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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างกลยุทธ์ QCD ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรองเท้า
สาเร็ จ รูป ของโรงงานซูซ า ชู ส์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้น 2)เพื่ อ สร้ า งกลยุ ท ธ์ 4P’s ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การตลาดรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์ ให้มีปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานของโรงงาน ซูซา ชูส์ จานวน 15 คน และลูกค้าที่ซื้อรองเท้า ซูซา ชูส์ จานวน 200
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบประเมิน SWOT กลยุทธ์ QCD กลยุทธ์ 4P’s และความพึงพอใจ
ของลูกค้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ที่ระดับ
นัย สาคัญ 0.05 ผลการวิจั ยพบว่า 1)การพัฒ นาศั กยภาพการผลิต รองเท้า สาเร็จ รูป ของโรงงานซูซ า ชูส์ มี
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.08 ด้วยกลยุทธ์ QCD ได้แก่ กลยุทธ์ด้านคุณภาพ โดยการสร้างความ
เชื่อมั่นและจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้า กลยุทธ์ด้านต้นทุน โดยการลดสินค้าค้างสต๊อก และกลยุทธ์ด้านการส่ง
มอบโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการส่งมอบสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย 2)การ
พัฒนาศักยภาพการตลาดรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์ มีปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.76 ด้วยกล
ยุทธ์ 4P’s ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนารูปแบบการผลิตที่หลากหลาย กลยุทธ์ด้านราคา โดยการ
ตั้งราคาขายตามราคาตลาดรองเท้า กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย
หลายช่องทาง และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย โดยการกระตุ้นการขายหลายๆ รูปแบบ
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PRODUCTION AND MARKETING POTENTIAL DEVELOPMENTOF FINISHED SHOES FACTORY
A CASSE STUDY OF Zuzaa Shoes FACTORY
Pattarin Chanayotin1* Noppadon Chanayothin1
Chatchawarn Mongkhon1 Nopamat Hongsachat2
Abstract
This research aims to efficiency improvement process finished feed warehouse.
Case study of animal feedmill. For effectiveness achieve optimal accuracy, quality and working
time.The research methodology implements the warehouse operations and apply the IDEF0
(integration definition for function modeling), Techniques to improve the warehouse processes,
principles of layout and the warehouse and ECRS principles. The research instruments for
collecting data were Inventory count record, Inventory FIFO systemrecord, the assessment for
satisfaction of employees, the statistics used in the research were mean, percentage, and t-test.
The research revealed that efficiency in the counting accuracy. After process improved can
reduced the errors of data items wrong counted 18.67 items. Increased efficiency 16.52 percent.
The efficiency quality after process improved canreduced the errors pay goods is not FIFO
average 5 items. Increased efficiency 4.42 percent.The efficiency on timeafter process improved
can reduced time the pay goods average 44.92 minutes per vehicle and reduced time 16.24
minutes. Increased efficiency 28.68 percent. The satisfaction of the employees after the
development was at high level with 4.83 of mean. The comparison of efficiency result after
thedevelopment was higher than before the development at .05 statistically significant level.
Keywords : Efficiency improvement, Warehouse management.

1Department

of Industrial Management, Faculty of Industrial Technology, RajabhatRajanagarindra University
Faculty of Hamanities and Social Sciences
*Corresponding author, e-mail: veryloveaut@hotmail.com
2

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 63

บทนา
รองเท้ า เป็ น เครื่ อ งสวมใส่ ร่ า งกายที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ อวั ย วะของร่ า งกายที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ใ นการ
เคลื่อนไหวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งตามความต้องการและความจาเป็นในการดารงชีวิต โดยใช้สวมใช้
เพื่อปกป้องและป้องกัน ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือผิดปกติของรูปเท้า นอกจากนี้รองเท้ายังถูกนามาใช้เป็น
เครื่องประดับเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับผู้ที่สวมใส่ด้วย รองเท้าได้มีการพัฒนาการผลิตในเชิงธุรกิจมากขึ้น
ตามล าดั บ ซึ่งการผลิ ต จะต้ อ งสารวจความต้อ งการของลู ก ค้ าเพื่ อ ผลิต ได้ ตรงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
เท่าที่ผ่านมาการสารวจยังอยู่ในวงจากัด ซึ่งเมื่อสารวจแล้วจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ
ทั้งกลยุทธ์การสร้างผลผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ช่องทางจัดจาหน่าย และกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย
เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทาให้ลูกค้าประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์รองเท้า และยัง
เป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่แก่อุตสาหกรรมรองเท้าด้วย (สุนทรศักดิ์ ปองสุวรรณ, 2552 หน้า 2-3) โรงงาน ซูซา ชูส์
เป็ นโรงงานธุ รกิ จผลิต และจ าหน่า ยรองเท้ าส าเร็จ รูป ส าหรับ สุภ าพสตรี เริ่ มด าเนิน กิจ การเมื่อ พ.ศ. 2557
ระยะแรกประกอบธุรกิจในครัวเรือน ต่อมาได้ขยายกิจการโดยทาการผลิตรองเท้าสุภาพสตรี ลูกค้าส่วนใหญ่
อยู่ในวัยทางานและนักศึกษา จากการสัมภาษณ์คุณมะลิวัลย์ นาสอ้าน เจ้าของกิจการ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 ถึงต้นปี พ.ศ. 2561 เริ่มมีปัญหาทางด้านสินค้าค้างสต๊อก รูปแบบของรองเท้ายัง
ไม่หลากหลาย ทาให้ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเท่าที่ควร คุณภาพของวัสดุไม่คงที่ และการขยายฐานลูกค้า
ยังอยู่ ใ นวงจ ากั ด ด้ ว ยปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นดั งกล่ า ว ท าให้ ผู้ วิจั ย มี ค วามสนใจที่ จะพั ฒ นาศั กยภาพการผลิ ต และ
การตลาดโรงงาน ซูซา ชูส์ เพื่อให้ธุรกิจรองเท้าสาเร็จรูปสามารถนาผลการศึกษาที่ไ ด้ไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสร้างกลยุทธ์ QCD ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงาน ซูซา ชูส์
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.เพื่อสร้างกลยุทธ์ 4P’s ในการพัฒนาศักยภาพการตลาดรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงาน ซูซา ชูส์
ให้มีปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1.ประสิทธิภาพการผลิตรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์ ก่อนการใช้กลยุทธ์ QCD และหลัง
การใช้กลยุทธ์ QCD มีความแตกต่างกัน
2.ปริมาณยอดขายรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์ ก่อนการใช้กลยุทธ์ 4P’s และหลังการใช้
กลยุทธ์ 4P’s มีความแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
1.ผู้วิจัยศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์ เพื่อสร้างกล
ยุทธ์ QCD และ 4P’s ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณยอดขายที่
เพิ่มขึ้น
2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท
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2.1 ตัว แปรต้น ได้แ ก่ กลยุ ท ธ์การพัฒ นาศั กยภาพการผลิต QCD ประกอบด้วย คุณ ภาพ
(Quality) ต้นทุน(Cost) และการส่งมอบ(Delivery) กลยุทธ์การพัฒนาการตลาด 4P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) และการส่งเสริมทางการตลาด(Promotion)
2.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ศั ก ยภาพการผลิ ต ที่ จ ะท าให้ QCD มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น และ
ศักยภาพการตลาด 4P’s ที่ทาให้ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น
3. ผู้วิจั ยศึกษาลั กษณะของธุรกิจโรงงาน ซูซา ชูส์ ตั้งอยู่ใ นกรุงเทพมหานครดาเนิน การผลิ ต
รองเท้าในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าและกระบวนการผลิตของโรงงาน ซูซา ชูส์ หลั กการและทฤษฎีเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การตลาด (วรรณพร ธรรมเลิศมงคล, 2553, หน้า 22 และ พิบูล ทีปะปาล, 2555 หน้า 202) แนวความคิด
และทฤษฎี QCD (BESTERLIFE, 2561, ออนไลน์ และธเนศ ศิริกิจ, 2557, ออนไลน์) แนวความคิดและทฤษฎี
4P’s (ประภาวันท์, 2552, หน้า 54-56 และณงลักษณ์ จารุวัฒน์,ผู้แปล, 2560 หน้า 61-62) แนวความคิดและทฤษฎี
SWOT (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553 หน้า 105) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาด
4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานของโรงงาน ซูซา ชูส์ จานวน 15
คน และลูกค้าที่ซื้อรองเท้าซูซา ชูส์ จานวน 200 คน
5. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
แบบประเมิ นกลยุ ทธ์ QCD และ 4P’s ที่จะนามาพั ฒนาศั กยภาพการผลิ ตและการตลาด และแบบประเมิ น
ความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อรองเท้าซูซา ชูส์
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน 3 ชุด ได้แก่ 1. แบบประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุ ป สรรค 2.แบบประเมิ น กลยุ ท ธ์ ที่ จ ะน ามาพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาด 3.แบบประเมิ น
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรองเท้าซูซา ชูส์ หลังจากนากลยุทธ์ QCD และ 4P’s ไปใช้เป็นเวลา 3 เดือน
7. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบประเมินทั้ง 3 ชุด
และประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยตามมาตราส่วนประมาณค่าดังนี้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับ
มากที่สุด 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับปานกลาง คะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับน้อย ผลคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับน้อยที่สุด
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t- test
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้
สินค้ามีความทนทาน เป็นจุดแข็งในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 มีสินค้าค้างสต๊อก
เป็นจุดอ่อนในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้า
ด้านการติดต่อสื่อสารเป็นโอกาสในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.40 และค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ตามลาดั บ
การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นอุปสรรคในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
2. ผลประเมินกลยุทธ์ที่จะนามาพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
2.1 กลยุท ธ์ QCD ที่จ ะนามาพัฒ นาศั กยภาพการผลิตรองเท้ าสาเร็ จของโรงงานซูซ า ชูส์
ให้ มี ประสิท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้น มีดั งนี้ กลยุ ท ธ์ด้ า นคุ ณ ภาพ (Quality) ได้แ ก่ กลยุท ธ์ การสร้ า งความเชื่อ มั่ นและ
จงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 กลยุทธ์ด้านต้นทุน (Cost) ได้แก่ กลยุทธ์ลดสินค้าค้างสต๊อก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 กลยุทธ์ด้านการส่งมอบ (Delivery) ได้แก่ กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งมอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
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2.2 กลยุทธ์ 4P’s ที่จะนามาพัฒนาศักยภาพการตลาดรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงาน ซูซา
ชูส์ ให้มีปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการ
ผลิตที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) ได้แก่ กลยุทธ์การตั้งราคาตามตลาดรองเท้า
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.50 กลยุ ท ธ์ ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาช่ อ งทาง
การจัดจาหน่ายหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.83 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ได้แก่
กลยุทธ์การกระตุ้นหลายๆ รูปแบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรองเท้าซูซา ชูส์พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
รองเท้าซูซา ชูส์ อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด โดยความพึงพอใจในระดับมากที่สุดมี 5 หัวข้อตามลาดับดังนี้
คุณภาพด้านความทนทานและสวยงาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คุณภาพด้านสวมใส่สบาย และใช้ได้หลายโอกาส
ค่า เฉลี่ ยเท่า กั บ 4.62 ความเหมาะสมของราคารองเท้ าซู ซา ชูส์ ค่า เฉลี่ ยเท่า กั บ 4.57 ความเหมาะสมของ
การจัดจาหน่ายทางการขายตรงตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ ไลฟ์สดผ่าน Facebook ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ความสะดวก/
รวดเร็วในการสั่งซื้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ความเหมาะสมของการส่งเสริมการขาย
โดยการโฆษณา การลดราคา การไลฟ์ ส ด และทาง Instagram ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.32 ความตรงต่ อเวลาใน
การส่งมอบสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ความถูกต้องรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
4. ผลการพัฒนาศักยภาพการผลิต รองเท้าสาเร็จรูปโรงงาน ซูซา ชูส์
4.1 กลยุทธ์ด้านคุณภาพ (Quality) โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นและจงรักภักดีของ
ลูกค้าต่อสินค้า โดยการพัฒนาสินค้าทางด้านคุณภาพให้มีความคงทน สวยงาม สวมใส่สบาย ใช้ได้หลายโอกาส
และเน้นความปลอดภัยในการสวมใส่โดยใช้พื้นส่วนส้นเท้าไม่สูงมาก เพิ่มรูปแบบของรองเท้าหลายรูปแบบ
และเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยให้ ม ากขึ้ น เมื่ อ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วเป็ น เวลา 3 เดื อ น ท าการประเมิ น
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรองเท้าซูซา ชูส์ จานวน 200 คน พบว่า ลูกค้าที่ตอบแบบประเมิน ลูกค้าส่วนใหญ่
ซื้อรองเท้าซูซา ชูส์ มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาซื้อรองเท้าซูซา ชูส์ 2 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 31.00 และลูกค้าตัดสินใจซื้อรองเท้า ซูซา ชูส์ ด้วยเหตุผลของความทนทาน สวยงามมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 38.00 แสดงให้เห็นความการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวทาให้ความเชื่อมั่น และจงรักภักดีของลูกค้า
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
4.2 กลยุทธ์ด้านต้นทุน (Cost) โดยใช้กลยุทธ์ลดสินค้าค้างสต๊อก ซึ่งเดิมโรงงานซูซา ชูส์ มีอัตรา
การผลิตรองเท้า 2,000 คู่ต่อเดือน ช่วง 3 เดือน ก่อนการใช้กลยุทธ์ลดสินค้าค้างสต๊อกมีสินค้าค้างสต๊อกอยู่ 300
คู่ คิดเป็นร้อยละ 13.16 จากจานวนสินค้า หลังการใช้กลยุทธ์ลดสินค้าค้างสต๊อกช่วง 3 เดือน โดยจัดให้มีการ
ส่งเสริมการตลาด การโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย และการใช้ช่องทางจัดจาหน่ายทางออนไลน์ และเฟสบุ๊ค รวมทั้ง
ปรับวิธีการผลิตตามที่ตัวแทนจาหน่ายสั่งล่วงหน้า ทาให้สินค้าค้างสต๊อกลดลงตามลาดับ ดังนี้ เดือนแรก สินค้า
คงค้างสต๊อกลดลงเหลือ 150 คู่ คิดเป็นร้อยละ 6.52 เดือนที่สอง ลดลงเหลือ 55 คู่ คิดเป็นร้อยละ 2.34 เดือนที่
สาม สินค้าค้างสต๊อกเป็นศูนย์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
4.3 กลยุทธ์ด้านการส่งมอบ (Delivery) โดยใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งมอบ จากการเดินทาง
ไปส่งสินค้าให้กับตัวแทนจาหน่ายด้วยพนักงานและยานพาหนะของโรงงานและทางไปรษณีย์ ปรับเปลี่ยนเป็นส่ง
ทางบริษัทจัดส่งสินค้าโดยไม่ใช้ยานพาหนะของโรงงาน ส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ประกอบกับผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้านความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้าอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และความถูกต้อง รวดเร็ว ในการส่งมอบสินค้าอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.25 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งมอบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ภัทริน เชนะโยธินแ ล ะ ค ณ ะ

จากการใช้กลยุทธ์ QCD ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์
โดยด้านคุณภาพ ใช้ กลยุ ทธ์ก ารสร้า งความเชื่อมั่ นและจงรัก ภักดี ของลูก ค้าต่ อสิน ค้า ด้า นต้น ทุนใช้กลยุท ธ์
ลดสิ น ค้ า ค้ า งสต๊ อ ก และด้ า นการส่ ง มอบ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ป รั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารส่ ง มอบ มี ผ ลท าให้ ศั ก ยภาพ
การผลิตรองเท้าของโรงงานซูซา ชูส์ มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น โดย 3 เดือนแรกก่อนการใช้กลยุทธ์ QCD
มีประสิทธิภาพการผลิต รวม 6,000 คู่ หลังการใช้กลยุทธ์ QCD ที่พัฒนาขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน มีประสิทธิภาพ
การผลิตรวม 6,545 คู่ ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 545 คู่ คิดเป็นร้อยละ 9.08
5. ผลการพัฒนาศักยภาพการตลาด รองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์
ผลการพัฒนาศักยภาพการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ 4P’s สรุปผลได้ดังนี้ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการผลิตที่หลากหลาย ก่อนการใช้กลยุทธ์ โรงงานผลิตรองเท้าตาม
แบบที่กาหนดเพียง 5 แบบ หลังการใช้กลยุทธ์ได้พัฒนารูปแบบของรองเท้าเพิ่มขึ้นเป็น 15 แบบ ส่งผลให้ปริมาณ
ยอดขายเพิ่มขึ้นตามมา กลยุทธ์ด้านราคา (Price) โดยใช้กลยุทธ์การตั้งราคาขายตามตลาดรองเท้า ก่อนการใช้
กลยุทธ์กาหนดราคาขายส่งเท่ากันหมด หลังการใช้กลยุทธ์กาหนดราคาตามราคาตลาดรองเท้ากาหนดช่วงของ
ราคาสินค้า ทาให้เกิดความยืดหยุ่นในการเลือกซื้อของลูกค้า เมื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของราคาสินค้า พบว่าลูกค้าพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 กลยุทธ์ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย (Place) โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทาง ก่อนใช้กลยุทธ์โรงงานจะ
จาหน่ายเอง และผ่านตัวแทน อีกส่วนหนึ่ง หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย โดยจัดจาหน่าย
ทางออนไลน์ ไลฟ์ ส ดผ่ า นเฟสบุ๊ ค เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการ
จัดจาหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยใช้
กลยุทธ์การกระตุ้นการขายหลาย ๆ รูปแบบ ก่อนการใช้กลยุทธ์ทางโรงงานใช้พนักงานขายตามปกติ หลังการใช้
กลยุทธ์การกระตุ้นการขายหลายๆ รูปแบบ ทั้งการโฆษณาทางเว็บไซต์ การไลฟ์สด การใช้อินสตาแกรมทาให้
สินค้าเป็นที่รู้จัก ลูกค้ามีความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมการส่งเสริมการขายหลาย ๆ แบบ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
จากการใช้กลยุทธ์ 4P’s ในการพัฒนาศักยภาพการตลาดรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงาน ซูซา ชูส์
โดยด้านผลิตภัณฑ์ ใช้กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการผลิตที่หลากหลายด้านราคา ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตาม
ท้องตลาดรองเท้า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทาง
และด้านการส่งเสริมการขายใช้กลยุทธ์การกระตุ้นการขายหลายๆ รูปแบบ มีผลทาให้ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น
โดย 3 เดือนแรกก่อนการใช้กลยุทธ์ 4P’s มียอดขายรวม 855,000.-บาท หลังการใช้กลยุทธ์ 4P’s ที่พัฒนาขึ้น
เป็นเวลา 3 เดือน มียอดขายรวม 1,019,250.-บาท ประมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 164,250.-บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.76
ผลการทดสอบสมสมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการผลิตรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์ ก่อนการใช้กลยุทธ์
QCD และหลังการใช้กลยุทธ์ QCD มีความแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปริมาณยอดขายรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงาน ซูซา ชูส์ ก่อนการใช้กลยุทธ์ 4P’s
และหลังการใช้กลยุทธ์ 4P’s มีความแตกต่างกัน
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโรงงานรองเท้าสาเร็จรูป
ซูซา ชูส์ จาแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงาน
ซูซา ชูส์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
การสร้างกลยุทธ์ QCD ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ด้ านคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์ด้านความเชื่อมั่นและจงรักภักดี
ของลูกค้าต่อสินค้า กลยุทธ์ด้านต้นทุน โดยใช้กลยุทธ์ลดสินค้าค้างสต๊อกและกลยุทธ์ด้านการส่งมอบ โดยใช้กลยุทธ์
ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งมอบ มีผลทาให้ศักยภาพการผลิตรองเท้าของโรงงานซูซา ชูส์ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการผลิตรองเท้าสาเร็จรูปของโรงงานซูซา ชูส์ ก่อนการใช้ก ล
ยุทธ์ QCD และหลังการใช้กลยุทธ์ QCD มีความแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ความเชื่อมั่นและจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้าจะเกิดขึ้ นได้จากการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ การลด
สินค้าค้างสต๊อกให้หมดไปมีผลต่อการจัดการด้านต้นทุน และการปรับเปลี่ยนวิธีการส่งมอบให้รวดเร็ว สะดวก
ตรงต่อเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ทาให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Besterlife (2561, ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การผลิตสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพดีตรงตาม
ความต้องการของลู กค้า มีต้ นทุนการผลิตต่าช่ว ยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่ งขันและการส่งมอบงาน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทิพวรรณ วิริยะสหกิจ (2558) ที่กล่าวว่าต้นทุนการขนส่งที่สามารถลดลงได้
จากการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการขนส่ ง จากผู้ ผ ลิ ต จั ด ส่ ง เองเป็ น การขนส่ ง แบบมิ ล ค์ รั น ท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้านการขนส่งลดลง 523,146 บาทต่อเดือน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เมธิศา จุ้งลก, รวินกานต์ ศรีนนท์
(2555) ที่ ก ล่ า วว่ า แนวทางที่ 1 กลยุ ท ธ์ ก ารการลดกระบวนการผลิ ต ในขั้ น ตอนการท างานสามารถท าให้
การทางานภายในองค์กรเกิดความคล่องตัวรวดเร็วและลดระยะเวลาการทางานแนวทางที่ 2 การสร้าง Layout
ของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อความต่อเนื่องในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อความสมดุลใน
ขัน้ ตอนการผลิตของบริษัทและทาให้ต้นทุน โดยรวมของบริษัทลดลงด้วย ส่งผลให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักด้วยเช่นกัน โดยการออกแบบ Layout ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ
แนวทางที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปบริษัทให้มีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทส่งผลให้ บริษัทมีโอกาสทางการขายเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งทาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า เจริญเติบโต และลูกค้าเพิ่มมาก โดยคาดการณ์ว่าสามารถทารายได้เฉลี่ย
รวม 2,197,836 บาท ซึง่ สามารถลดของเสียได้มากถึง 50%
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างกลยุทธ์ 4P’s ในการพัฒนาศักยภาพการตลาดรองเท้าสาเร็จรูปของ
โรงงานซูซา ชูส์ ให้มีปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น
การสร้ า งกลยุ ท ธ์ 4P’s ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการตลาดรองเท้ า ส าเร็ จ รู ป ของโรงงาน
ซู ซ า ชู ส์ ให้ มี ป ริ ม าณยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผลการวิ จั ย พบว่ า กลยุ ท ธ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์
การพั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต ที่ ห ลากหลาย ด้ า นราคา ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารตั้ ง ราคาตามท้ อ งตลาดรองเท้ า
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทาง และด้านการส่งเสริ ม
การขาย ใช้กลยุทธ์การกระตุ้นการขายหลายๆ รูปแบบ มีผลทาให้ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น
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จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปริมาณยอดขายรองเท้าสาเร็จรู ปของโรงงานซูซา ชูส์ ก่อนการใช้ กลยุทธ์
4P’s และหลังการใช้กลยุทธ์ 4P’s มีความแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าหลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การตั้งราคาที่เหมาะสมตามราคา
ตลาดรองเท้า การใช้กลยุทธ์การพัฒนา ช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทาง และส่งเสริมการขายโดยใช้กล
ยุทธ์การกระตุ้นการขายหลายๆ รูปแบบ ทาให้ลูกค้ามีความสนใจและมีทางเลือกตามที่ตนพอใจ ส่งผลให้ปริมาณ
ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิบูลย์ ทีปะปาล (2555 หน้า 202) ที่กล่าวว่า การ
พัฒนากลยุทธ์ 4P’s ทาให้สามารถเพิ่มยอดขายและขยายส่วนครองตลาดได้มากขึ้ น และการโฆษณารวมทั้งการ
ส่งเสริม การตลาดสามารถเพิ่ม ยอดขายและขยายส่ว นครองตลาด จนกลายเป็ นผู้นาทางการตลาดได้ และ
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ รวีวรรณ อานวยชัย (2550) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการ
สื่อสารทางการตลาด ทั้งด้านการตลาดทางตรงและด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการศึกษาความคิดเห็นต่อเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านเฟสบุ๊ค และสอดคล้องกับผลการศึกษา อรยา
ธนจรูญรัตน์ (2553) ที่กล่าวว่า ปัจจัยในการทาให้รู้จักสินค้าขึ้นอยู่กับการสื่อสารด้วยชั้นแสดงสินค้า รายได้ขึ้นอยู่
กับกลยุทธ์การสื่อสารทางเว็บไซต์ จากพนักงานขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษโครงการภารกิจพิชิตหุ่นสวย ทา
ให้แสดงให้เห็นว่าการมีสื่อหรือโปรโมชั่นทางการตลาดที่มากเพียงพอจะทาให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 สถานประกอบการธุรกิจรองเท้า ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้วย
กลยุทธ์ QCD ในการพัฒนาคุณภาพโดยการสร้างความเชื่อมั่นและจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้า การพัฒนา
ต้นทุนโดยการลดสินค้าค้างสต๊อกและการพัฒนาวิธีการส่งมอบสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
1.2 สถานประกอบการธุรกิจรองเท้า ควรใช้กลยุทธ์ 4P’s ในการพัฒนาศักยภาพการตลาด
โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งราคาให้เหมาะสมกับราคาตามท้องตลาด พัฒ นาช่องทางการ
จัดจาหน่ายหลายๆ ช่องทาง และกระตุ้นการขายหลายๆ รูปแบบเพื่อทาให้ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของธุรกิจอื่นๆ ใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจั ยตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณยอดขายที่
เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของโรงงานรองเท้าซูซา ชูส์ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจัย
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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