรือตอบสนองมาก ทั้งทางโทรศพัท ์มาแวะ
ชมร้านหรือเวบ็ไซด์ โดยวดัจากจ านวนแฟนเพจท่ีกดถูกใจ จากเดิม 1,500 ไลน์ เพิ่มเป็นมากกว่า 
1,800 ไลน์ ลูกคา้รู้จกัร้านกางเกงยีนส์ขาดมากข้ึน ทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและต่างจงัหวดั มีลูกคา้
โทรเขา้มาสอบถามมากข้ึนและน ากางเกงยนีส์มาใหท้  าลวดลายขาด รวมถึงไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก
ลูกคา้โดยตรงและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัถ่วงที รวดเร็ว และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
                5)  โครงการสร้างความมัน่ใจประทบัใจผูส้วมใส่ ผูศึ้กษาพบวา่  เกิดการบอกต่ออยา่งน้อย 
1 ราย/เดือน ลูกคา้ชอบการดูแลเอาใจใส่ ความยิ้มแยม้แจ่มใสของแม่คา้ ใส่แลว้คุม้ค่าเพราะใส่ได้
นาน ทนทานขาดยาก ใส่สบาย ไม่มีกล่ินอบัจากกางเกงยีนส์ สามารถน ากางเกงยีนส์มาเปล่ียนได ้ 
ไม่วา่จะเป็นซิป กระดุม มีการรับประกนัหลงัการขาย มีการรีววิใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ ท าใหม้ัน่ใจมากข้ึน 
บอกวิธีการรักษากางเกงยีนส์ให้ใชไ้ดน้านๆ ลูกคา้มัน่ใจในตวัสินคา้โดยการมีประกนัหลงัการขาย
การบริการจดัส่ง การแกปั้ญหาไดร้วดเร็วท าใหลู้กคา้เกิดการซ้ือซ ้ าและการบอกต่อ 
 
 
 
 



54 
 

3.  ข้อเสนอแนะ 
จากการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้สุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) ในการค้นหา

ประสบการณ์เชิงบวกของลูกคา้สามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกธุรกิจและเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดงัน้ี 
 1.  ในการสอบถามลูกคา้หรือสัมภาษณ์ลูกคา้ ผูส้ัมภาษณ์ควรสังเกตและถามลูกคา้วา่มีเวลา
มากนอ้ยเพียงใดในการใหข้อ้มูล 
   2.  ควรมีการอธิบายในค าถามในกรณีท่ีไม่เขา้ใจ หรือท่ีมาในการสัมภาษณ์ให้ลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบและถา้ลูกคา้ตอบไม่ตรงหรือกวา้งเกินไป ควรอธิบายใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการ     
   3.  ในการสัมภาษณ์ไม่ควรพดูแทรกในขณะท่ีลูกคา้ก าลงัพดู ควรเป็นผูฟั้งท่ีดี 
   4.  ผูศึ้กษาควรท่ีจะศึกษาในธุรกิจท่ีตนเองสนใจหรือมีความรู้อย่างถ่องแท ้เพื่อท่ีจะตั้ง
ค าถามและมีก าลงัใจในการท างานมากท่ีสุด 

   ข้อจ ำกดัด้ำนกำรศึกษำ 
    ขอ้ก าจดัของเวลา ระยะเวลาในการศึกษาและสัมภาษณ์ท่ีจ ากดั ซ่ึงหากมีเวลาในการศึกษา
ท่ีนานข้ึนก็จะท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ดา้นบวกท่ีเป็นจุดโดดเด่นและจุดร่วมเพิ่มข้ึน 

   ขอ้จ ากดัดา้นเน้ือหา ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาตอ้งท าการปรับหรือตดับางส่วนของ
บทความของบทสัมภาษณ์ออกไป เพื่อให้มีความกระชับและสามารถตอบตรงตามวตัถุประสงค์ 
บางคร้ังควรอธิบายใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจและสามารถตอบไดต้รงค าถามมากข้ึน 
      ข้อจ ากัดด้านการด าเนินกลยุทธ์และการประเมินผล ด้วยระยะเวลาท่ีจ ากดัท าให้การ
ด าเนินกลยทุธ์ยงัไม่เต็มประสิทธิภาพนกั และการประเมินผลตอ้งประเมินผลในระยะเวลาท่ีก าหนด
     

 
 
 
 
 
 

 

 
 


